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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att studera föräldrars uppfattning om förskolans jämställdhetsarbete, 

deras uppfattning om hur hem och förskola samverkar kring jämställdhetsarbetet samt om hur de 

arbetar med jämställdhet i hemmen. Studien bygger på två delstudier. Metoden som användes i 

båda delstudierna var samtalsintervju. Sammanlagt tio föräldrar kopplade till fem olika förskolor 

intervjuades. Studien utgick från en fenomenografisk forskningsansats där avsikten var att finna 

mönster och variationer i föräldrarnas utsagor. 

Resultaten visade att föräldrarna till stor del var omedvetna om respektive förskolas 

jämställdhetsarbete gällande mål och innehåll. Dock ansåg alla att arbete med jämställdhet är 

positivt och viktigt att bedriva. Föräldrarna menade vidare att det inte finns någon samverkan 

kring jämställdhetsarbetet mellan hem och förskola men att en sådan är önskvärd och 

betydelsefull och borde syfta till att möta barnen med samma budskap i de olika miljöerna. De 

framhöll också att vardagssysslorna i hemmen var jämnt fördelade mellan respektive partner. Det 

framkom dock att den ene partnern av praktiska skäl ibland tog mer ansvar för vissa sysslor. 

Föräldrarna ansåg även att jämställdhet kan bedrivas i hemmet och gav exempel som tydde på att 

de själva eftersträvar detta. 

De slutsatser som kunde dras av studien var bland annat att föräldrarna hävdar att förskolorna 

borde bli bättre på att informera och kommunicera vad de gör i frågor rörande jämställdhet och 

att samverkan behöver prioriteras. Detta för att barn inte ska bli utsatta för motstridiga budskap 

och för att jämställdhetsarbetet ska kunna bedrivas på ett mer effektivt sätt.  

 

Nyckelord: föräldrar, samtalsintervju, förskolans jämställdhetsarbete, samverkan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Ola Winberg för det stora stöd vi har fått under 

skrivandets gång. Han har bidragit med givande diskussioner och konkreta förslag när vi har 

behövt det som mest. Vi vill även rikta ett särskilt stort tack till de förskolor och föräldrar som 

har ställt upp som studieobjekt, utan er hade inte denna studie varit möjlig att genomföra. Sist 

men inte minst vill vi tacka de personer som har ställt upp som korrekturläsare av vårt arbete 

under slutfasen av skrivandet.  

 

Uppsala 2011-12-16 

Angelica Fredrikson & Henrik Fransson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Ingen kan vara jämställd ensam. Alla måste vara det, annars 
blir det ju inget.” – Björn (en av de pappor som intervjuades i 
studien) 
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Inledning 

Tycker du att jämställdhet är ett spännande område? Oavsett ditt svar är vår förhoppning att du 

ska finna detta arbete intressant. Vi som har författat och genomfört den studie som ligger till 

grund för detta arbete är två blivande förskollärare på väg ut i arbetslivet. Men varför har vi valt 

att genomföra en studie om föräldrars uppfattning om förskolans jämställdhetsarbete? Jo, dels för 

att vi intresserar oss för jämställdhet överlag och dels för att vi ser föräldrar som ett viktigt stöd 

för förskolans jämställdhetsarbete. 

   Vårt lands förskolor har fått i uppdrag att arbeta för jämställdhet och motverka traditionella 

könsroller och könsmönster. Detta uppdrag finns formulerat i värdegrunden i den reviderade 

läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 4). När förskolans praktiska 

jämställdhetsarbete diskuteras kan man ställa sig frågan om vilka som bör vara i fokus. Vi ser 

barnen som en självklar målgrupp. Vår tro är också att det kan vara problematiskt att verka för 

jämställdhet såvida ens kollegor inte eftersträvar detta. Samtidigt anser vi att en viktig målgrupp är 

barnens föräldrar. För oss är det självklart att det är varje pedagogs uppgift att verka för 

jämställdhet och organisera jämställdhetsarbetet i praktiken. Dock tror vi att förskolor har mycket 

att vinna på om också föräldrarna till barnen på förskolorna är införstådda med detta arbete. 

Erfarenheter från vår verksamhetsförlagda utbildning tyder på att såväl det pedagogiska arbetet 

som barnens utveckling gynnas i de fall där förskolor har upprättat en god kontakt med hemmet, 

klargjort verksamhetens intentioner och mål samt öppnat för dialog med föräldrarna.   

Det finns politiska dokument och litteratur som tar upp problem som kan ske vid brister på 

samverkan hem och förskola emellan. Dock finns det inte något större utbud av tidigare studier 

som berör föräldrar kontra förskolans jämställdhetsarbete. Detta område är relativt outforskat. Vi 

ser således möjligheten att bidra med ytterligare och till viss del ny forskning inom området. 

Disposition 

Först tecknar vi en bakgrund där vi redogör för vår problemformulering och där vi skildrar ett 

historiskt perspektiv på samverkan mellan hem och förskola samt förskolans 

jämställdhetsuppdrag. I bakgrunden tar vi även upp vad politiska dokument säger om de 

ovannämnda aspekterna. Vi presenterar sedan en litteraturöversikt där vi lyfter fram empirisk 

forskning och för studien relevanta teoretiska utgångspunkter. På det följer ett metodavsnitt där 

vi redogör för den metod som är central i studien. I metodavsnittet beskrivs också vårt urval, 

genomförande och databearbetning. Vi framhåller även de etiska aspekter som vi har beaktat 
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under arbetets gång. En reflektion över metoden förs under vilken också validitet och reliabilitet 

diskuteras. Därefter presenteras resultatet och analysen av studien. Efter detta följer en 

diskussionsdel i vilken vi diskuterar studiens resultat utifrån teoretiska utgångspunkter, empirisk 

forskning och ståndpunkter nämnda i bakgrunden. Avslutningsvis lyfts de slutsatser som kan dras 

fram samt förslag till fortsatt forskning. 
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Bakgrund 

Nedan redogörs vår problemformulering som sedan följs av ett historiskt perspektiv på 

samverkan mellan hem och förskola samt förskolans jämställdhetsuppdrag. Därefter tar vi upp 

vad politiska dokument säger om dessa aspekter.   

Problemformulering 

Jan Lif, filosofie doktor i praktisk filosofi, verksam vid Institutionen för filosofi, lingvistik och 

vetenskapsteori, Göteborgs universitet, menar att jämställdheten i samhället har blivit bättre med 

åren, men att det är fel att tro att jämställdhet sker automatiskt. Bakom denna förändring ligger 

det ett medvetet och metodiskt arbete. För att kunna förändra något krävs det att man agerar, 

men för att kunna agera krävs det att man har kunskaper om det man vill förändra (Lif, 2008, s. 

8). Kopplar man detta till förskolan kräver jämställhetsarbetet framförallt pedagoger som är 

kunniga och villiga att genomföra detta arbete. Men för att detta jämställdhetsarbete ska fungera 

måste också föräldrarna till barnen på förskolorna förstå och acceptera arbetet ifråga. Att prata 

om jämställdhet inom förskolan utan att tala om föräldrarna är därför fel (SOU 2004: 115, s. 56). 

Enligt Lif (2008) bör föräldrarna tidigt få information om verksamhetens jämställdhetsarbete, hur 

pedagogerna arbetar och varför. Genom denna information sprids kunskaper om hur föräldrar 

kan verka för jämställdhet i hemmet. Föräldrar kan aldrig tvingas att anpassa sig efter förskolans 

påbud men kan genom tydlig information från förskolan få en förståelse för jämställdhetsarbetet, 

vilket kan motverka de fördomar som föräldrar kan ha gentemot det (s. 158). För tyvärr är det så 

att en del föräldrar har visat sig rädas förskolornas jämställdhetsarbete. Enligt ”Delegationen för 

jämställdhet i förskolan” har det visat sig att många föräldrar tror att jämställdhetsarbetet 

förvandlar deras barn till något nytt och främmande. Dessa rädslor har bland annat yttrat sig 

genom föreställningar om att jämställdhetsarbetet gör pojkar homosexuella (SOU 2004: 115, s. 

56). Det är därför viktigt att förskolorna sprider kunskaper om jämställdhet till hemmen och 

informerar föräldrarna om vad jämställdhetsarbetet egentligen handlar om. För även om 

förskolan lyckas i sina strävanden efter att förändra dåliga mönster och skapa en jämställd 

verksamhet, finns risken att denna verksamhet enbart blir en ö i ett hav, i vilket barn utsätts för 

motstridiga budskap (Lif, 2008, s. 158). Barn utvecklas nämligen inte enbart inom förskolan utan 

inom flertalet närmiljöer, däribland hemmet. Att närmiljöer bygger upp en god kontakt med 

varandra är i sin tur betydelsefullt för barnet ur ett utvecklingsperspektiv. När två närmiljöer har 

för lite kontakt med varandra kan de utveckla olika normer och värderingar som motsäger 
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varandra. Bengt-Erik Andersson, professor i utvecklingspsykologi, Stockholms universitet och 

professorn Lars Gunnarsson, verksam vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid 

Göteborgs universitet, menar att detta kan få barnet att känna sig förvirrat (Andersson & 

Gunnarsson, 1990, s. 35–36). Kopplat till förskolans jämställdhetsarbete kan det alltså bli 

problematiskt om de två närmiljöerna hem och förskola inte har etablerat ett gott förhållande 

eller om de har olika syn på jämställdhet. Risken finns då att föräldrar eventuellt befäster 

traditionella könsroller i hemmet medans pedagoger arbetar för att motverka dem i förskolan. Ett 

positivt föräldrasamarbete bör därför prioriteras av alla förskolor när det gäller 

jämställdhetsarbetet (SOU 2006:75, s. 119). 

Samverkan mellan hem och förskola ur ett historiskt perspektiv 

Filosofie doktorn i pedagogik, Ewa Ivarson Jansson, Mittuniversitetet i Härnösand, menar att 

förskolans samverkan med barnens föräldrar har förändrats stort under 1900–talets senare del. I 

barnkrubbor och barnträdgårdar var oftast föräldrasamtalen riktade till mammor. 

Föräldrasamtalens huvudsyfte var att ge föräldrarna information om verksamheten, föräldrarna 

sågs alltså som informationsmottagare (Ivarson Jansson, 2001, s. 99). I Barnstugeutredningen 

som utkom år 1972 lyftes samverkan mellan förskola och hem fram som en del av förskolans 

övergripande mål: ”Förskolan bör sträva efter att i samarbete med föräldrarna ge varje barn bästa 

möjliga betingelser till att kreativt utnyttja sina känslo- och tankemässiga tillgångar.” (Rosengren, 

1972, s. 17). Bodil Rosengren, expert och sekreterare i Barnstugeutredningen, menar att denna 

utredning vidare lyfte fram att förskolan är beroende av föräldrarnas synpunkter på verksamheten 

för att kunna fungera som ett bra komplement till hemmet (Rosengren, 1972, s. 143). 

Barnstugeutredningen lade också fram olika typer av förslag till samarbetsformer. Bland annat 

föräldramöten och den dagliga kontakten vid lämning och hämtning av barnet (Rosengren, 1972, 

s. 145). Universitetslektorn Gunilla Fredriksson, Insititutionen för samhälls- och välfärdsstudier 

vid Linköpings universitet, skriver att Barnstugeutredningen också framhöll att barnet måste 

känna sig tryggt inom både hemmets och förskolans miljöer. Barnstugeutredningen i sig talade 

även om att det är viktigt för barnet att hemmet och förskolan har en samstämmighet när det 

gäller normer och värderingar (Fredriksson, 1991, s. 79).  

I Socialstyrelsens arbetsplan för förskolan från år 1977 lyftes samverkan mellan hem och 

förskola fram som en nödvändighet för att både föräldrar och pedagoger skulle komma åt hela 

barnets livssituation. I detta samarbete skulle man kunna få reda på vilka intressen, behov och 

erfarenheter som barnet hade. Ett decennium senare, år 1987 skrev även Pedagogiskt program 

för förskolan om vikten av en samverkan mellan hem och förskola. Här lyftes det fram att 
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samarbetet bör ske från och med barnets första dagar i förskolan. Alla moment såsom lämning, 

hämtning, invänjning, kontaktdagar och föräldramöten sågs som betydelsefulla för samarbetet 

(Ivarson Jansson, 2001, s. 100). Vidare kan också läsas att det var förskolan som skulle se till att 

en bra dialog med föräldrarna skapades. Detta skulle underlätta för ett samarbete där föräldrarna 

tilläts bli delaktiga i verksamheten. Det var alltså pedagogerna på förskolan som skulle ansvara för 

att ett samarbete inleddes (Ivarson Jansson, 2001, s. 102–103). I Pedagogiskt program för 

förskolan (1987) framträdde också en ny syn på föräldrarna. De var inte bara mottagare av 

information längre. Istället sågs och betonades deras engagemang och medverkan som mycket 

betydelsefull för förskolans verksamhet (Ivarson Jansson, 2001, s. 103).  

Förskolans jämställdhetsuppdrag ur ett historiskt perspektiv 

Filosofie doktorn i pedagogiskt arbete, Charlotta Edström, verksam vid Umeå universitet, säger 

att jämställdhet har varit en aktiv politisk fråga i Sverige sedan 1970–talet (Edström, 2010, s. 1). 

Att förskolan är en politiskt styrd verksamhet, vilken regleras både genom lagar och förordningar, 

kan förklara varför jämställdhetsbegreppet har kommit att integreras också inom förskolans 

verksamhet, menar Christian Eidevald, lektor i pedagogik vid Högskolan för lärande och 

kommunikation i Jönköping (Eidevald, 2011, s. 50). 

På den tiden då Socialstyrelsen var tillsynsmyndighet för förskolan, innan förskolan fick en 

egen läroplan, existerade det vägledande arbetsplaner för verksamheten. Den första planen utkom 

år 1975 och den sista år 1981. Några uttalade krav på att förskolan skulle motverka traditionella 

könsroller eller arbeta för jämställdhet flickor och pojkar emellan fanns ej i dessa planer. Däremot 

betonade den sistutkomna planen förskolans betydelse för att såväl kvinnor som män skulle 

kunna kombinera föräldraskap med förvärvsarbete. År 1987, då ett pedagogiskt program för 

förskolan kom, blev jämställdhetsuppdraget tydligare. Programmet, vilket riktade sig till 

ledningsansvariga i kommunen, pedagoger och föräldrar, framhöll att förskolan skulle ”Verka för 

jämställdhet mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.”, ”Ge barnen stöd i att utveckla en 

trygg könsidentitet.” samt ”Medverka till att barnen tillägnar sig kunskaper och värderingar som 

stöder principer för jämställdhet.” (SOU 2006:75, s. 57–58). Från att tidigare ha fokuserat på den 

yttre strukturen, kombinationen föräldraskap och förvärvsarbete, betonades nu den inre 

verksamheten och pedagogers förhållningssätt gentemot flickor och pojkar (SOU 2006:75, s. 57).  

Jämställdhetssträvanden existerade alltså redan under den tid som Socialstyrelsen fungerade som 

huvudman för förskolan, skriver antropologen Love Nordenmark och Maria Rosén som är 

magister i pedagogik (Nordenmark & Rosén, 2008, s. 19). Dock stod det ännu ej uttryckt att 

förskolan skulle motverka traditionella könsmönster (SOU 2006:75, s. 58).  
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Politiska dokument 

Jämställdhet och förskola 

Alla förskollärare har idag i uppdrag att arbeta för jämställdhet. Detta uppdrag finns formulerat i 

värdegrunden i den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98 (2010): ”Människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet 

med barnen.” (s. 4). Jämställdhetsarbetet i förskolan är således inget som pedagoger kan välja 

bort. Detta arbete ska bland annat omfatta motverkandet av traditionella könsmönster:  

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 (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 4). 

Förskolans uppgift är följaktligen att motverka begränsningar knutna till kön samt att arbeta för 

att varje barn ska få utveckla alla sina sidor. En annan aspekt av förskolans jämställdhetsarbete är 

inflytande. Arbetslaget ska ”verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och 

utrymme i verksamheten […]” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 12). Ytterligare en aspekt av 

detta jämställdhetsarbete är motverkandet av diskriminering:  

Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling. Inget barn ska i 

förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 4). 

Värdegrunden uttrycker ett etiskt förhållningssätt, vilket kan sägas ha en stark koppling till den 

juridik som återfinns i den nya diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen trädde i kraft i januari 

år 2009 och ersatte då Sveriges sju tidigare diskrimineringslagar (Nordenmark & Rosén, 2008, s. 

22). Om denna kan följande läsas:  

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (SFS 2008:567).  

Citatets budskap gäller i princip alla områden i vårt samhälle, i vilket utbildningssektorn ingår. 

Två diskrimineringsgrunder, ålder respektive könsöverskridande identitet, behöver ej ingå i 

förskolans likabehandlingsplan (Nordenmark & Rosén, 2008, s. 22). Kristina Henkel, statsvetare 

och tidigare förskollärare, menar vidare att förskolan sedan år 1998 omfattas av skollagen 

(Henkel, 2006, s. 26). I skollagens första kapitel, femte paragrafen står följande:  
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Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och 

de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet med människor (SFS 2010:800). 

I denna lag kan även läsas att: ”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 

mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.” (SFS 

2010:800, §5). 

Relationen förskola – föräldrar 

I värdegrunden lyfts vikten av att erhålla föräldrarnas förtroende fram som en viktig aspekt av det 

pedagogiska arbetet (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5). Särskilt betydelsefullt kan detta 

förtroende tänkas vara sett i relation till just jämställdhetsarbetet i förskolan. Att erhålla 

föräldrarnas förtroende kan ses som en viktig förutsättning för att också kunna bedriva ett 

positivt jämställdhetsarbete. Vidare kan utifrån den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98 

(2010) ses att såväl samverkan med hemmet som föräldrars inflytande betonas:  

Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med 

hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och 

påverka verksamheten i förskolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en 

förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande (s. 13). 

Kopplas budskapet till jämställdhetsarbetet i förskolan kan det ses som ett arbete som förväntas 

ske i ett nära samarbete med hemmet. Ett föräldrainflytande förutsätter dock en kännedom om 

förskolans uppdrag. För att föräldrar till barn i förskolan ska ha möjlighet att påverka och 

samspela med pedagoger kring jämställdhetsarbetet är det därför viktigt att förskolan både klargör 

och når fram med de mål och innehåll som rör just jämställdhetsarbetet. Annars finns 

kanske risken att ett förtroendefullt samarbete uteblir.  

Även i Statens offentliga utredningar talas det om relationen förskola – föräldrar när det gäller 

förskolans jämställdhetsarbete. Jämställdhetsarbete inom förskolan beaktar främst det som sker 

innanför verksamhetens väggar. Dock finns flertalet faktorer utifrån som påverkar verksamheten, 

däribland gruppstorlek, ekonomiska förutsättningar och föräldrar. Barnens föräldrar ses alltså 

som betydelsefulla för jämställdhetsarbetet trots att de inte närvarar under den dagliga 

verksamheten. Deras attityd kan såväl främja som försvåra arbetsprocessen. Ett positivt 

föräldrasamarbete bör därför prioriteras av samtliga förskolor gällande jämställdhetsarbetet (SOU 

2006:75, s. 119). I SOU 2004: 115 kan följande läsas: ”För ett framgångsrikt jämställdhetsarbete 

är det nödvändigt att också föräldrarna förstår och accepterar det genusbaserade 

jämställdhetsarbetet i förskolan. Att diskutera jämställdhet i förskolan utan att nämna föräldrarna 

vore därför fel.” (s. 56). 
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Övergripande syfte 

Bakgrunden visar att en samverkan mellan hem och förskola samt förskolans jämställdhetsarbete 

har diskuterats och framhållits historiskt. Konstateras kan också att dessa aspekter är centrala 

delar i dagens politiska dokument. Förskolor har idag i uppdrag att verka för jämställdhet och se 

till att arbetet sker i ett nära samarbete med hemmet, vilket kräver att förskolorna är tydliga ifråga 

om mål och innehåll. En samverkan hem och förskola emellan har vidare antytts betydelsefull, 

dels sett till jämställdhetsarbetet, dels sett till att barn utvecklas inom olika närmiljöer. Mot 

bakgrund av detta avser vi att att studera föräldrars uppfattning om förskolans 

jämställdhetsarbete, deras uppfattning om hur hem och förskola samverkar 

kring jämställdhetsarbetet samt om hur de arbetar med jämställdhet i hemmen. 
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Litteraturöversikt 

Empirisk forskning 

Nedan redogör vi för empirisk forskning som är relevant för studien. Först lyfts forskning 

rörande samverkan hem och förskola emellan fram. Därefter följer forskning rörande föräldrar 

och förskolors jämställdhetsarbete. Avslutningsvis presenteras under rubriken ”Hem och 

jämställdhet” studier om ansvarsfördelning i svenska hem kvinnor och män emellan. 

Samverkan mellan hem och förskola 

När det talas om samverkan mellan hem och förskola lyfts olika motiv ofta upp till varför denna 

samverkan är önskvärd. Pedagogikprofessorn Anette Sandberg, verksam vid Mälardalens 

Högskola, menar att ett av de vanligaste motiven för samverkan mellan hem och förskola är att 

”det är för barnets bästa”. Med det menas bland annat att samverkan ska utjämna de skillnader 

som finns mellan hem och förskolas olika normer och värderingar (Sandberg, 2007, s. 36). 

Samverkan kan alltså ses som en bro mellan hem och förskola. Man kan se på hem och förskola 

som två olika miljöer som barnen rör sig emellan, eller världar som lektor Lisbeth Flising, 

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet uttrycker sig. 

I varje värld finns det vuxna som sprider olika normer och värderingar och många menar att 

detta kan bli splittrat för barnet (Flising, 1996, s. 47). Som nämnts i inledningen tar även 

Andersson och Gunnarsson (1990) upp den förvirring som kan ske då två olika världar eller 

närmiljöer som de kallar det, sprider budskap som går emot varandra (s. 36). Som Sandberg 

(2007) i sin tur skriver, uttryckte föräldrar i deras studie att denna förvirring kan bli ett problem 

för barnet som individ. En del föräldrar ville också försöka tillämpa förskolans regler i hemmet 

för att motverka en eventuell förvirring hos barnet. Detta var dock svårt då förskolans regler och 

normer inte alltid var synliga i den vardagliga praktiken (s. 36).  

Sandberg (2007) skriver också om hemmets och förskolans samverkan ur ett 

samhällsperspektiv då denna enligt henne sägs gynna genomförandet av olika samhällsmål, 

däribland jämställdhetsarbetet. Hemmet har en stor betydelse för barnets identitetsutveckling, 

vilken formar dess syn på sin omvärld. Därför ses det som betydelsefullt att föräldrarna är 

involverade i jämställdhetsarbetet (s. 158). I en studie av Fredriksson (1991) rörande 

föräldrasamarbete i förskolan uttryckte sig en förskollärare på följande sätt:  
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När utgångspunkten för förskolans arbete är demokrati, jämlikhet, trygghet och solidaritet kan 

man inte se det som att föräldrarna har hand om barnen hemma och sedan lämnar de in barnen 

som ett slags föremål till förskolan där personalen ska fylla på enligt samhällsmålen. De kan endast 

uppnås när människor har kontakt med varandra (s. 42–43).  

Förskolläraren menade alltså att hem och förskola tillsammans ska arbeta med samhällsmålen. 

Men för att denna samverkan ska kunna ske finns det en del aspekter att tänka på. Flising (1996) 

skriver att om pedagoger vill att föräldrarna ska få en tilltro till arbetet i förskolan, måste de lyckas 

förmedla de innehåll och mål som de arbetar efter. Det räcker inte bara med att visa föräldrarna 

vad som görs, pedagogerna måste också berätta varför de gör det. Detta kräver förstås pedagoger 

som är medvetna om varför de arbetar på det sätt som de gör (s. 43).  

Av forskningen om samverkan mellan hem och förskola framgår det att föräldrar har en 

central roll för till exempel jämställdhetsarbetet. Sådana resultat bör också ses i ljuset av forskning 

som uttryckligen sysslat med föräldrars uppfattning om jämställdhetsarbetet i förskolan. 

Föräldrar och förskolors jämställdhetsarbete 

När de hittills gjorda erfarenheterna rörande föräldrar och förskolors genus- och 

jämställdhetsarbete granskas tonar en dyster bild fram. Många förskolor som ”Delegationen för 

jämställdhet i förskolan” har varit i kontakt med vittnar om en återkommande rädsla från 

föräldrars sida att förskolans jämställdhetsarbete ska förvandla barnen till något nytt och 

främmande. Framförallt är det föräldrar till pojkar som känner denna rädsla, främst pappor. 

Tanken att förskolans jämställdhetsarbete exempelvis skulle göra pojkar homosexuella är 

vanligare än man kan tro (SOU 2004:115, s. 56). Kajsa Wahlström, förskollärare och konsult, har 

skrivit om ett jämställdhetsprojekt som bedrevs på förskolan Tittmyran i Gävleborgs län år 1996. 

I samband med projektet uttryckte en pappa till en pojke på förskolan sin oro till pedagogerna 

över att hans son ”skulle bli bög med ring i örat” (Wahlström, 2003, s. 160). Även föräldrar till 

flickor kan ses ha uttryckt oro över att arbetet skulle medföra att deras barn förändras. Under 

jämställdhetsarbetets gång på förskolan Tittmyran uttryckte ett föräldrapar följande: ”Vi vill ha 

vår prinsessa! Ni gör väl ingen svetsare av henne?” (SOU 2004:115, s. 56). Delegationen anser att 

det är betydelsefullt att ta sådana funderingar på allvar och att pedagoger i kontakten med 

föräldrar klargör vad arbetet går ut på. Att ett framgångsrikt jämställdhetsarbete inte ska begränsa 

barnen utan leda till större möjligheter för dem. Att det handlar om att ge barnen tillgång till fler 

uttryckssätt, intressen etcetera (SOU 2004:115, s. 56). 

”Delegationen för jämställdhet” tillsattes av regeringen år 2003, då denna ansåg att 

jämställdhetsarbetet inom förskolan gick för långsamt. En av Delegationens uppgifter blev att till 

olika jämställdhetsprojekt, inom vilka 96 förskolor ingick, fördela medel. Eidevald (2011) har i sin 
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tur sökt upp de förskolor som ingick i dessa jämställdhetsprojekt för att se vad som blev kvar 

efter projekttiden, hur förskolorna efter projekttidens slut har arbetat med jämställdhet, vilka 

hinder de stött på i detta arbete och så vidare. Undersökningen genomfördes i form av en 

enkätstudie där enkäter skickades ut och besvarades av sammanlagt 89 förskolor (s. 26–28). 

Studien är gjord inom projektet ”Förskolan som jämställdhetspolitisk arena”, ett projekt som 

bedrevs år 2007 – 2009 vid Stockholms universitet (Eidevald, 2011, s. 13).  

De flesta förskollärare som deltog i studien uppgav att det finns svårigheter med att få 

föräldrar delaktiga i jämställdhetsarbetet. Föräldrar ansågs till och med motarbeta förskolans 

målsättning, exempelvis genom att låta pojkar ha Batmantröjor och uppmuntra när flickor bar 

finskor. Resultatet visade vidare på att somliga föräldrar ansågs hysa gamla värderingar och 

därmed inte sträva mot samma mål som förskollärarna själva. Det framkom också att några 

förskollärare hade fått försvara sitt arbetssätt. Främst på grund av föräldrarnas ängslan att flickor 

görs till pojkar och tvärtom, men också på grund av deras vilja att flickor ska leka med flickor och 

pojkar med pojkar (Eidevald, 2011, s. 45–46). Trots att förskolorna inte längre ingår i de specifika 

jämställdhetsprojekten, arbetar de med jämställdhet och upplever svårigheter med att få föräldrar 

delaktiga i arbetet ifråga. Att jämställdhetsarbetet är problematiskt och att föräldrar och 

pedagoger ibland drar åt olika håll, har enligt Eidevald (2011) att göra med att synen på 

jämställdhet baserar sig på individuella värderingar, vilka är starkt rotade och stundtals svåra att 

själv bli medveten om (s. 45).   

Då det uppenbarligen kan ta en längre tid för föräldrar att förstå varför jämställdhetsarbetet är 

viktigt, är en god idé att förskolor ägnar frågan tid på föräldramöten och att de bjuder in 

föräldrarna att samtala kring de tankar som arbetet ofta väcker. I dessa samtal bör fokus inte ligga 

på att barnen ska förändras. Pekar pedagoger på att barnens uppträdande är roten till problemet, 

kan föräldrar få känslan av att ha uppfostrat sina barn fel. Detta kan försvåra ett fortsatt 

samarbete. Istället bör frågan sättas in i ett större perspektiv där pedagogerna visar på att 

vuxenvärlden är den som formar barnens uppfattning om kön (SOU 2006:75, s.119–120). 

Samtidigt som föräldrar har visat sig tveksamma till förskolors jämställdhetsarbete finns det 

verksamheter där situationen är den omvända, där föräldrarna vill påbörja arbetet med 

jämställdhet medan pedagogerna agerar passivt och motsträvigt. Flertalet föräldrar som 

Delegationen har varit i kontakt med menar att de trots uppmuntran och förfrågningar inte har 

fått någon respons för sina önskemål (SOU 2004:115, s. 57).  

Denna forskning är relevant då den bland annat talar om föräldrars förhållningssätt till 

förskolors jämställdhetsarbete. Dock fokuserar den främst på pedagogers åsikter och 

beskrivningar. Resultatet saknar ett föräldraperspektiv. För att få en djupare förståelse inom detta 
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område anser vi att det är betydelsefullt att undersöka och belysa föräldrars egna uppfattning om 

förskolans jämställdhetsarbete. 

Hem och jämställdhet 

Marie Evertsson, docent i sociologi vid Stockholms universitet, undersökte år 2000 

hushållsarbetsdelningen i svenska hem som en del av ett större projekt (Levnadsnivåprojektet 

2000). Studien genomfördes som en postenkät bland föräldrar till barn mellan åtta och tio år. 

Hon tittade dels på vilka sysslor mammor och pappor utförde och dels i vilken omfattning 

sysslorna utfördes. Jämställdheten i hemmen var långt ifrån imponerande då resultatet visade att 

mammorna utförde dubbelt så mycket hushållsarbete som papporna. Mammorna ägnade 19 

timmar per vecka åt hushållssysslor medan papporna ägnade detta åtta timmar per vecka. När det 

gällde vilka sysslor föräldrarna utförde sågs att mammorna tog det största ansvaret för tvätt, 

strykning, matinköp, matlagning, disk och städning. Det papporna i sin tur tog mest ansvar för 

var reparationer av fordon, bostad och annan egendom (s. 278–279). Evertsson (2001) framhåller 

vidare att föräldrars uppdelning av hushållsarbete kan påverka barns deltagande i detsamma. 

Likaså kan föräldrars inställning till könsroller samt jämställdhet mellan könen påverka barns 

inställning till jämställdhet och det faktiskta hushållsarbete som barn väljer att delta i (s. 266). Att 

föräldrar har en positiv inställning till att dela på ansvaret i hemmet, utgör enligt Evertsson (2001) 

en förutsättning för såväl en jämställd familj som ett mer jämställt samhälle (s. 295). 

På uppdrag av TCO (Tjänstemännens Centralorganisation) genomförde Statistiska 

Centralbyrån våren år 2004 en studie om välfärd, arbete och region. Studien genomfördes som en 

postenkät bland omkring 4150 slumpmässigt utvalda personer i ålder 18–74 år. Frågan man 

ställde löd: ”Hur delar du och din partner på ansvaret för bilen, hämta/lämna på dagis, 

hushållsreparationer, matinköp, matlagning, snöskottning, strykning, städning, trädgården, tvätt 

samt vård av sjuka barn?” (Carlestam, 2004, s. 1). SCB:s rapport visar att resultatet i Evertssons 

studie fortfarande består, att det i de flesta hushåll var kvinnan som tog det största ansvaret för 

traditionellt kvinnliga sysslor såsom matlagning, strykning, tvätt och städning medans männen tog 

det största ansvaret för traditionellt manliga sysslor såsom hushållsreparationer, snöskottning och 

bilen. När det gällde trädgårdsarbete, hämtning/lämning på dagis samt vård av sjuka barn, visade 

sig ansvaret vara mer jämlikt fördelat. Det som framgår av SCB:s studie är således att det sker en 

könstraditionell ansvarsfördelning i hemmen, att de svenska traditionella könsrollerna och 

könsmönstren till stor del lever kvar i de svenska hemmen vid tiden för studien (Carlestam, 2004, 

s. 1–2).  
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Studierna är relevanta då vi undersöker föräldrars arbete med jämställdhet i hemmet och 

ställer frågor som bland annat berör hur föräldrarna och deras respektive partner fördelar 

vardagliga sysslor i hemmet, se bilaga 2. De är också relevanta sett till att barn utvecklas inom 

olika närmiljöer, däribland hemmet, och kan påverkas av de normer och värderingar som råder 

där. Intressant är vidare att se huruvida resultaten gällande kvinnors och mäns ansvarsfördelning 

består än idag. 

Teoretiska utgångspunkter 

Nedan klargörs de teoretiska utgångspunkter som studien baseras på. Dessa utgångspunkter 

bygger på teorier och begrepp som har utgjort verktyg för tolkningen av insamlad data.  

Den utvecklingsekologiska teorin 

För att förklara varför ett jämställdhetsarbete kräver en god samverkan mellan hem och förskola 

utgår denna studie utifrån den utvecklingsekologiska teorins tankar. Nedan redogörs teorins 

innebörd samt hur denna teori kan kopplas till ett jämställdhetsarbete. 

Den utvecklingsekologiska teorin är skapad av utvecklingspsykologen Urie Bronfenbrenner 

(Andersson & Gunnarsson, 1990, s. 27). Teorin bygger på idén om att barnet utvecklas genom ett 

samspel mellan olika närmiljöer (Ibid., s. 29). Bronfenbrenner har tagit fram en modell för att 

beskriva olika miljöstrukturer som barnet ingår i (Ibid., s. 31). Den utvecklingsekologiska teorin 

blir i denna studie mycket användbar för att belysa hur förskolans och hemmets samverkan kan 

påverka barnets möjligheter till utveckling. Studien kommer i relation till detta enbart att fokusera 

på de två första systemen: mikrosystem och mesosystem. Men för att få en inblick i teorins 

uppbyggnad redogör vi nedan kort för alla de system som ingår i Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell: 

 

 Mikrosystem: Är vad en närmiljö kallas inom denna modell, en närmiljö är exempelvis 

barnets hem. Inom en närmiljö sker aktiviteter och sociala samspel (Ibid.). 

 

 Mesosystem: Är ett system som är uppbyggt av ett flertal mikrosystem som i sin tur är 

länkade till varandra. Ett mesosystem kan exempelvis bildas mellan hemmet, skolan 

och arbetsplatsen (Ibid.). 
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 Exosystem: Är miljöstrukturer utanför barnets direkta kontaktyta men som ändå kan få 

konsekvenser för barnet. Ett exempel är föräldrarnas arbetsplats. Om arbetsplatsen är 

stressig och slitsam för föräldrarna kan det leda till trötta föräldrar i hemmet som inte 

orkar engagera sig i sina barn. Alltså kan miljöer som barnen aldrig är i direkt kontakt 

med ändå få konsekvenser för dem (Ibid., s. 37). 

 

 Makrosystem: Är ett övergripande system som bland annat bygger på politik och 

ekonomi. Ett exempel är skolans läroplansmål som påverkar verksamheterna där 

barnen befinner sig. Därmed får även makrosystemet konsekvenser för barnet (Ibid.). 

Mesosystemet är som beskrivet ovan systemet som bygger länkar mellan mikrosystemen, i detta 

fall mellan förskolan och hemmet. Barnets utveckling sker inte endast inom en närmiljö utan är 

en process mellan olika närmiljöer. Andersson och Gunnarsson (1990) skriver att ett barns 

agerande i exempelvis skolan inte enbart bygger på skolan som närmiljö med dess relationer och 

aktiviteter som skapas där. Eleven tar även med sig erfarenheter från andra närmiljöer. Om 

förskolan och föräldrarna har en bra kontakt med varandra är detta också bra för barnet. Är 

föräldrarna insatta i förskolans verksamhet, kan de stödja barnets utveckling på ett effektivare sätt 

(s. 35). Tyvärr upprättas inte alltid denna goda kontakt enligt Andersson och Gunnarsson (1990): 

”[…] närmiljöer med lite kontakt med varandra kan utveckla normer, värderingar och 

verksamheter som går stick i stäv mot varandra. Istället för att stödja och komplettera varandra 

kan de då råka motverka varandra och barnet kan känna sig vilset och förvirrat.” (s. 36). Till detta 

citat kan jämställdhetsarbetet kopplas på ett tydligt sätt. Om förskolan arbetar för att motverka 

traditionella könsmönster samtidigt som föräldrarna stärker dessa könsmönster i hemmet blir det 

två närmiljöer med olika normer och värderingar. Detta kan tänkas försvåra jämställdhetsarbetet. 

Kommunikation 

För att en samverkan ska uppstå, krävs god kommunikation parterna emellan. Rolf-Petter Larsen, 

försteamanuens i ledarpedagogik vid Krigsskolen i Oslo, menar att vi alla är medvetna om denna 

koppling men att god kommunikation ändå är svårt att uppnå (Larsen, 2003, s. 134). Pedagogen 

Anna-Karin Waldemarson och psykologen Björn Nilsson, båda verksamma vid Högskolan i 

Skövde, skriver att kommunikation är en mänsklig aktivitet, ett redskap för kontakt, påverkan, 

utveckling och överföring av idéer (Nilsson & Waldemarson, 1995, s. 16). Begreppet härstammar 

från latinets ”communicare”, vilket betyder att något blir gemensamt. Att människor delar med 

sig av sina tankar och värderingar (Nilsson & Waldemarson, 1995, s. 9). Sägas kan att det är i 

samverkan mellan individer som kommunikationen har sitt största behov och syfte. Vi nyttjar 
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kommunikation för att komma överens med andra individer och för att kunna samverka med 

dem anser Richard Dimbleby, rektor vid Strode College i Street och hans medförfattare Graeme 

Burton, lärare vid Filton College i Bristol (Dimbleby & Burton, 1999, s. 19). Men även för att ge 

och ta emot information (Ibid., s. 22).  

Kommunikation är en process, vilken kan förklaras genom att en sändare skickar ett budskap 

via ett kommunikationsmedel till en mottagare som i sin tur registrerar, tolkar och eventuellt ger 

respons på budskapet (Ibid., s. 29). Kommunikation kan uttryckas på olika sätt, såväl verbalt som 

i skrift, genom kroppsspråk och tecken etcetera. Kommunikationsmedel kan i sin tur vara 

alltifrån en bok till foton och teckningar (Ibid., s. 10–11). 

När kommunikationen ej fungerar som önskvärt, kan missförstånd, konflikter samt 

relationsmässiga problem uppstå. Att kommunikationen brister beror oftast på att sändaren inte 

kan uttrycka sig klart och förmedla budskapet på ett sådant sätt att mottagaren ifråga förstår. En 

annan orsak kan vara att mottagaren inte lyssnar ordentligt, att han/hon saknar inlevelseförmåga, 

blir störd av inre/yttre faktorer etcetera (Larsen, 2003, s. 134–135). Larsen (2003) menar vidare 

att det mest effektiva sättet att kommunicera på är informellt, det vill säga i direkta möten, ansikte 

mot ansikte (s. 138). 

För att en samverkan kring förskolans jämställdhetsarbete ska fungera är det alltså av 

avgörande betydelse att det finns en god kommunikation pedagoger och föräldrar emellan. 

Pedagogerna måste som sändare kunna uttrycka sig klart och tydligt och förmedla budskap och 

information på sådana sätt att mottagarna, i detta fall föräldrarna, förstår och vice versa. Sker det 

ingen kommunikation, är inte heller en samverkan kring jämställdhetsarbetet möjlig.  

Genuskontrakt, stereotyper och könsroller 

Jämställdhet handlar om att alla människor, oavsett kön, ska ges samma skyldigheter, rättigheter 

och möjligheter (Lif, 2008, s. 14).  Genuspedagogen Eva-Karin Wedin liknar jämställdhet med en 

vision om att män och kvinnor har samma makt att forma såväl samhället som sina egna liv. 

Jämställdhet anses därmed handla om kön och deras villkor i samhället. Först när män och 

kvinnor har delad makt respektive inflytande i samhällslivet, uppstår ett demokratiskt och rättvist 

samhälle (Wedin, 2009, s. 17). Jämställdhet är ett komplext begrepp som kan förklaras på olika 

sätt. Begreppet är centralt och övergripande för denna studie men fungerar ej som ett teoretiskt 

begrepp i vår text då det är för stort för att använda empiriskt. I den här studien undersöker vi 

därför jämställdhet med hjälp av andra begrepp. För att undersöka hur föräldrarna arbetar med 

jämställdhet i hemmen har vi valt att använda begreppet genuskontrakt som ett teoretiskt 

begrepp. Genuskontraktet lämpar sig bra för studien då familjens vardag lättare kan förstås och 
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förklaras med hjälp av detta begrepp. Yvonne Hirdmans begrepp genuskontrakt används i denna 

studie för att försöka förstå föräldrarnas uppdelning av vardagssysslor i hemmet och hur denna 

kan motverka eller befästa stereotypa könsroller. Det ger oss således en möjlighet att också uttala 

oss om jämställdhet. Begreppen stereotyper och könsroller är begrepp som kan kopplas till 

genuskontraktet, varför även dessa används i studien.   

Yvonne Hirdman, professor i genushistoria vid Stockholms universitet, hävdar att det i alla 

samhällen finns något mellan män och kvinnor som kan definieras som ett kontrakt. Dessa 

kontrakt är osynliga men finns runt omkring oss (Hirdman, 1993, s. 152). I dessa stereotypa 

genuskontrakt ses mannen oftast som den som står för exempelvis försörjning, beskyddande och 

ansvar. Kvinnan ses i sin tur som den som står för födande och uppfödande (Hirdman, 2001, s. 

88). Hirdman (1993) förklarar att genuskontraktet finns på olika nivåer, dels socialt via 

interaktion, dels inom relationer mellan könen: 

Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika nivåer, om hur 

män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet – vilka redskap som hör vill vem, i 

kärleken – vem som ska förföra vem, i språket – hur de ska prata, vilka ord de får använda, i 

gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt håret ska vara etc. (s. 153). 

Hirdman (2001) skriver att allt ifrån kök och smedja, rosa och ljusblått, eller hatt och klänning är 

fyllda med föreställningar om kvinnligt och manligt och att den stereotypa motsättningen mellan 

det kvinnliga och manliga bildas i dessa situationer (s. 74). Genuskontrakten förs vidare från 

generation till generation, genom att döttrar och söner gör mammans respektive pappans 

föreställningar till sina (Hirdman, 1993, s. 153). Hirdman (2001) skriver också om de mekanismer 

som kan motverka genuskontraktet. Först och främst gäller det att undvika olika typer av 

situationer som ligger till grund för genuskontraktet och därefter att förändra kontrakttexten med 

andra uppdelningar, rättigheter och skyldigheter (s. 94). De mönster som skapas inom 

genuskontrakten förstärker de genusstereotypa mönster som finns i samhället (Hirdman, 2001, s. 

88). Ovanstående leder oss in på ytterligare ett teoretiskt begrepp centralt för denna studie, 

nämligen stereotypa uppfattningar. Stereotypa uppfattningar är tankar och åsikter som vi 

människor kan ha om en viss grupp människor med liknade drag. Dessa grupper kan exempelvis 

vara män eller kvinnor. Stereotypa uppfattningar skapas då vi kategoriserar människor i olika 

grupper. Detta bildar i sin tur förväntningar på hur dessa människor ska bete sig (Nilsson & 

Waldemarson, 1990, s. 51). Människor tänker ofta om kvinnor och män respektive flickor och 

pojkar i termer av stereotyper. Att de har olika egenskaper, är och ska vara på speciella sätt. Kajsa 

Svaleryd, verksam som jämställdhets- och mångfaldsstrateg inom Gävle kommun, skriver att det 

exempelvis finns föreställningar om att flickor är söta och ska vara hjälpsamma likväl det finns 
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föreställningar om att pojkar ska vara aktiva (Svaleryd, 2003, s. 15). Nilsson och Waldemarson 

(1990) skriver: 

Att stereotyper lever kvar beror på att vi ser det vi vill se och tenderar att bortse från annan 

information, vi uppmärksammar och minns sådant som stämmer med våra förutfattade meningar. 

En annan anledning är att vi snabbt skapar en subkategori om vi tvingas till ett samspel som visar 

att vår stereotyp är fel (just den här personen visade sig vara ett undantag, de andra är som de är) 

(s. 51). 

Om en person exempelvis skulle uttrycka: ”Alla män är motorintresserade förutom min kompis 

Johan.”, hamnar Johan i en subkategori. Han blir då ett undantag från denna stereotypa grupp. 

Stereotypa föreställningar om kön är alltså föreställningar som ”talar om” för oss hur vi ska vara 

och vad vi kan utvecklas till. Enligt filosofie doktorn i teoretisk filosofi, Eva Mark, verksam vid 

Göteborgs universitet, kan sådana föreställningar därmed sägas begränsa vår handlingsfrihet 

(Mark, 2007, s. 15). Nilsson och Waldemarson (1990) skriver att värderingar om vad som anses 

som manligt respektive kvinnligt kan hittas inom samtliga kulturer. När vi människor växer upp 

skapar vi en könsidentitet, men också en könsroll. När dessa skapas påverkas de också till viss del 

av de stereotypa könsrollerna som finns i samhället (s. 99). 

Ingegerd Tallberg Broman, professor i pedagogik vid Malmö Högskola, skriver att själva 

begreppet könsroll som uppkom på 1950–talet, angav att kön var någonting inlärt och därmed 

föränderligt (Tallberg Broman, 2002, s. 25). Nationalencyklopedin förklarar könsroll på följande 

vis: ”Sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser 

beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige.” (NE, könsroll). Idag 

har genus i hög grad börjat ersätta begreppet könsroller (Lif, 2008, s. 19). Detta då könsroll anses 

ge en missvisande bild av könet som en roll vi enbart spelar och kan välja att gå i och ur, enligt 

förskolläraren och filosofie kandidaten Britta Olofsson (Olofsson, 2007, s. 119). Denna studie 

använder sig dock av begreppet könsroller då det används i förskolans läroplan:  

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 (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5). 

Begreppet könsroll lämpar sig vidare bra för studien då vi bland annat undersöker om föräldrarna 

har en uppfattning om förskolans jämställdhetsarbete både vad gäller mål och verksamhet, se 

bilaga 2. Avslutningsvis kan sägas att såväl personal i förskolan som föräldrar faktiskt 

reproducerar dessa könsroller omedvetet eller medvetet (SOU 2006:75, s. 304).  
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Syfte och frågeställningar 

Mot bakgrund av det som hittills framkommit finns det anledning att återknyta till studiens syfte 

för att göra en precisering. I bakgrunden visade vi att samverkan mellan hem och förskola samt 

förskolans jämställdhetsarbete har diskuterats och framhållits historiskt. Det visade sig också att 

uttalanden om jämställdhet och samverkan utgör centrala delar i de politiska dokument som 

reglerar förskolans verksamhet. Konstateras kan att alla förskolor idag har i uppdrag att verka för 

jämställdhet samt att förskolan ska sträva efter ett nära samarbete med barnens hem. 

   I litteraturöversikten har vi lyft fram studier som visar att barn utvecklas i olika närmiljöer och 

att samverkan mellan hem och förskola därmed har betydelse för barnen. Det är till exempel bra 

för barnen att möta samma budskap i de olika närmiljöerna om jämställdhetsarbetet ska kunna 

fungera väl. Tidigare forskning visar vidare att somliga föräldrar räds förskolors 

jämställdhetsarbete och att framförallt pappor i vissa extrema fall till och med är rädda för att 

arbetet med jämställdhetsfrågor ska göra deras söner homosexuella. Det finns alltså studier som 

berör samverkan mellan hem och förskola samt föräldrars förhållningssätt till förskolans 

jämställdhetsarbete. Framhållas bör dock att det saknas studier som uttryckligen undersöker 

föräldrars uppfattning om förskolans jämställdhetsarbete och samverkan kring detta arbete, 

varför vi finner det relevant att inrikta frågeställningarna på dessa områden. Vi har även framhållit 

forskning som belyser hur traditionella könsmönster består i svenska hem till följd av den 

ansvarsuppdelning som sker kvinnor och män emellan samt att föräldrars hushållsarbetsdelning 

och inställning till jämställdhet kan påverka barns inställning till detsamma. Mot bakgrund av det 

har vi också valt att undersöka uppfattningar om jämställdhet i hemmen för att få en djupare 

förståelse av föräldrarnas tankar kring ett jämställdhetsarbete och hur olika närmiljöer påverkar 

barnen ur ett jämställdhetsperspektiv.  

 

I preciserad form är syftet för denna undersökning: 

 
att studera föräldrars uppfattning om förskolans jämställdhetsarbete, deras uppfattning om hur 

hem och förskola samverkar kring jämställdhetsarbetet samt om hur de arbetar med jämställdhet 

i hemmen. För att studera detta ställer vi följande frågor: 

 

 Vad vet föräldrarna om förskolans jämställdhetsarbete och vad grundar sig deras 

uppfattningar på? 
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 Hur ser föräldrarnas uppdelning av vardagssysslor ut ur ett jämställdhetsperspektiv och 

hur ser de på jämställdhet i hemmet? 

 Hur uppfattar föräldrarna samverkan kring jämställdhetsarbetet mellan hem och förskola? 

 Finns det några skillnader i hur mammor och pappor uppfattar jämställdhetsarbetet på 

förskolorna? Om så är fallet, på vilket sätt skiljer sig deras uppfattningar åt? 
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Metod 

Nedan redogörs för den metod som är central i studien. Även urval och tillvägagångssätt beskrivs 

samt de etiska aspekter som har beaktats. Avslutningsvis lyfts en reflektion över metoden fram.  

Fenomenografisk forskningsansats 

Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats, inom vilken huvudsyftet är att ta reda på hur 

individer uppfattar, erfar eller upplever olika aspekter av omvärlden. Pedagogikforskaren Sonja 

Kihlström, Högskolan i Borås, menar att det är individernas tankar och erfarenheter som står i 

fokus i denna forskningsansats (Kihlström, 2007, s. 157-158). Individer har skilda erfarenheter, 

varför en och samma fråga, problem, företeelse etcetera kan framstås på olika sätt för olika 

individer (Marton, 1992 i Kihlström, 2007, s. 158). Avsikten med fenomenografiska studier är att 

upptäcka variationen i samt systematisera individers erfarenheter av olika fenomen (Kihlström, 

2007, s. 157). Denna ansats lämpar sig således bra då vi bland annat ämnade synliggöra just 

variationer i föräldrars sätt att förstå och uppfatta förskolans jämställdhetsarbete. 

Den vanligaste metoden att använda när man vill ta reda på hur individer uppfattar ett bestämt 

fenomen är intervju (Kihlström, 2007, s. 160). Inom fenomenografin används vid bearbetningen 

av intervjuer i sin tur kvalitativ analys som metod. Analysen av intervjuerna består i att urskilja 

individers skilda sätt att uppfatta och beskriva olika företeelser och fenomen i sin vardag. Att utan 

några färdiga hypoteser tolka de avgivna svaren utifrån hur de olika företeelserna gestaltar sig. 

Genom upprepad läsning försöker forskaren hitta mönster i svaren och sen beskriva dessa 

mönster eller individers sätt att uppfatta något i form av kategorier (Larsson, 1984 i Kihlström, 

2007, s. 162). En beskrivning av hur denna analysmetod har tillämpats ges under rubriken 

”Databearbetning”. 

Datainsamlingsmetod 

För att besvara studiens frågeställningar tillämpade vi en kvalitativ metod i form av 

samtalsintervju. Utmärkande för en samtalsintervju är enligt Peter Esaiasson, professor i 

statsvetenskap vid Göteborgs universitet, att det sker ett interaktivt samtal forskare och 

respondent emellan, ett samtal präglat av mer ostrukturerade frågor (Esaiasson, 2007, s. 258–

259). I denna studie är samtalsintervjuerna av respondentkaraktär. Esaiasson (2007) menar att en 

samtalsintervju av respondentkaraktär bygger på människors föreställningar om olika företeelser 

(s. 291). Denna metod lämpar sig således bra då vi ämnade undersöka föräldrars tankar och 
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uppfattningar om förskolans jämställdhetsarbete. Jan Trost, professor i sociologi, Uppsala 

Universitet, understryker att intervjuer syftar till att just förstå hur någon tänker och känner samt 

vilka erfarenheter denne har (Trost, 2005, s. 23). En alternativ metod kunde ha varit enkät. 

Fördelarna med samtalsintervju är dock att forskaren har möjlighet att registrera oväntade svar, 

ställa mer komplexa frågor och följa upp respondentens svar med följdfrågor, vilket gör att 

svaren kan utvecklas (Esaiasson, 2007, s. 283). Då vi ville finna mönster och förstå föräldrars sätt 

att resonera, är en kvalitativ metod att föredra framför en kvantitativ vilken fokuserar ”hur 

många/ofta”. Kvalitativa intervjuer kan ge en större förståelse av någons upplevelser än vad en 

kvantitativ studie i form av enkät skulle göra (Trost, 2005, s. 14).  

Urval 

Esaiasson (2007) uppmanar att den första kontakten med intervjupersonerna bör tas via brev och 

följas av telefonkontakt eller e-post (s. 301). Vi kontaktade därför per telefon tolv förskolor i 

mellersta Sverige. Vi frågade om hur personalen arbetar med jämställdhet och fick tillåtelse att på 

respektive förskola utdela ett informationsblad till föräldrarna i vilket studiens syfte och villkor 

för deltagande klargjordes, se bilaga 1. Av de föräldrar som visade intresse för studien valdes tio 

föräldrar (fem mammor och fem pappor) ut från sammanlagt fem förskolor. Dessa kontaktade vi 

per telefon för att boka in intervjuer med. Två av förskolorna berättade om sitt 

jämställdhetsarbete vid den första telefonkontakten som togs. Övriga förskolor behövde mer 

betänketid, varför de återkom med svar per mail 1–2 veckor senare. Vi valde medvetet bort att 

kontakta förskolor där vi själva arbetat eller gjort vår verksamhetsförlagda utbildning. Detta på 

grund av att vi ville komma i kontakt med främlingar. Valet att intervjua främlingar baserade sig 

på svårigheten att bevara vetenskaplig distans till individer man känner. Vidare kan det sett från 

respondentens perspektiv vara lättare att öppna sig för någon man ej ska fortsätta umgås med 

(Esaiasson, 2007, s. 293). Att enbart kontakta en förskola och där intervjua tio föräldrar hade bara 

lett till en utvärdering av denna specifika förskola. Vi kontaktade därför flera med hopp om att få 

tag på föräldrar från olika förskolor.  

Urvalets antal grundar sig i Trost (2005). Vid kvalitativa intervjuer menar Trost (2005) att 

forskaren ska begränsa sig till ett litet antal intervjuer. Många intervjuer medför att materialet blir 

ohanterligt, att det kan bli svårt att få en överblick och se viktigt detaljer som skiljer eller förenar 

(s. 123). Vidare poängterar Monica Dalen, professor vid Institutet för specialpedagogik vid 

Universitetet i Oslo, att både genomförandet av intervjuer samt bearbetningen av dem är 

tidskrävande, varför antalet informanter inte ska vara för många (Dalen, 2008, s. 54). Vårt urval 

begränsades därför till att omfatta tio föräldrar. Som Trost (2005) poängterar är fåtalet väl utförda 
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intervjuer mer värda än flertalet mindre väl utförda. Han menar vidare att antalet intervjuer kan 

utökas efter hand (s. 123). Detta ansåg vi dock inte nödvändigt efter att ha genomfört våra 

respektive fem intervjuer då intervjumaterialet var av en sådan kvalitet att det utgjorde tillräckligt 

underlag för analys och tolkning. 

I enlighet med konfidentialitetskravet har namnen på föräldrar och förskolor i studien 

fingerats (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Mammorna har valts att kallas för Berit, Birgitta, Bodil, 

Birgit och Britta medan papporna har valts att kallas för Bo, Bertil, Bengt, Birger och Björn. Av 

dessa föräldrar lever två i en relation, Bodil och Bengt. De för studien aktuella förskolorna kallas 

för A, B, C, D och E.  

Presentation av förskolorna och deras jämställdhetsarbete 

Förskola A är en enskild förskola där Berit, Bo och Bertil har sina barn placerade. Förskolan 

säger sig inte arbeta med jämställdhet på något särskilt sätt. Istället hävdas att pedagogerna är 

vakna för olika situationer som uppstår och som kan ses som problematiska ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Att de exempelvis försöker se och agera om en pojke ”kör över” en 

flicka på samlingen, pratar i mun på henne och tar utrymmet på flickans bekostnad. För att 

motverka traditionella könsroller menar pedagogerna att de ständigt försöker tänka på hur de 

bemöter och tilltalar flickor och pojkar. De undviker att enbart uppmuntra flickor att de är ”fina” 

och pojkar att de är ”tuffa”. Istället får båda könen båda sorternas uppmuntran. De försöker 

också visa barnen att alla kan göra samma saker oavsett kön. Att man som kvinnlig pedagog kan 

sparka fotboll och att det som pojke är okej att sy. Förskolan säger sig främst informera 

föräldrarna om jämställdhetsarbetet i samband med föräldramöten. Då ofta som följd av 

föräldrars egna funderingar. I övrigt menar förskolan sig inte ha gått ut med någon särskild 

information om jämställdhetsarbetet till föräldrarna och brukar så inte heller göra.  

Förskola B är en enskild förskola där Birgitta har sitt barn placerat. Förskolan understryker att 

ett led i jämställdhetsarbetet handlar om att inom arbetslaget samtala om hur man förhåller sig till 

barnen. Det vardagliga arbetet anses präglas av en medvetenhet om sitt eget agerande. För att 

motverka traditionella könsroller erbjuds alla barn att leka med samma saker och att pröva på allt 

oavsett kön. Pedagogerna säger sig också kontinuerligt variera materialet på förskolan och 

försöka hålla det könsneutralt för att pojkar inte med självklarhet ska välja att leka med typiska 

pojksaker och flickor med typiska flicksaker. Pedagogerna menar att de också håller sig 

uppdaterade inom området genom att gå på kurser och föreläsningar om genus och jämställdhet. 

De säger sig ej ge eller ha gett föräldrarna någon särskild information om jämställdhetsarbetet. 
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Om information ges är det främst till följd av föräldrars egna frågor, ofta i samband med 

inskolning eller visning av förskolan. 

Förskola C är en kommunal förskola där Bengt, Birger och Bodil har sina barn placerade. 

Förskolan säger sig arbeta för jämställdhet utifrån förskolans likabehandlingsplan. De har som 

mål att bedriva en verksamhet som är präglad av demokratisk anda, empati och solidaritet samt 

förståelse för alla människors lika värde. För att motverka traditionella könsroller i praktiken 

använder sig pedagogerna av rollspel. De utgår från en händelse som skett bland barnen på 

förskolan, exempelvis om en pojke har blivit retad för att leka en så kallad flicklek. Ett liknande 

scenario spelas då upp för barnen och de får reflektera kring handlingen. Förskolan försöker även 

att introducera olika aktiviteter för barnen genom temaarbeten, inom vilka exempelvis vattenlek, 

leka affär, rita/måla, dansa, bygga tågbana, leka sjukhus, laga mat ingår. Detta för att ge barnen 

fler valmöjligheter i den fria leken. Förskolan säger sig informera föräldrarna om 

likabehandlingsplanen. Under föräldramöten får föräldrarna information om hur förskolan 

arbetar med jämställdhet. Under dessa möten delas föräldrarna ibland upp i diskussionsgrupper 

där de får ge sin syn på förskolans jämställdhetsarbete. Den vardagliga kontakten med föräldrarna 

samt utvecklingssamtal lyfts också fram som tillfällen då information om arbete kan ges. 

Förskola D är en kommunal förskola där Birgit har sitt barn placerat. Förskolan säger sig 

arbeta för jämställdhet genom sitt förhållningssätt, där de ser barnen som individer. Förskolan 

har precis som förskola C en likabehandlingsplan som de säger sig arbeta utifrån. För att 

motverka traditionella könsroller menar pedagogerna att de tänker på hur de talar med barnen 

och att tydligt visa för dem att förskolans material är till för alla. Förskolan säger sig informera 

om jämställdhetsarbetet via utvecklingssamtalen ibland och till följd av spontana frågor från 

föräldrarnas sida. Likabehandlingsplanen finns enligt förskolan även tillgänglig för alla föräldrar 

att ta del av.  

Förskola E är en enskild förskola där Björn och Britta har sina barn placerade. Inom 

jämställdhetsarbetet säger sig förskolan sträva efter att behandla barnen lika, både flickor och 

pojkar. Förskolan arbetar efter en montessoripedagogik där de i praktiken använder sig av 

material som ses som könsneutrala. Om de har leksaker som traditionellt sett kopplas till pojkar 

eller flickor ser pedagogerna till så att alla barn kan använda dessa. De säger sig under 

föräldramöten informera om jämställdhetsarbetet genom att alltid lyfta genusperspektivet. Dock 

var det mer angeläget för några år sen, även om det ständigt är aktuellt. Enligt förskolan ligger 

fokus mer på att uppfylla andra krav i nya läroplanen genom ett utökat arbete av språk, 

matematik och experiment. 
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Genomförande 

Studien utfördes som två delstudier då en av oss (Angelica Fredrikson) intervjuade mammorna 

och den andre (Henrik Fransson) intervjuade papporna. Esaiasson (2007) menar att 

respondenten bör få välja plats för intervjun för att känna sig så bekväm som möjligt, varför vi 

följde föräldrarnas önskemål (s. 302). Intervjuerna ägde därför rum i samtalsrum på förskolan där 

föräldern ifråga hade sitt barn placerat, i förälderns hem, i samtalsrum på universitetet samt på ett 

kafé. Innan intervjuerna påbörjades inhämtade vi i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

riktlinjer, föräldrarnas muntliga samtycke (s. 9). Varje intervju utgick från den gemensamt 

upprättade intervjuguiden, se bilaga 2. Dalen (2008) skriver att det är bra att inför studier 

genomföra pilotintervjuer för att se huruvida ens frågor fungerar, om svaren kan relateras till 

studiens syfte och frågeställningar och hur lång tid intervjun tar (s. 36–37). För att testa 

intervjuguiden genomfördes en pilotintervju med en för oss okänd förälder. Vi såg efter denna 

över guiden och korrigerade den något inför de kommande intervjuerna då vi ansåg att det var 

nödvändigt för att kunna besvara våra frågeställningar. 

Då man vid en respondentundersökning vill ta reda på vad personerna ifråga tycker och tänker 

om ett specifikt fenomen, finna mönster i svaren och förklara hur de skiljer sig åt beroende på 

vad de svarar, ställs till stor del samma frågor till samtliga respondenter (Esaiasson, 2007, s. 258). 

Så var även fallet i vår studie. Intervjuerna präglades dock av en låg grad av standardisering. Detta 

innebär att frågor ställs i den ordning de passar och att följdfrågor formuleras beroende av 

tidigare svar (Trost, 2005, s. 19). Trots att intervjuguiden innehöll vissa följdfrågor formulerades 

även spontana sådana beroende på föräldrarnas svar. Dessa var i enlighet med Esaiassons (2007) 

förslag av karaktären ”kan du utveckla ditt resonemang?”, ”har du fler exempel på..?” och så 

vidare (s. 299). Även mer direkta och tolkande frågor ställdes i de lägen då det kändes nödvändigt 

och passande. För många varför-frågor undveks i sin tur då Esaiasson (2007) menar att sådana 

kan ge känslan av ett förhör (s. 298–299).  

Samtliga intervjuer registrerades med hjälp av en inspelningsapparatur. Trost (2005) föreslår 

att så sker för att intervjuaren ska kunna skriva ut intervjuerna, ordagrant läsa vad som sagts samt 

lära av sina egna misstag då han/hon lyssnar på sin egen röst (s. 53). Parallellt förde vi även 

anteckningar under intervjuerna. Detta menar Esaiasson (2007) ger mer tid för eftertanke och 

reflektion (s. 302). Ett bra sätt att avsluta en intervju är att öppna upp för respondentens 

eventuella tankar och funderingar (Esaiasson, 2007, s. 301). Varje intervju avslutades därför 

genom att föräldern ifråga gavs möjlighet att tillägga sådant som ej har uppkommit under 

intervjun men som han/hon själv ansåg betydande att föra fram.  
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Databearbetning 

I linje med vad Larsson (1984 i Kihlström, 2007) förordar i samband med en fenomenografisk 

ansats, tillämpade vi en kvalitativ analys som metod då vi bearbetade vår empiri (s. 162). När 

intervjuerna var genomförda började vi med att transkibera våra respektive intervjuer för att 

underlätta analysarbetet. Ljudinspelningarna lyssnades igenom flertalet gånger och det som sagts 

skrevs ner ordagrant. Därefter läste vi igenom intervjuerna upprepade gånger, dels för att som 

Marton (1994 i Kihlström, 2007) poängterar, kunna stryka upprepningar och oväsentliga 

kommentarer, dels för att försöka se om utsagorna visade på samma eller skild förståelse av 

fenomenet (s. 162). Utan några färdiga hypoteser tolkade vi svaren och sökte efter mönster i dem. 

Under analysprocessen strävade vi hela tiden efter att vara trogna det utskrivna materialet för att 

inte felaktiga slutsatser skulle dras. Larsson (1984 i Kihlström, 2007) understryker att gott om tid 

ska avsättas för analysarbetet (s. 162). Vi valde därför att under databearbetningen befinna oss på 

en ostörd plats för att arbetet inte skulle avbrytas av annat. De mönster vi kunde urskilja i 

föräldrarnas svar sorterades in under våra frågeställningar, varpå de grupperades i olika 

kategorier/underrubriker. Detta enligt Larssons (1984 i Kihlström, 2007) rekommendationer om 

hur praktiskt analysarbete bör ske (s. 162–163). Vi jämförde våra resultat för att få en helhetsbild 

av föräldrarnas tankar och för att kunna jämföra mammornas och pappornas tankar. Det sista 

steget i en analys är tolkningen (Trost, 2005, s. 125). Varvid vi slutligen tolkade vårt material med 

hjälp av våra teoretiska verktyg. Denna tolkning presenteras i diskussionsavsnittet. 

Forskningsetiska reflektioner 

Vid all forskning som involverar människor finns det etiska aspekter att beakta. Då vi genom 

studiens intervjuer har varit i kontakt med ett antal individer har särskild hänsyn behövt tas till 

det grundläggande individskyddskravet. Individskyddskravet omfattar fyra allmänna huvudkrav: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). 

Nedan redogörs för hur vi har beaktat de fyra kraven i samband med studien. 

Inför undersökningen delades ett informationsblad ut till samtliga föräldrar på förskolorna, se 

bilaga 1. Detta för att uppfylla informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). I detta 

informationsblad redogjorde vi för syftet med undersökningen och de villkor som gällde för 

deltagandet. Vi klargjorde att undersökningen låg till grund för vårt examensarbete, att 

deltagandet var frivilligt och att den som valde att delta också skulle ha rätt att avbryta sin 

medverkan när den ville. I detta informationsblad framkom också att den som valde att delta var 

anonym samt att insamlade uppgifter aldrig skulle komma att nyttjas i annat syfte än för 



32 
 

forskning. Vi har begränsat användningen av det insamlade materialet till vårt examensarbete. 

Därigenom har hänsyn tagits till det så kallade nyttjandekravet (Vetenskaprådet, 2002, s. 14). 

Föräldrar som var intresserade av att delta i undersökningen hade efter att ha tagit del av 

informationsbladet möjlighet att ge oss sitt muntliga samtycke. Vidare påmindes varje förälder 

under intervjuerna om att han/hon själv var den som bestämde över sin medverkan och att 

denne när som helst kunde välja att avbryta denna medverkan. Ingen förälder önskade avbryta sin 

medverkan men om så skulle ha skett hade intervjun avbrutits omedelbart och insamlat materialet 

hade förblivit outnyttjat såvida andra överenskommelser inte skulle ha upprättats. 

Samtyckeskravet blev på så sätt uppfyllt (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9–10). 

Enligt konfidentialitetskravet ska uppgifter om identifierbara personer ges största möjliga 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Föräldrarna i studien är därför anonyma. Vi har 

för att skydda personuppgifter valt att tillämpa fiktiva namn för föräldrarna. De berörda 

förskolorna omnämns i sin tur som förskola A, B, C och så vidare. Insamlat material och 

uppgifter kopplade till deltagarna i studien har vidare förvarats på sådana sätt att obehöriga ej har 

kunnat få tag i dem. Materialet kommer därtill att förstöras inom en rimlig tid efter arbetets 

slutförande. 

Reflektioner över metoden 

Såväl datainsamling som analys gick bra. Den metod som användes vid datainsamlingen var 

intervju. Positivt var att den gav oss en djup förståelse av det föräldrarna framhöll. Den 

möjliggjorde för oss att ställa följdfrågor, vilket resulterade i att föräldrarna också utvecklade sina 

svar.  

Samtliga föräldrar accepterade att intervjuerna spelades in. Professor Annika Lantz, 

Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, menar i sin tur att en ljudupptagning kan 

medföra att intervjupersonen blir reserverad (Lantz, 2007, s. 74). Vi upplevde dock alla föräldrar 

som positivt inställda till inspelningen. Då bandinspelning skedde parallellt med att anteckningar 

fördes, slapp data bli bristfällig och felaktig, vilket vi i slutänden anser stärker våra resultat. 

Information föll inte bort på samma sätt som den kunde ha gjort om vi istället hade valt att 

enbart anteckna. En annan fördel med att spela in var att vi kunde lyssna till intervjuerna flertalet 

gånger och skriva ut dem. Trost (2005) lyfter att det kan vara tidskrävande att avlyssna band och 

transkibera dem (s. 53–55). Negativt var att även vi fann denna procedur tidskrävande. Överlag 

upplevde vi dock metoderna som lämpliga. I enlighet med Esaiassons (2007) rekommendationer 

lät vi vidare föräldrarna välja plats för genomförandet för att de skulle känna sig bekväma (s. 302). 

En av intervjuerna skedde till följd av detta på ett kafé. Då ljudnivån på kaféet var relativt hög, 
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var det vid senare avlyssning stundtals svårt att höra vad som sas på bandet. Bandet behövde 

lyssnas på flertalet gånger, vilket var både tids- och energikrävande. Esaiasson (2007) menar 

vidare att forskaren ska tänka på huruvida miljön påverkar informationen som framkommer 

under intervjun (s. 302). Tänkbart är att föräldern påverkades av att denne var omgiven av 

flertalet okända människor och därför inte öppnade sig på det sätt som denne skulle ha gjort om 

intervjun hade genomförts i ett avskilt rum.  

Sett till urvalet upplevdes även detta lämpligt. Vi ville i linje med Esaiassons (2007) 

resonemang intervjua främlingar för att kunna upprätthålla en vetenskaplig distans och underlätta 

för respondenterna att öppna upp sig (s. 293). De för oss okända föräldrar som vi kom i kontakt 

med visade sig alla ha tankar om förskolans jämställdhetsarbete som de var villiga att delge oss.  

Tänkbart är att resultaten hade sett annorlunda ut såvida vi inte hade skrivit fram syftet med 

studien i informationsbrevet, se bilaga 1. Vi gjorde detta för att uppfylla ett av Vetenskapsrådets 

allmänna huvudkrav, informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Därmed tror vi oss dock 

ha kommit i kontakt med föräldrar som har ett särskilt intresse för jämställdhet. Hade 

information om syftet utelämnats, hade vi kanske mött föräldrar av andra åsikter än de vi nu har 

intervjuat. Föräldrar som kanske inte intresserar sig för jämställdhet i lika hög grad, vilket hade 

kunnat påverka resultaten i en annan riktning.  

Även antalet föräldrar visade sig vara lämpligt. Trost (2005) menar att man vid kvalitativa 

intervjuer ska begränsa sig till ett litet antal intervjuer och utöka efter hand om så anses 

nödvändigt (s. 123). Utöver de tio föräldrar som vi intervjuade, hade vi ett antal i reserv. Dessa 

kontaktades dock aldrig då vi efter att ha genomfört våra respektive fem intervjuer, ansåg att 

datan utgjorde tillräckligt underlag för analys och tolkning. 

När vi har reflekterat över hur vi hade kunnat göra studien annorlunda för att styrka resultatet 

ytterligare, har vi kommit fram till att en enkätstudie hade kunnat vara ett bra komplement till 

intervjuerna. Det hade gett oss ett mer omfattande underlag att utgå ifrån. Tyvärr fanns ej tiden 

att göra en sådan omfattande studie. 

Validitet och reliabilitet 

Enligt Trost (2005) härstammar begreppen validitet och reliabilitet från kvantitativ metodologi, 

varför de inte blir lika applicerbara vid kvalitativa studier. Med validitet eller giltighet, avses att 

instrumentet ska mäta det den är avsedd att mäta. Med reliabilitet eller tillförlitlighet avses att en 

mätning är stabil och inte utsatt för slumpinflytelser. Att alla intervjuare ställer frågor på samma 

sätt, att situationen är densamma för samtliga respondenter etcetera (s. 111–113). 
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Enligt danske psykologen Steinar Kvale handlar validitet om att såväl kontrollera som att 

ifrågasätta (Kvale, 1997, s. 218–219). Då vi har varit två som har genomfört studien har vi kunnat 

diskutera med varandra och varit kritiskt ifrågasättande både till våra egna och den andres 

tolkningar. Under arbetets gång har vi vidare kontinuerligt blickat tillbaka på vårt syfte och våra 

frågeställningar för att kontrollera att vi mätt det vi avsåg att mäta. En pilotintervju genomfördes 

även inför studien för att säkerställa att vår intervjuguide med tillhörande frågor skulle mäta det 

som avsågs. Därmed fick vi möjlighet att kritiskt granska och korrigera vår guide inför studien. 

Detta anser vi har stärkt studiens validitet.  

Trost (2005) menar att trovärdigheten utgör ett problem vid kvalitativa studier, att man som 

forskare måste visa att ens datainsamling skett på ett seriöst sätt och att data är relevant för ens 

problemformulering (s. 113). Vi har därför försökt att noggrant redogöra för samtliga steg i vår 

studie, från problemformulering fram till våra resultat. Vi har även varit öppna med att redovisa 

våra intervjufrågor, se bilaga 2. Allt detta som ett led i att höja reliabiliteten. Lantz (2007) pekar i 

sin tur på att bandade intervjuer kan öka tillförlitligheten (s. 74). Vi tog fasta på Lantz 

resonemang i vår studie och bandade därför samtliga intervjuer. Information har därigenom ej 

fallit bort och föräldrar har kunnat citeras ordagrant. Om fler intervjuer hade genomförts hade 

tillförlitligheten kanske kunnat öka. Dock såg vi genom de tio intervjuer som genomfördes tydliga 

likheter/skillnader de intervjuade emellan, vilka också gav oss ett resultat att dra slutsatser av. För 

att tala om hög reliabilitet menar Trost (2005) att intervjusituationen ska vara standardiserad i så 

hög grad som möjligt, men att detta är svårt att åstadkomma vid kvalitativa intervjuer (s. 111). 

Tänkbart är alltså att reliabiliteten skulle ha varit högre såvida frågorna hade ställts i samma 

ordning och på samma sätt till samtliga föräldrar, vilket inte var fallet i vår studie. Vi tror oss dock 

ha uppnått tillräckligt hög reliabilitet och validitet för den här sortens studie. 
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Resultat och analys 

Nedan redogörs för det resultat som framkommit under intervjuerna, detta i form av olika 

kategorier/underrubriker som vi har funnit genom analys av materialet. Angelica Fredrikson 

ansvarar för resultatsammanställningen av de intervjuer som har gjorts med mammorna och 

Henrik Fransson ansvarar för resultatsammanställningen av de intervjuer som har gjorts med 

papporna. Efter delstudie 2 redogörs frågeställning fyra, vilken grundar sig på båda delstudierna. 

Delstudie 1 – mammor  

Föräldrars uppfattning om förskolans jämställdhetsarbete 

Här under besvaras frågeställningen: Vad vet föräldrarna om förskolans jämställdhetsarbete och 

vad grundar sig deras uppfattningar på? 

Ingen eller liten uppfattning 

Gemensamt för flera av de intervjuade mammorna är att de är omedvetna om förskolans 

jämställdhetsarbete, både vad gäller mål och verksamhet. Ett citat av Berit tydliggör detta: ”Jag 

har sett det någonstans att det är lagstadgande men mer än så vet jag inte.”. Berit säger att 

pedagogerna under föräldramöten talar om hur de arbetar i övrigt men att just jämställdhet inte 

har diskuterats överhuvudtaget, varför hon inte heller känner att förskolan har hjälpt henne att 

förstå vad jämställdhet och jämställdhetsarbetet handlar om. Denna åsikt delar Bodil. Enligt Bodil 

har pedagogerna på förskolan aldrig pratat om vare sig jämställdhetsmålen eller hur de praktiskt 

arbetar för att nå målen, varför hon inte heller har någon uppfattning om mål eller arbetet ifråga. 

Vi har inte fått någon information om deras jämställdhetsarbete. Jag kan inte heller säga att jag har 

sett något sådär direkt som visar på att de arbetar just med jämställdhet. Jag har ju sett 

dokumentation på förskolan, bilder på anslagstavlan, där man ser att pojkar leker med klotsar och 

flickor också leker med klotsar. Man ser ju att de får leka med det de vill och det är ju jättebra, men 

det blir inte mycket mer än så. (Bodil) 

Birgit menar att det är svårt att uppfatta såväl mål som praktiskt arbete men visar ändå en tilltro 

till pedagogerna och deras arbete: ”Det är mer att man vet att de arbetar för att det ska vara 

jämställt. Att personalen går utbildningar och sådär. Jag tror att man litar på att personalen jobbar 

efter jämställdhetsplanen.”. Såsom ovannämnda mammor vet inte heller Britta hur målen lyder 

eller hur arbetet bedrivs: ”Jag har inte hört någonting om att de jobbar för jämställdhet. Man kan 

ju inte ha en massa mål som man sen inte jobbar för att uppnå.”.   
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Birgitta skiljer sig från övriga mammor på så vis att hon säger sig ha en uppfattning om 

förskolans jämställdhetsarbete både vad gäller mål och verksamhet. Gällande målen menar hon 

att de handlar om att alla barn ska ges lika chanser och möjligheter oavsett kön. Att pedagogerna 

ska jobba normkritiskt och ge en motbild till stereotypa könsroller. Att hon vet detta säger hon 

beror på att hennes släktingar, vilka är lärare, försett henne med kunskap. Gällande verksamheten 

menar hon att förskolan jobbar mycket i projektform och att hon i projekten ser en vilja hos 

pedagogerna att utgå ifrån barnens egna intressen. Birgitta säger sig också ha sett att pedagogerna 

varierar leksaksutbudet, undviker stereotypa leksaker samt att de uppmuntrar båda könen att leka 

med olika kodade leksaker. Hon menar vidare att pedagogerna, i samband med det studiebesök 

familjen gjorde innan sonen började på förskolan, yttrade att det finns en medvetenhet om att 

inte hjälpa det ena könet mer än det andra. Hon tycker sig också se att pedagogerna är rättvisa i 

sitt fördelande av uppmärksamhet. Hennes uppfattning vad gäller det praktiska arbetet grundar 

sig således på egna iakttagelser och på pedagogers utsagor.  

Gemensamt för alla mammor är vidare att de säger sig ha fått lite, ingen eller icke konkret 

information från pedagogerna om jämställdhetsarbetet. De gånger jämställdhetsarbetet har 

diskuterats har det enligt Britta och Birgitta främst varit till följd av deras egna frågor och initiativ: 

”När vi var här på studiebesök var jämställdhet en av våra frågor så då fick vi ju lite information 

men det har inte tagits upp som en enskild fråga av personalen.”, säger Birgitta. 

Mer information och tydligare kommunikation 

I intervjuerna framkommer det att flera av mammorna önskar mer information om förskolans 

jämställdhetsarbete och att pedagoger arbetade mer med att kommunicera vad de gör och varför.  

Jag har själv fått eftersöka denna information. Det vore bra med tydligare kommunikation till 

föräldrarna. Vad är syftet, vad säger läroplanen, varför jobbar vi som vi gör? Så som de jobbar på 

så många andra plan. (Birgitta) 

Birgitta menar att hon, när hon har ifrågasatt pedagogerna, märkt att de har mycket tankar kring 

jämställdhet, men att hon aktivt fått eftersöka dessa under det senaste året. Berit anser i sin tur 

att: ”Det skulle vara intressant att höra lite mer specifikt vad de gör och vad man ser för 

resultat.”. Uttalandet tyder på samma sak som Birgittas uttalande, att tydligare kommunikation 

önskas. Även Bodil säger sig vilja veta mer, dels om hur pedagogerna kommer att jobba, dels om 

hur de jobbar i dagsläget för att det ska bli jämställt. Detta menar hon sig vara ovetande om. 

Ett positivt och viktigt arbete 

Trots att många av mammorna tycks sakna en direkt uppfattning om förskolans 

jämställdhetsarbete, kan det urskiljas att samtliga ser ett sådant arbete i sig som positivt och 
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viktigt. Då många barn spenderar större delen av sin vakna tid i förskolan, anser såväl Bodil som 

Birgitta att det är betydelsefullt att barnen får uppleva och prata om jämställdhet i förskolan. De 

menar att pedagoger utgör viktiga förebilder, vilka bidrar till att forma barns bild av vad som är 

möjligt, om man som pojke kan ha rosa och i förlängningen mer betydande saker än om man 

väljer rosa eller blått. Att pedagogerna utövar ett medvetet jämställdhetsarbete anses därför 

viktigt. Britta tror att ett sådant arbete kan ge barn ”rätt värderingar inför framtiden” och flertalet 

mammor pekar på att det är betydande för att ge barn en motbild till de traditionella könsmönster 

som enligt dem råder i många hem. 

Birgitta menar att det är vanligt att föräldrar anser att pedagoger, när de arbetar för att 

motverka traditionella könsroller, stöper alla barn i samma form, pådyvlar dem en ideologi och 

politiska åsikter som inte hör hemma i förskolan. Själv tänker hon tvärtom, att det handlar om att 

ge alla människor oavsett kategori samma förutsättningar och möjligheter.  

Istället för att fålla in dem i två fåror så ska man kunna ge väldigt många olika fåror att välja mellan 

och då måste man arbeta med att aktivt synliggöra de normer och förutfattade meningar som finns 

i samhället idag och också kunna ge alternativa bilder. (Birgitta) 

Sammanfattning 

Samtliga mammor, med undantag för en, är omedvetna om jämställdhetsarbetet både vad gäller 

mål och verksamhet. De nämner också att förskolorna gett dem lite eller ingen information alls 

om målen och hur de praktiskt ska arbeta för att uppnå dessa. Likaså efterfrågar flera mammor 

mer information och tydligare kommunikation. Framkommer gör även att alla mammor tycker 

att ett jämställdhetsarbete är viktigt. 

Familjens vardag ur ett jämställdhetsperspektiv 

Här under besvaras frågeställningen: Hur ser föräldrarnas uppdelning av vardagssysslor ut ur ett 

jämställdhetsperspektiv och hur ser de på jämställdhet i hemmet? 

En uppdelning påverkad av praktiska omständigheter 

Gemensamt för mammorna är att det anses ske en jämställd fördelning av hushållsysslorna i 

hemmet, det vill säga att de och deras partner delar lika vad gäller exempelvis tvätt, matlagning, 

städ, handling, strykning, hämtning och lämning av barn. Under samtalens gång framkommer 

dock att det finns vissa av dessa sysslor som en av föräldrarna gör betydligt oftare än den andre. 

Framkommer gör exempelvis att Birgittas man lagar mer mat än hon själv, att Berit städar mer än 

sin man, vilken i sin tur sköter all strykning och matlagning och att det hos Birgit alltid är hon 

som tvättar och hämtar barnen på förskolan medans hennes man alltid stryker. Konstateras kan 
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att mammorna och deras män i viss mån delar på traditionellt kvinnliga sysslor. Huruvida 

mammorna tar något ansvar för mer traditionellt manliga sysslor framkommer ej. Att den ene 

föräldern utför mer av hushållsysslorna beror enligt mammorna främst på praktiskt betingade 

skäl såsom arbetstider, vem som är föräldraledig etcetera. Birgitta anser att det är svårt att komma 

ifrån småsaker man gör och nämner att hon själv har en tendens att ”plocka” mer än sin man. 

”Fast det är grejer som vi hela tiden har uppe och försöker justera.”, förtydligar hon. Likaså yttrar 

Britta att de alltid kan jobba mer på uppdelningen och att hon önskar engagera sig mer i den 

renovering som sker i hemmet, vilken hennes man har huvudansvaret för. Uttalandena tyder på 

en stark vilja att jämställdhet ska råda i respektive familj. Samtliga mammor visar även en 

medvetenhet om att deras respektive uppdelning kan påverka barnens utveckling av normer och 

värderingar: 

Har vi en retorik av att män och kvinnor är lika mycket värda men det bara var jag som gjorde allt 

hushållsarbete och min man som var buspappa och gjorde det roliga så skulle det givetvis påverka 

hur vår son såg på oss men också sätta ramarna för vad han utifrån sin identitet har möjlighet att 

göra och inte göra eller borde göra. (Birgitta) 

Dock förklarar sig de i stunden nöjda med den uppdelning som råder. De tror att den medför att 

barnen ser vissa traditionella mönster. Men till följd av att föräldrarna delar på många sysslor, tros 

barnen trots allt få en syn på att individer, oavsett kön, kan göra allting. 

Bodil skiljer sig från övriga mammor då hon säger sig ta merparten av ansvaret för samtliga 

hushållsysslor. Det framkommer dock att det beror på att hennes man har en ryggskada och 

därför inte kan hjälpa till med dessa. Samtidigt ses att familjen månar om att ge barnen en bild av 

att kvinnor och män kan vara jämställda: ”Vi har ju varit öppna och sagt att pappa har en 

ryggskada och behöver vila. Att man berättar för barnen att så här är det hos oss för att pappa är 

sjuk, men så är det inte i alla familjer. Det tycker jag är viktigt.”. Enligt Bodil nyttjar de barnens 

äldre syster och dennes sambo för att visa på att båda könen kan plugga, jobba och hjälpas åt 

hemma. 

Jämställdhet kan bedrivas även i hemmet 

Samtliga mammor delar uppfattningen att de kan och bör arbeta med jämställdhet i hemmet. Ett 

citat av Berit belyser detta väl: ”Det är inte bara förskolans ansvar utan det handlar ju om att alla 

delar av barnets värld måste arbeta för detta.”. Birgit pekar också på vikten av att verka för 

jämställdhet hemma. Hon menar att barn ser upp till förskolans personal men att de också får 

mycket med sig hemifrån, varför ett stort ansvar gällande jämställdhetsarbetet vilar på föräldrarna.   

Berit säger sig se sidor hos sin dotter som hon inte hade sett innan dottern började på 

förskolan. Att dottern, via förskolan, har tagit till sig sådant som att flickor ska ha rosa, vara fina 
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och klä sig som prinsessor. Detta anser hon visar på att alla miljöer som barnet vistas i också 

påverkar barnet. Hon tror därför att det är viktigt att som förälder visa på att man kan göra olika 

saker och inte specificera att vissa sysslor är ett jobb för mamma och andra sysslor ett jobb för 

pappa. Hon berättar vidare att hon aktivt motarbetar rosa kläder och att hon och sambon har 

inställningen att dottern ska ha tillgång till olika slags leksaker. Att hon inte bara ska få klänningar, 

dockor och rosa ting. ”För det är ju det som rent traditionellt anses vara typiskt flickigt. Man vill 

ju gärna ge henne möjligheten till olika slags leksaker, böcker eller vad det nu kan vara och olika 

slags sätt att vara och uttrycka sig på. Det är vi måna om.”, säger Berit.  

Tankar om hur man kan verka för jämställdhet i hemmet ses hos alla mammor. Birgitta anser 

exempelvis att man kan uppmuntra alla typer av sysslor oavsett barnets kön. Hon menar att hon 

inte försöker pådyvla sonen något stereotypt tjejigt men att hon kommer att förespråka balett lika 

mycket som fotboll när han blir äldre. Bodil är också inne på att man ska uppmuntra barnen att 

pröva allt: ”Låter jag inte pojkarna pröva typiskt tjejiga saker som att diska och leka med dockor 

kommer de vara mer främmande för allt sånt och det vore olyckligt.”. Britta delar åsikten om att 

jämställdhet är en uppgift för hemmet och kan i likhet med övriga mammor ses praktisera 

jämställdhet inom hemmet i viss mån. Hon menar liknande Birgitta och Bodil att man ska 

inspirera barn att pröva både kvinnligt och manligt kodade sysslor och gör därför sina barn 

delaktiga i såväl matlagning som renovering. Vidare handlar det enligt Britta om att som förälder 

vara en icke stereotyp förebild: ”Att jag visar att jag har målat väggar och slipat dörrar så barnen 

ser att även jag kan göra sånt. Samtidigt som pappa lagar mycket mat.”. Hon säger sig även ofta 

berätta för sonen att han är fin, för att han ska få samma utseendemässiga bemötande som hon 

anser att flickor så naturligt får. Likaså får dottern ofta höra att hon är stark. ”Jag försöker vända 

på det, mot det traditionella så att säga.”, säger Britta.  

Bodil och hennes man pratar ofta med sönerna om att man kan hjälpa till hemma. Att pojkar 

kan hjälpa till med samma saker som flickor och tvärtom. Då hennes man på grund av en skada 

inte kan hjälpa till med hushållet i den mån paret önskar, nyttjar han leken för att visa på att han 

kan göra saker som traditionellt kan uppfattas som mer kvinnliga. Enligt Bodil initierar han 

exempelvis tebjudning lika ofta som boxning då han leker med sönerna. Uttalandet tyder på att 

även denna familj lägger vikt vid att ge sina barn icke stereotypa förebilder. 

Sammanfattning 

Samtliga mammor, med undantag för en, anser att det i hemmen sker en jämställd 

ansvarsuppdelning dem och deras partner emellan. Det framkommer dock att det i flera fall är 

den ene föräldern som tar mer ansvar för vissa sysslor, vilket enligt mammorna beror på praktiskt 
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betingade skäl såsom exempelvis arbetstider. Alla strävar de dock efter jämställdhet i hemmet. 

Det visar sig också att alla är av den åsikten att jämställdhet kan bedrivas i hemmet. Likaså ger de 

exempel som tyder på att de själva bedriver ett sådant arbete. 

Hemmets och förskolans samverkan kring jämställdhetsarbetet 

Här under besvaras frågeställningen: Hur uppfattar föräldrarna samverkan kring 

jämställdhetsarbetet mellan hem och förskola? 

 

Icke existerande men önskvärd 

Samtliga mammor, med undantag för en, menar att det i dagsläget inte sker någon samverkan 

kring jämställdhetsarbetet dem och förskolorna emellan. Birgitta skiljer sig från övriga mammor 

på så vis att hon säger att en samverkan sker. Enligt Birgitta sker denna ”indirekt, men inte sådär 

aktivt.”. Hon upplever att pedagogerna är mottagliga för hennes tankar och idéer och också gärna 

diskuterar jämställdhetsfrågan när väl den kommer på tal. Dock önskar hon att en samverkan 

kunde ske i högre grad än vad den gör. Hon anser att förskolan gör ett bra jobb men att de 

samtidigt behöver tydliggöra det för föräldrarna, sätta ord på vad de gör och varför. Att 

samverkan kring jämställdhetsarbetet ska ske är en önskan som övriga mammor också för fram.  

 

Samverkan är viktig för barnen 

Under intervjuerna framkommer det att samtliga mammor ser en samverkan kring 

jämställdhetsarbetet som betydelsefull. Särskilt betydelsefull anser de att denna samverkan är för 

barnen. Flera av mammorna talar om att det är viktigt att samverkan sker och att hemmet och 

förskolan är samsynta vad gäller jämställdhet och jämställdhetsarbetet. Detta för att barnen inte 

ska möta olika budskap från olika håll, bli frustrerade och förvirrade. Birgit menar att det blir 

svårt för barnen att anpassa sig om hem och förskola har olika värderingar, att det blir jobbigt för 

dem att höra en sak hemma och något annat på förskolan. Enligt Birgit är barn känsliga för 

sådant. Flera av de andra mammorna som har intervjuats kan ses dela hennes uppfattning: 

Jag tror att det kan bli förvirrande om man har många olika sätt att vara på gentemot barnet. Jag 

tänker om det är värderingar som sagt. Det kan ju bli förvirrande om man har väldigt olika åsikter 

på olika ställen, olika åsikter om hur man ser på människor, hur man ska bete sig, vad som är okej 

att göra som flicka och pojke och lite sådär. (Berit) 

 

Samverkar vi kring arbetet så kan vi ju i större grad diskutera och försöka utjämna de skillnader 

som finns mellan oss gällande normer och värderingar. Då minskar ju också risken för att min son 

får möta två olika budskap. (Birgitta) 
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Berit tror överlag att jämställdhetsarbetet försvåras såvida hem och förskola inte samverkar och 

är samsynta. Exempelvis tror hon att hon som förälder riskerar att befästa traditionella 

könsmönster i hemmet samtidigt som pedagogerna arbetar för att lösa upp dem på förskolan, om 

samverkan ej råder. På så vis anser hon också att man som förälder utgör ett hinder för arbetet, 

varför en samverkan är eftersträvansvärd. 

 
Information och kommunikation – en förutsättning för samverkan 

Urskiljas kan vidare att samtliga mammor efterfrågar mer information och kommunikation. Flera 

mammor är av den åsikten att information och dialog är en viktig förutsättning för samverkan 

och för att de som föräldrar ska kunna arbeta mer aktivt med jämställdhet på hemmaplan. Ett 

citat av Berit belyser detta väl:  

Om förskolan har mer information om vad de gör, då är det lättare att som förälder jobba mer 

aktivt med det hemma. Om man får lite tips på hur man ska tänka. Jag tänker liksom, när det gäller 

andra saker så berättar de ju hur de jobbar, hur man kan lösa olika situationer och vad man kan 

tänka på själv som förälder. Det kunde de ju tillämpa även på jämställdhet kan jag tycka. 

Berit menar att hon gärna skulle vilja träffa pedagogerna för att få information om 

jämställdhetsarbetet. Att pedagogerna ska berätta om målen, ge exempel på hur de arbetar och 

vad de tycker är viktigt i arbetet. Detta för att hon ska kunna tillämpa samma linje i hemmet och 

därmed underlätta jämställdhetsarbetet. Hon lyfter också att hon gärna ser att det i samband med 

ett sådant möte även bör finnas möjlighet till dialog, att hon som förälder ska få vara med och 

diskutera frågan. 

Bodil tycker att hennes förskola kan tydliggöra vilka jämställdhetsmålen är och även skicka ut 

något veckobrev, mail eller liknande där de klargör vad de arbetar med när det gäller just 

jämställdhet. På så vis menar hon att hon skulle få reda på vad förskolan står för och kunna 

arbeta för samma sak i hemmet, vilket hon anser betydelsefullt såväl för barnen som för 

pedagogerna. Får man information från förskolan menar Bodil att man som förälder kan prata 

med barnen hemifrån. Om man till exempel skulle få veta att förskolan tänkt ha en temavecka 

och prata om jämställdhet, att flickor och pojkar kan göra samma saker etcetera, menar hon att 

hon skulle kunna utgöra ett stöd för pedagogerna genom att aktivt prata om det hemma. 

Sen tycker jag att man som förälder kunde få information på föräldramötena om hur de jobbar 

och under dessa möten få möjligheter att prata med både personal och andra föräldrar om de här 

frågorna. Det skulle vara bra. Då får man ju inte bara höra andras tankar utan också chans att 

diskutera och föra fram sådant man själv tycker är viktigt när det gäller det här arbetet. (Bodil) 

Uttalandena tyder på att även Bodil lägger vikt vid information, dialog och samverkan och att det 

finns en vilja att utgöra ett stöd för pedagogerna i deras jämställdhetsarbete. 
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Sammanfattning 

Samtliga mammor, med undantag för en, menar att det i dagsläget inte sker någon samverkan 

kring jämställdhetsarbetet. Framkommer gör dock att alla önskar att så skedde. Att förskola och 

hem samverkar och är samsynta vad gäller jämställdhet, är enligt mammorna viktigt för att barnen 

inte ska möta skilda budskap och bli förvirrade. Ses kan även att samtliga mammor efterfrågar 

mer information och dialog och att de ser dessa aspekter som viktiga för samverkan.  

Delstudie 2 – pappor 

Föräldrarnas uppfattning om förskolans jämställdhetsarbete 

Här under besvaras frågeställningen: Vad vet föräldrarna om förskolans jämställdhetsarbete och 

vad grundar sig deras uppfattningar på? 

 

Uppfattningar om jämställdhetsarbetet grundade på egna spekulationer 

Genom intervjuerna framkom det ett tydligt mönster som upprepade sig hos papporna. Detta 

mönster bildade denna kategori. De flesta av pappornas uppfattningar om förskolornas 

jämställdhetsarbete grundar sig på vad de tror om detta arbete. Deras uppfattningar är också få 

och inte särskilt välgrundade. Pappornas spekulationer om jämställdhetsarbetet grundar sig ofta 

på vad de har sett då de har varit på sin förskola. En del pappor lyfter fram att de tror att deras 

förskolor försöker att se barnen som individer och att alla barn ska få möjligheter till att göra 

samma typer av uppgifter. Papporna uttrycker dock att de inte är säkra på om det som de har sett 

eller tror sig veta görs utifrån ett medvetet jämställdhetsarbete. Bo säger bland annat: 

 Jag tror att de betonar flickor som exempelvis äventyrare och att de betonar att pojkar också har 

många känslor, de är nog hyfsat duktiga på det. Men jag tror inte att de gör det utifrån ett 

genusmedvetet tänk. 

Precis som Bo uttrycker även övriga pappor att de inte vet om det faktiskt är ett medvetet 

agerande ifråga om jämställdhet från förskolans sida eller ej. Många pappor uttrycker också att de 

inte vet om det som de uppfattar stämmer eftersom de inte har fått någon information om 

jämställdhetsarbetet. Björn förklarar exempelvis att barnen på förskolan bara får leka med bilar i 

ett speciellt rum och att alla barn ska få möjlighet till att leka med dem, såväl pojke som flicka. 

Han fullföljer detta resonemang med:  
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Men det har de inte informerat om så mycket, de mesta har jag själv upplevt när jag är där. De har 

ju sådana där utklädningskläder på förskolan och jag upplever ofta att killarna går klädda i 

prinsessklänningar eller pippikläder när jag är där. Det kanske finns något tänk bakom det men det 

vet jag faktiskt inte eftersom jag inte har fått någon riktig information om hur de arbetar. 

Birger säger i sin tur att: ”Man vet väl att de arbetar för jämställdhet men jag har inte fått någon 

grundlig information om det.”. Generellt sett upplever papporna att de inte har blivit informerade 

om förskolans jämställdhetsarbete, ingen information har getts via papper eller mail. Birger säger 

dock att han kanske fick någon muntlig information om jämställdhetsarbetet när hans barn 

började, men att informationen var minimal och att han därför inte kommer ihåg den. De flesta 

papporna har heller inte någon uppfattning om de grundläggande värden och mål som förskolan 

ska sträva efter gällande jämställdhet:  ”Nej vi har inte fått någon sådan information. Det är inget 

som prioriteras ifrån dagisets sida så som jag uppfattar det.”, säger Bo.  

 

Önskar mer information 

Papporna önskar mer information från förskolorna angående jämställdhetsarbetet. Bertil berättar 

att han hade sett det som positivt om förskolan informerade om hur de arbetar kring 

jämställdhetsfrågor. Bengt tar i sin tur upp: ”Jag skulle vilja se en strukturerad plan så att de visar 

att de har framförhållning […] och att de också visar att de är öppna för förslag från föräldrarna 

om man har någon synpunkt på planen.”. Bo yttrar i sin tur att han skulle vilja veta om förskolan 

har några speciella teorier eller tankegångar som de bygger sitt jämställdhetsarbete på. 

 

Jämställdhetsarbetet är viktigt 

De flesta papporna anser att förskolans jämställdhetsarbete är viktigt. Detta förklaras bland annat 

av Bertil som uttrycker att eftersom barnen är där flera timmar om dagen, får förskolan en 

betydande roll när det gäller att sprida värderingar om jämställdhet till barnen. Även Björn lyfter 

jämställhetsarbetets viktiga betydelse: ”Det har förmodligen en jättestor betydelse. Framförallt i 

familjer där föräldrarna inte håller med om sådana saker eller inte har kunskapen själva.”. Birger 

har en liknande uppfattning. Han anser att om förskolan har en fungerande plan för 

jämställdhetsarbetet, kan barnen kanske påverkas av hur det bör vara.   Att flickorna gynnas av 

jämställdhetsarbetet är något som Bengt lyfter fram. Han menar att flickorna kan bli bemötta på 

ett bra sätt genom ett jämställdhetsarbete, det som flickorna säger kan också vara viktigt. Ett 

jämställhetsarbete kan således enligt Bengt hjälpa flickorna med att kommunicera då pojkarna är 

mer vana att ta plats.  Att förskolorna ska motverka traditionella könsmönster ser papporna som 

en positiv och viktig del i jämställdhetsarbetet. Bo berättar att han upplever att 

jämställdhetsarbetet handlar om att erbjuda barnen flera möjligheter. Bo lyfter också fram att: 
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Många föräldrar tycker att man inte ska bestämma över hur pojkar och flickor ska vara och det kan 

jag hålla med om, men det handlar om att erbjuda flickor traditionellt pojkiga aktiviteter och 

tvärtom. Denna tanke kan jag bara se som positiv. 

Bertil anser precis som Bo att förskolan har en viktig del i att motverka dessa traditionella 

könsmönster. Han berättar att han har hört hur barn redan i tidig ålder kan påpeka: ”Det där är ju 

tjejskor!” eller liknande. Han tror också att om förskolan inte är tydliga med att motverka dessa 

mönster riskerar de att förstärkas. 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar det sig alltså att papporna har en vag uppfattning om arbetet men att 

denna endast grundar sig på deras spekulationer då de bland annat uttrycker att de inte har fått 

någon information om förskolans jämställdhetsarbete. Papporna önskar sig även mer information 

kring jämställdhetsarbetet och ser detta arbete som något viktigt. 

Familjens vardag ur ett jämställdhetsperspektiv 

Här under besvaras frågeställningen: Hur ser föräldrarnas uppdelning av vardagssysslor ut ur ett 

jämställdhetsperspektiv och hur ser de på jämställdhet i hemmet? 

Praktiska orsaker påverkar uppdelningen av vardagssysslor 

Papporna skiljer sig åt när det gäller de sysslor de oftast gör i hemmet. Björn upplever att han 

oftast får ta hand om bilen om det skulle vara något problem fast han inte tycker att han är 

speciellt duktig inom området. Björn säger att hans sambo oftast står mera för omsorgsbiten när 

barnen är sjuka. Hon bestämmer enligt Björn vilka mediciner de ska ha och om de behöver åka in 

till sjukhuset eller inte. Bertil upplever att han oftast står för lämning och hämtning utav barnen 

samt matlagning. Hans fru städar oftare eftersom hon, enligt Bertil, tycker att hemmet är stökigt 

innan han själv upptäcker det. Bo hämtar oftast barnen på förskolan samt diskar mer än sin 

sambo som istället står för mera matlagning. Bo lyfter också fram att hans sambo står för lite mer 

städning i form av att se till att saker ligger på sin plats. Bengt berättar att han får ett större ansvar 

över att vara med barnen då han har en ryggskada som ibland hindrar honom från de vardagliga 

sysslorna. Den vardagliga matlagningen faller exempelvis oftast på hans fru men Bengt säger att 

han tycker om att laga mat och att han gärna lagar festmat.  

   Familjernas vardag styrs enligt papporna främst av hur familjens studie- och arbetssituation ser 

ut. Deras studier eller arbeten styr alltså hur papporna och deras respektive delar upp 

vardagssysslorna. Birger berättar hur han och hans sambo delar sina vardagssysslor: 
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Vi kompletterar varandra väldigt bra. Som nu idag då lämnade jag barnen på förskolan medans 

hon startade tvätten. Eller om jag tar tvättstugan någon dag så lagar hon maten den dagen. Min 

sambo studerar och jag arbetar i skift så det är väl praktiska skäl till att vi delar som vi gör. Om 

hon är ledig någon dag så gör hon lite mer vardagssysslor och om jag är ledig någon dag så gör jag 

det. 

Flera av papporna berättar precis som Birger att de på grund av sitt och deras respektives arbete 

eller studerande ibland får mer eller mindre tid för vardagssysslorna. Björn, arbetar precis som 

Birger i skift och uttrycker exempelvis följande: ”Jag arbetar i skift, vilket gör att jag ibland är 

hemma på dagarna. Det gör ju att jag kan hjälpa till mer med vardagssysslorna än om jag hade 

arbetat från sju till fyra varje dag.”. Björn säger vidare att han lämnar och hämtar på förskolan om 

han kan men att hans sambo just nu gör mer vardagssysslor då hon är mammaledig med deras 

yngsta barn. Denna praktiska uppdelning gör alltså att papporna både gör traditionellt manliga 

och traditionellt kvinnliga sysslor beroende på hur deras och deras respektives arbets- eller 

studiesituation ser ut.  Överlag anser papporna att de fördelar vardagssysslorna jämnt men att det 

är studierna eller arbetet som ligger till grund för vem som gör vad.  

 

Jämställdhet kan bedrivas i hemmet 

Papporna anser också att deras vardagliga uppdelningar påverkar barnens utveckling av normer 

och värderingar. Birger lyfter fram att han tror att han och hans sambos sätt att dela upp 

vardagliga sysslor påverkar barnen positivt, eftersom de ser att mamma och pappa kan göra 

samma sysslor. Han säger vidare att man kan börja förmedla värderingar om jämställdhet till 

barnen från att de är små ”De tar ju med sig detta i ryggsäcken.”, säger Birger. Björn lyfter också 

upp sina tankar om jämställdhet i hemmet: ”Man bör dela på sysslorna så att det inte blir så att 

bara pappa gör något eller att bara mamma gör något och som exempel att mina söner får vara 

med och laga mat, det tror jag är viktigt.”. Bengt framhåller att han och hans frus sätt att sprida 

värderingar till barnen kan göra att barnen också påverkar sina kamrater i förskolan på ett positivt 

sätt: 

Om mina söner ser hur deras systrar i hemmet blir behandlade med respekt så kommer de att 

behandla flickorna på förskolan på samma sätt. Men om det är tvärtom i ett hem så reproduceras 

också denna syn i förskolan. 

Sammanfattning 

De flesta papporna anser att det sker en jämn fördelning av vardagssysslorna mellan dem och 

deras respektive. Hur ofta de gör något eller vem som gör vad anser dock papporna har att göra 
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med praktiska orsaker. Papporna är också av den uppfattningen att deras uppdelning påverkar 

barnens normer och värderingar på ett positivt sätt. Jämställdhet anses också kunna bedrivas i 

hemmet.   

Hemmet och förskolans samverkan kring jämställdhetsarbetet 

Här under besvaras frågeställningen: Hur uppfattar föräldrarna samverkan kring 

jämställdhetsarbetet mellan hem och förskola? 

 

Ingen samverkan kring jämställhetsarbetet sker men är önskvärd 

Ingen av papporna upplever att det idag finns en samverkan mellan förskola och hem gällande 

jämställdhetsarbetet. Bo berättar om hur han skulle vilja att det såg ut: 

Jag skulle ju vilja ha någon sorts samverkan där de kollar av med oss [föräldrar] om vad vi tycker 

om deras jämställdhetsarbete. Men också att vi föräldrar skulle kunna få se deras planer och 

likabehandlingsplan. Lite mera utbyte på något sätt är önskvärt. 

Samtliga pappor är av liknande åsikt som Bo och berättar om en önskan om samverkan. Vid en 

samverkan skulle både förskola och hem kunna dra mer nytta utav varandra enligt Birger. Bertil 

önskar också att en samverkan kunde ske och säger: ”Jag tycker att det skulle vara bra om frågor 

kring jämställdhetsarbetet lyftes upp under föräldramöten eller under utvecklingssamtalen.”. 

Denna uppfattning har också flera av de övriga papporna, vilka även tycker att det behövs mer 

information från förskolan då detta enligt dem gynnar en samverkan. 

 

Samverkan ses som viktigt men kräver information och kommunikation 

Papporna är i allmänhet av den uppfattningen att det är viktigt att hem och förskola samverkar 

kring jämställdhetsarbetet. Björn lyfter fram detta: 

Jag tror aldrig att man kommer någonvart om man inte har en liknande syn på det 

[jämställdhetsarbetet]. Om man inte känner att det drar åt samma håll så kan inte jag uppfostra 

mina barn med tankar och idéer som jag tycker är viktiga, jag måste ha hjälp därifrån för barnen är 

ju ändå där så pass mycket. 

Samtidigt som papporna ser samverkan som något viktigt framhåller de flesta papporna också att 

information från förskolans sida är en viktig del. Birger säger att ”Information är en förutsättning 

för att en samverkan ska kunna fungera.”. Flera av papporna lyfter fram att information om 

förskolans jämställdhetsarbete från förskolan bör ses som en förutsättning för att en samverkan 

ska kunna ske. Bo upplever att om förskolan skulle ha en likabehandlingsplan för 
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jämställdhetsarbetet skulle det vara lättare att ta initiativ som förälder. Bengt lyfter också fram 

sina tankar kring samverkan: 

Det känns som att förskolan är pedagogernas värld och att föräldrarna bara ska hämta och lämna. 

Jag skulle vilja ha information via mail om vad som sker i förskolan, just nu får vi inga mail eller 

veckobrev. 

Bertil menar att det är både förskolan och hemmet som har ett ansvar för att bygga upp en 

samverkan men att initiativet ändå bör komma ifrån förskolan. Kommunikation tas också upp 

som en viktig utgångspunkt för samarbetet. Birger säger att kommunikationen är viktig eftersom 

att man genom kommunikation kan förhindra misstolkningar. Han uttrycker också att om man 

kan få igång en samverkan genom en god kommunikation kan det lösa mycket. Bengt lyfter också 

upp att:  

Kommunikationen mellan förskolan och föräldrar är viktig. Jag som förälder ska kunna ge kritik 

på förskolans arbete samtidigt som de ska kunna påverka ett hem som de anser inte fungerar bra. 

Men finns inte den här kommunikationen blir det som två olika världar och barnet som är i 

centrum får då leva i två olika verkligheter. 

Att förskolan och hemmet kan bli som två olika världar med olika värderingar och dess 

konsekvenser framhåller också andra pappor. Bertil säger att: ”Jag tror att om barnen får höra en 

sak på förskolan och en annan sak i hemmet så kan detta nog bli jobbigt för dem att hantera.”. 

Han upplever också att både hemmet och förskolan sprider värderingar till barnen. Birger följer 

också Bertils tankar och menar att barnen kan bli osäkra om det råder två olika synsätt på 

jämställdhet i förskola och hem.  

Sammanfattning  

Ingen samverkan sker idag enligt föräldrarna, men denna samverkan är dock väldigt önskvärd. En 

god samverkan kräver dock enligt papporna att förskolan delar med sig av mer information kring 

jämställdhetsarbetet till föräldrarna. Kommunikation lyfts också upp som ett viktigt verktyg i en 

samverkan. Kommunikationen kan enligt papporna hindra att förskola och hem blir två olika 

världar. 
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Delstudie 1 och 2 – mammor och pappor 

Studien utgick också ifrån en frågeställning som kräver ett sammanlagt resultat från delstudie 1 

och 2. Nedan redogörs de mönster som kunde urskiljas.  

Skillnader mellan mammornas och pappornas uppfattningar 

Här under besvaras frågeställningen: Finns det några skillnader i hur mammor och pappor 

uppfattar jämställdhetsarbetet på förskolorna? Om så är fallet, på vilket sätt skiljer sig deras 

uppfattningar åt? 

 

Liten skillnad mellan föräldrarnas uppfattningar 

Det som skiljer mammorna och papporna åt är att papporna påstår sig ha en vag uppfattning om 

jämställdhetsarbetet medans flertalet mammor säger sig vara omedvetna om både mål och 

verksamhet. Ses kan dock att en mamma, Birgitta, skiljer sig från de övriga på så vis att hon säger 

sig ha en uppfattning vad gäller både mål och verksamhet. Denna uppfattning grundar sig dels på 

hennes egna iakttagelser, dels på pedagogernas utsagor. Ser man till papporna så grundar sig deras 

uppfattningar enbart på deras spekulationer kring förskolornas jämställdhetsarbeten.  

 

Ingen information men ett viktigt arbete 

Till stor del har mammorna och papporna i studien en likartad uppfattning om förskolans 

jämställdhetsarbete. Urskiljas kan exempelvis att såväl mammorna som papporna anser att de har 

fått lite eller ingen information alls rörande förskolans jämställdhetsarbete. Noteras kan även att 

både mammorna och papporna uppfattar jämställdhetsarbetet i sig som något positivt och viktigt. 

Sammanfattning 

Det finns egentligen bara en skillnad som går att urskilja mellan mammornas och pappornas 

uppfattningar. Denna skillnad är att papporna säger sig ha en liten uppfattning om 

jämställdhetsarbetet medans mammorna till stor del är omedvetna om arbetet. Det visar sig 

istället att föräldrarna har en relativt likartad uppfattning kring förskolornas jämställdhetsarbete.  
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Diskussion 

Nedan förs en gemensam diskussion utifrån de mönster som framkom i resultatet i relation till 

teoretiska utgångspunkter, empirisk forskning, litteratur och ståndpunkter nämnda i bakgrunden 

och litteraturöversikten. 

Föräldrars uppfattning om förskolans jämställdhetsarbete 

Resultatet visar på att papporna har en liten uppfattning om förskolans praktiska 

jämställdhetsarbete men att denna uppfattning främst grundar sig på deras egna spekulationer 

och till viss del även iakttagelser. När det gäller de grundläggande värden och mål som förskolan 

ska sträva efter gällande jämställdhet, visar sig de flesta pappor dock sakna en uppfattning. 

Samtidigt uttrycker papporna en osäkerhet över huruvida det de sett och tror sig veta kan kopplas 

till ett medvetet jämställdhetsarbete eller ej. Vidare kan ses att mammorna i sin tur i allmänhet är 

omedvetna om sina respektive förskolors jämställdhetsarbete både vad gäller mål och 

verksamhet. Endast en av de intervjuade mammorna har en klar uppfattning av dessa aspekter. 

Hennes uppfattning visade sig dock vara baserad på egna iakttagelser, släktingars förmedlande av 

kunskap samt till följd av egna frågor som givit henne pedagogers utsagor. 

Att många föräldrar är omedvetna om förskolans jämställdhetsarbete, tycks bero på att 

pedagogerna på förskolorna inte har varit tydliga ifråga om mål och innehåll, vilket läroplanen för 

förskolan, Lpfö98 (2010) framhåller att pedagoger ska vara (s. 13). Det framgår av föräldrarnas 

beskrivningar att pedagogerna inte har gett dem någon direkt information om 

jämställdhetsarbetet, vare sig vad gäller målen eller det praktiska arbetet och att detta arbete inte 

heller har diskuterats under föräldramöten eller liknande sammankomster.  

Enligt Lif (2008) bör föräldrar tidigt få information om förskolans jämställdhetsarbete, hur 

pedagogerna arbetar i praktiken och varför de arbetar som de gör (s. 158). Uppenbart är dock att 

föräldrarna i den aktuella studien anser att de ej har fått någon sådan information. Noteras kan 

samtidigt att flera av förskolorna säger sig arbeta med jämställdet och motverkandet av 

traditionella könsmönster på olika sätt samt att flertalet av förskolorna även säger sig informera 

föräldrarna om arbetet, bland annat under utvecklingssamtal och föräldramöten (se presentation 

av respektive förskola och deras arbete med jämställdhet under metodavsnittet). Ifrågasättas kan 

mot bakgrund av detta varför merparten av föräldrarna inte är medvetna om vare sig mål eller 

verksamhet. En tänkbar orsak är att pedagogerna i själva verket brister i sin kommunikation med 

föräldrarna. Föräldrarnas yttranden indikerar nämligen att förskolornas information är just 
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bristfällig. Att kommunikationen brister beror enligt Larsen (2003) ofta på att sändaren inte kan 

uttrycka sig klart och förmedla budskap på sådana sätt att mottagaren ifråga förstår (s. 134–135). 

Möjligt är att pedagogerna på förskolorna försöker informera föräldrarna om arbetet men att de 

inte lyckas uttrycka sig tydligt nog för att föräldrarna ska få en klar uppfattning av arbetet. Eller 

att föräldrarna själva inte är mottagliga för informationen. Kanske brister de i registreringen av 

pedagogernas förmedlade budskap. Dimbleby och Burton (1999) menar nämligen att 

kommunikation är en process, vilken inte enbart innefattar ett förmedlande av budskap utan 

också en registrering och tolkning av dem (s. 29).  Larsen (2003) menar vidare att det ofta kan 

vara svårt att få kommunikationen att fungera, att god kommunikation är svår att uppnå (s. 134). 

Detta är något som resultatet tyder på. Att förskolor tycks tendera att brista gällande information 

och kommunikation är oroväckande. Det medför nämligen att missförstånd, konflikter och 

relationsmässiga problem kan uppstå. Sker ingen kommunikation pedagoger och föräldrar 

emellan gällande jämställdhetsarbetet, kan inte heller en samverkan kring jämställdhetsarbetet ske 

(Larsen, 2003, s. 134–135). Uteblir information om jämställdhetsarbetet, är det inte säkert att 

föräldrar vet att och hur de kan verka för jämställdhet i hemmet. Varje enskild förskola riskerar 

då att bli en ö i ett hav, i vilket barnen utsätts för motstridiga budskap (Lif, 2008, s. 158).      

Intressant att notera är att tre av förskolorna behövde 1–2 veckor för att besvara hur deras 

jämställdhetsarbete bedrivs och hur de informerar föräldrarna om arbetet. Beror denna långa 

betänketid på att jämställdhetsarbetet inte är levande i verksamheten? Är pedagogerna verkligen 

insatta i hur de ska verka för jämställdhet? I mailsvaren kändes det ibland som att det var 

läroplanen eller likabehandlingsplanens ord som hade kopierats rakt av, att orden inte avspeglade 

den verkliga verksamheten. Men hurvida detta är sann fakta kan man enbart spekulera kring. 

Ser man till empirisk forskning, visar denna på att föräldrar till barn på förskolor som har 

bedrivit jämställdhetsprojekt, till viss del räds jämställdhetsarbetet. Somliga föräldrar har haft tron 

att ett sådant arbete förändrar barnen och skulle kunna göra dem homosexuella. Främst har det 

varit pappor till pojkar som känt denna rädsla (SOU 2004:115, s. 56). Några sådana mönster har 

dock inte kunnat urskiljas i denna studie. Vidare påvisar Eidevald (2011) i sin studie att 

förskollärare har haft svårigheter med att få föräldrar delaktiga i jämställdhetsarbetet. Enligt 

förskollärarna i Eidevalds studie har föräldrar motarbetat deras målsättningar liksom de själva har 

behövt försvara sitt arbetssätt. Detta på grund av en ängslan hos föräldrarna över att pojkar görs 

till flickor och vice versa (s. 45–46). I den aktuella studien, kan till skillnad från tidigare forskning, 

en positiv attityd till jämställdhetsarbetet urskiljas bland föräldrarna. Något merparten av 

föräldrarna påpekar är att detta är ett viktigt arbete att bedriva eftersom barnen spenderar större 

delen av sin dag på förskolan och pedagogerna fungerar som viktiga förebilder. Flera av 
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föräldrarna är av den uppfattningen att ett jämställdhetsarbete erbjuder barnen fler möjligheter, 

vilket de också enbart ser som något positivt. Det är även tydligt att det såväl bland mammorna 

som bland papporna finns ett intresse av att veta mer om förskolornas jämställdhetsarbete. 

Generellt sett önskar de mer information och tydligare kommunikation från förskolornas sida 

angående jämställdhetsarbetet. Föräldrarna kan därmed liknas vid de föräldrar som ”Delegationen 

för jämställdhet” hade varit i kontakt med, vilka gärna velat påbörja ett jämställdhetsarbete och 

trots sin uppmuntran fått sval respons från pedagogernas sida (SOU 2004:115, s. 57). Ser man till 

den aktuella studien tycks det främst vara föräldrarna som prioriterar och intresserar sig för ett 

jämställdhetsarbete. Nämnas kan exempelvis att flera av mammorna berättade att de gånger 

jämställdhetsarbetet faktiskt har diskuterats, har varit till följd av deras egna frågor och initiativ. 

Familjens vardag ur ett jämställdhetsperspektiv 

Resultatet visar att föräldrarna överlag upplever att de har ett jämställt hem och att deras 

uppdelning av vardagssysslor är jämnt fördelad. Dock varierar det från hem till hem när det gäller 

vem som gör vad av mamman eller pappan. Denna variation av sysslor beror enligt föräldrarna 

på praktiska orsaker, exempelvis vem som är hemma mer om dagarna eller kvällarna. 

Föräldrarnas arbets- och studiesituation är alltså en bidragande orsak till att uppdelningen av 

vardagssysslor ser ut som den gör i hemmen. En annan tänkbar orsak är det så kallade 

genuskontraktet. Enligt Hirdman (1993) finns det i alla samhällen ett kontrakt mellan könen 

beståendes av konkreta föreställningar om hur män och kvinnor ska vara mot varandra, vem som 

ska göra vad etcetera (s. 152–153). Troligt är att föräldrarna i studien påverkas av detta osynliga 

kontrakt. Enligt Hirdman (2001) finns det vidare så kallade förändringsmekanismer som kan 

motverka kontraktet. Motverkande av kontraktet kan ske då man försöker att undvika situationer 

som ligger till grund för kontraktet och därefter försöker att förändra denna kontrakttext med 

andra uppdelningar, rättigheter och skyldigheter (s. 94). Sett till föräldrarnas uppdelningar av 

vardagssysslor, kan vi se hur de ibland gör sysslor som av tradition förknippas med det motsatta 

könet. Särskilt tydligt är detta bland papporna i studien men noteras kan även att mammorna och 

deras män delar på traditionellt kvinnliga sysslor i viss mån. Föräldrarna rör sig i dessa fall utanför 

det stereotypa genuskontraktet och tillämpar förändringsmekanismer som motverkar kontraktet. 

De främjar således jämställdhet genom att förändra och förhandla om kontraktet eller mer 

specifikt, uppdelningen av vardagssysslor. Samtidigt bidrar kontraktet och praktiska orsaker till att 

de ibland gör sådant som av tradition förknippas med stereotypa könsroller. Föräldrarna kan 

alltså ses röra sig både inom det traditionella kontraktets ramar och utanför. 
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Sett till Evertssons studie som genomfördes år 2000 samt enkätundersökningen som 

Statistiska Centralbyrån genomförde år 2004 kan vi se en viss skillnad. Resultaten som dessa 

studier fick fram, visade att det i de flesta hushåll var kvinnan som tog det största ansvaret för 

traditionellt kvinnliga sysslor såsom matlagning, strykning, tvätt och städning medans männen tog 

det största ansvaret för traditionellt manliga sysslor såsom hushållsreparationer och bilen 

(Carlestam, 2004, s. 1–2; Evertsson, 2001, s. 278–279). Det som således framgick var enligt 

Carlestam (2004) att det skedde en könstraditionell ansvarsfördelning i hemmen, att de svenska 

traditionella könsrollerna och könsmönstren till stor del levde kvar i de svenska hemmen (s. 1–2). 

Kopplar vi resultatet till den aktuella studien ser vi att mammorna och papporna är mer 

balanserade i sin uppdelning. Att de inte är lika traditionellt uppdelade som enkätstudierna visade 

på, vilket är positivt i relation till förskolans jämställdhetsarbete. Vår studie pekar på en jämnare 

fördelning av vardagssysslor mammor och pappor emellan, vilken enligt föräldrarna, bland annat 

beror på praktiska orsaker såsom arbete och studier. Dock ska man ha i åtanke att Statistiska 

Centralbyråns undersökning täckte ett större antal personer och att föräldrarna som intervjuades i 

denna studie, vilket diskuterades under metodavsnittet, troligen har ett särskilt intresse för 

jämställdhet. 

Resultatet visar också på att föräldrarna anser att jämställdhet är något positivt och viktigt och 

att man kan ha ett jämställt förhållningssätt i hemmet. Detta förhållningssätt handlar allmänt om 

att visa barnen på att de kan göra vilka sysslor de vill oavsett vilket kön de har.  

Frågan är hur barnen kan tänkas påverkas av föräldrarnas förhållningssätt och uppdelning av 

vardagssysslor? Evertsson (2001) menar att föräldrars uppdelning av hushållsarbete och 

inställning till jämställdhet kan påverka barns deltagande och inställning till detsamma (s. 266). 

Nilsson och Waldemarson (1990) menar i sin tur att när vi människor växer upp, skapar vi inte 

enbart en könsidentitet utan också en könsroll. När denna skapas, påverkas den till viss del av de 

stereotypa könsrollerna som finns i samhället (s. 99). Kopplar vi detta till studiens resultat, är det 

tänkbart att föräldrarnas sätt att ordna sin vardag både kan befästa och motverka traditionella 

könsroller hos barnen. Hirdman (1993) skriver att genuskontraktet ärvs över generationer (s. 

153). Därmed kan det finnas en risk att exempelvis stereotypa föreställningar om vilka sysslor 

som är ämnade för kvinnor respektive män, förs vidare till barnen. Detta kan i sin tur ses som 

olyckligt eftersom sådana föreställningar begränsar ens handlingsfrihet (Mark, 2007, s. 15). Att det 

finns en stor vilja hos föräldrarna att verka för jämställdhet råder det ingen tvekan om. Noteras 

kan ju att de förhandlar om kontraktet, dels när de själva utför sysslor som är traditionellt knutna 

till det andra könet, dels då de uppmuntrar barnen att göra det. Det är som ovan nämnts 

praktiska orsaker och genuskontraktet i sig som får föräldrarna att befästa traditionella könsroller. 
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Detta kan kopplas till SOU 2006:75 som belyser att föräldrar reproducerar dessa könsroller 

omedvetet eller medvetet (s. 304). Föräldrarna tycks dock ha en positiv inställning till ett delat 

ansvar i hemmet, vilket enligt Evertsson (2001) utgör en förutsättning, inte bara för en jämställd 

familj, utan i förlängningen också ett mer jämställt samhälle (s. 295). 

Hemmets och förskolans samverkan kring jämställdhetsarbetet 

Som resultatet visar upplever föräldrarna i stort sett inte att hem och förskola idag samverkar. 

Föräldrarna uttrycker att det krävs mer information från förskolornas sida för att denna 

samverkan ska kunna bli möjlig. Ser man till läroplanen för förskolan, Lpfö98 (2010) lyfts det 

fram att förskolans arbete ska bedrivas genom ett nära samarbete med hemmet. Förskolan ska 

även vara tydlig vad gäller innehåll och mål för verksamheten. Detta är en förutsättning för att 

föräldrarna ska kunna bli delaktiga i verksamheten (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 13). 

Föräldrarnas uppfattning kring denna obefintliga samverkan indikerar att förskolorna inte har 

lyckats med att upprätta en samverkan. Vilket togs upp ovan under rubriken ”Föräldrars 

uppfattning om förskolans jämställdhetsarbete”, tycks det som att förskolorna har svårt med att 

nå ut med information om jämställdhetsarbetets innehåll och mål, eftersom föräldrarna kräver 

mer information. Vidare togs också upp att flertalet förskolor säger sig informera föräldrarna om 

jämställdhetsarbetet. Trots detta säger större delen av de intervjuade föräldrarna att ingen 

information ges. Man kan fråga sig vad detta ”glapp” beror på. Är förskolorna verkligen så tydliga 

med att informera som de påstår sig vara?  

Trots att en samverkan idag inte sker mellan föräldrarna och förskolorna, ställer sig 

föräldrarna positiva till en ökad samverkan. Föräldrarna ser samverkan som något viktigt och 

menar att om denna samverkan inte sker, kan det leda till att barnen rör sig mellan två olika 

världar med olika normer och värderingar. De uttrycker vidare att barnet då kan bli förvirrat 

precis som Andersson och Gunnarsson (1990) beskriver genom den utvecklingsekologiska teorin: 

[…] närmiljöer med lite kontakt med varandra kan utveckla normer, värderingar och verksamheter 

som går stick i stäv mot varandra. I stället för att stödja och komplettera varandra kan de då råka 

motverka varandra och barnet kan känna sig vilset och förvirrat (s. 36). 

Föräldrarna visar att de förstår betydelsen av en samverkan mellan dessa två mikrosystem och 

vilka konsekvenserna kan bli om ingen eller en dålig samverkan sker. Även Flising (1996) menar 

att barnet rör sig mellan olika ”världar” som hon kallar det och att det i varje värld kan finnas 

vuxna som sprider olika typer av normer och värderingar, vilket kan kännas splittrat för barnet (s. 

47). Föräldrarna i Sandbergs (2007) studie uttryckte vidare, precis som föräldrarna i denna studie, 

att olika normer och regler i hem och förskola kan uppfattas som problematiskt för barnen (s. 
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36). Flera studier visar alltså att en förvirring kan ske hos barnet om inte mikrosystemen hem och 

förskola har liknande normer och värderingar. Genom att återigen se detta genom den 

utvecklingsekologiska teorin kan vi konstatera att en samverkan är viktig, då barnets utveckling 

inte endast sker inom ett mikrosystem utan inom ett mesosystem. Som Andersson och 

Gunnarsson (1990) skriver är ett barns agerande i exempelvis skolan inte enbart byggt på skolan 

som närmiljö med dess relationer och aktiviteter som skapas där. Eleven tar även med sig 

erfarenheter från andra närmiljöer (s. 35). Kopplat till denna studie har både hem och förskola 

som två olika närmiljöer och mikrosystem en betydelse för barnet och dess agerande.  

Föräldrarna önskar bättre information från förskolan och ett ökat samarbete. De uttrycker 

också att den bristfälliga kontakt som finns idag kan få konsekvenser för barnet. Föräldrarnas 

uppfattning följer Andersson och Gunnarssons (1990) tankar om att en god kontakt mellan skola 

och hem gynnar barnet då föräldrarna kan stödja det bättre om de vet hur skolan arbetar (s. 35). 

Flertalet föräldrar uttrycker vidare att kommunikation är viktigt för att en samverkan ska 

kunna ske och fungera. Deras tankar kan kopplas till Dimbleby och Burton (1999) som skriver att 

vi nyttjar kommunikation för att komma överens med andra individer och för att kunna 

samverka med dem (s. 19). Men även för att ge och ta emot information (s. 22). Larsen (2003) 

menar vidare att det mest effektiva sättet att kommunicera på är informellt, det vill säga i direkta 

möten, ansikte mot ansikte (s. 138). Flera föräldrar kan i sin tur ses efterfråga möten ansikte mot 

ansikte. De menar att de gärna ser mer kommunikation, information och ett utbyte av tankar, 

gärna i samband med föräldramöten. Att förskolor ägnar jämställdhetsfrågan tid på 

föräldramöten och bjuder in föräldrarna att samtala kring arbetet, anses betydelsefullt då detta 

visat sig vara ett arbete som väcker många känslor (SOU 2006:75, s. 119–120). Konstateras kan 

dock att detta är något som de för studien aktuella förskolorna ej har lagt vikt vid. 

Studien visar att förskolorna där dessa föräldrar har sina barn placerade förmodligen inte har 

prioriterat ett föräldrasamarbete när det gäller just jämställdhetsarbetet, vilket är något som SOU 

2006:75 framhåller att förskolor bör göra. Föräldrarnas attityd kan såväl främja som försvåra 

arbetsprocessen, varför ett positivt föräldrasamarbete bör prioriteras av alla förskolor (s. 119). 

Skillnader mellan mammornas och pappornas uppfattningar 

I resultatet konstateras att studien inte påvisar några större skillnader mellan föräldrarnas 

uppfattningar. Det som skiljer mammorna och papporna åt är att papporna säger sig ha en vag 

uppfattning om förskolans praktiska jämställdhetsarbete, vilken grundar sig på spekulationer och 

egna iakttagelser. Samtliga mammor, med undantag för en, säger sig däremot vara omedvetna om 

såväl mål som verksamhet. Som nämnts ovan i diskussionen kan även konstateras att vare sig 
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mammorna eller papporna räds arbetet, vilket tidigare forskning till viss del visat på. Föräldrar, 

särskilt pappor till pojkar, har i vissa fall haft en tro på att förskolans jämställdhetsarbete 

förändrar deras barn och kan göra dem homosexuella (SOU 2004:115, s. 56). Några sådana 

uppfattningar har inte kunnat urskiljas i denna studie. Papporna har inte svårare för att acceptera 

ett sådant arbete än mammorna. Detta kan kanske bero på att föräldrarna i denna studie är mer 

intresserade av och insatta i jämställdhet överlag. 
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Konklusion 

Nedan redogör vi för de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat. Därefter ger vi förslag 

till fortsatt forskning. 

 
Syftet var att studera föräldrars uppfattning om förskolans jämställdhetsarbete, deras uppfattning 

om hur hem och förskola samverkar kring jämställdhetsarbetet samt om hur de arbetar med 

jämställdhet i hemmen. Resultatet visar att föräldrarna till stor del är omedvetna om förskolornas 

jämställdhetsarbete gällande mål och innehåll men att de ser ett sådant arbete som viktigt. 

Förskolorna har inte gett föräldrarna någon omfattande information om jämställdhetsarbetet och 

samverkar inte heller kring detta arbete. Ses kan dock att föräldrarna önskar samverka och att de 

efterfrågar mer information och tydligare kommunikation från förskolornas sida gällande 

jämställdhetsarbetet. Vidare framkom att föräldrarna anser att jämställdhet kan bedrivas även i 

hemmet och att de själva eftersträvar detta.   

   De slutsatser vi drar utifrån resultatet är att förskolorna, enligt föräldrarna i studien, inte lyckas 

kommunicera sitt jämställdhetsarbete. Pedagogerna borde enligt föräldrarna arbeta mer med att 

informera om och kommunicera vad de gör och varför när det gäller just jämställdhetsarbetet. De 

behöver bli tydligare ifråga om mål och innehåll så att ett samarbete hem och förskola emellan 

kan ske, vilket vi instämmer i. Föräldrarna har ett intresse för jämställdhetsarbete, varför det 

också bör finnas goda förutsättningar att förbättra samverkan kring detta. Jämställdhetsfrågan bör 

enligt vår mening prioriteras, lyftas fram och diskuteras i högre grad vid exempelvis 

föräldramöten så att alla föräldrar, även de som inte är insatta och intresserade av jämställdhet, 

kan få en förståelse för arbetet. Råder det en samsyn om vilket målet med förskolans 

jämställdhetsarbete är, tror vi att det också blir enklare att komma överens om med vilka medel 

man kan nå dit. Eftersträvas en god kommunikation, kan föräldrar lättare stödja såväl 

jämställdhetsarbetet som barnet på hemmaplan. På så vis kan man inte enbart utjämna de 

skillnader som finns parterna emellan gällande normer och värderingar. Man kan enligt Lif (2008) 

också undvika att förskolan blir en ö i ett hav, i vilket barn utsätts för motstridiga budskap (s. 

158). Hänsyn måste dock tas till det Dimbleby och Burton (1999) poängterar, att kommunikation 

är en process, vilken innefattar såväl en mottagare som en sändare, förmedling av budskap som 

registrering av dem, varför inte bara pedagoger, utan även föräldrar har ett ansvar för att god 

kommunikation sker (s. 29).  

Föräldrarna eftersträvar jämställdhet, vilket ses genom att de i hemmen förändrar och 

förhandlar om genuskontraktet. Trots denna strävan visar studien på att föräldrarna ibland delar 
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upp sina vardagssysslor på ett könstraditionellt sätt. Detta beror enligt dem själva på praktiska 

orsaker, där arbete- eller studiesituation till största del sägs påverka denna uppdelning. Bortser vi 

från föräldrarnas egen förklaring till de uppdelningar som sker, kan vi fråga oss om det inte kan 

finnas andra förklaringar till dessa? Vi menar att det skulle kunna vara så att det finns en 

övergripande faktor vilken påverkar deras uppdelningar, nämligen genuskontraktet. En slutsats vi 

drar av detta är att föräldrarna såväl motverkar som reproducerar stereotypa könsroller i 

hemmen. Enligt SOU 2006:75 reproducerar föräldrar dessa könsroller omedvetet eller medvetet 

(s. 304). Trots att de för studien aktuella föräldrarna intresserar sig för jämställdhet och hävdar att 

det är betydelsefullt att verka för det, bidrar de alltså i praktiken delvis till det motsatta. Hänsyn 

måste tas till att detta i sin tur påverkar villkoren för förskolornas bedrivande av 

jämställdhetsarbetet. Fråga sig kan man vidare hur det ser ut i hem där föräldrar inte alls 

intresserar sig för dessa frågor? Vi anser mot bakgrund av detta att det här är en fråga som 

behöver hållas levande och ständigt diskuteras pedagoger och föräldrar emellan såväl som i 

samhället i övrigt. Jämställdhet kan som inledningsvis nämnts inte uppnås automatiskt, utan 

förutsätter precis som Lif (2008) framhåller, ett medvetet och metodiskt arbete (s. 8). 

Förslag till fortsatt forskning 

Studien visar att föräldrar till stor del är omedvetna om förskolans jämställdhetsarbete och att en 

samverkan kring detta arbete inte har upprättats mellan hem och förskola. Dock ligger endast 

fem förskolor och tio föräldrar från en och samma kommun till grund för detta resultat. 

Intressant vore därför att i framtiden göra samma studie, men låta flera förskolor och flera 

föräldrar, förslagsvis från olika kommuner, ligga till grund för den för att se om resultatet 

därigenom förändras på något sätt. Vidare skulle det vara intressant att göra en djupare studie om 

vilka kunskaper pedagoger har gällande jämställdhet och hur de realiserar läroplanens 

jämställdhetsuppdrag i praktiken. Man skulle även kunna undersöka hur pedagoger själva ser på 

samverkan kring jämställdhetsarbetet förskola och hem emellan, om och hur de arbetar för att 

göra föräldrar delaktiga i arbetet.  
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Bilaga 1: Informationsbrev till föräldrar 

Hej!  
 

Vi är två förskollärarstudenter som nu läser vår sista termin på lärarprogrammet vid Uppsala 
universitet. Vi har precis påbörjat skrivandet av vårt examensarbete. Syftet med vårt 
examensarbete är att undersöka hur föräldrar ser på jämställdhet och förskolans 
jämställdhetsarbete. För att kunna undersöka detta är vi i stort behov av Er hjälp! Förskolan 
har därför godkänt att vi delar ut denna information till Er föräldrar. Vi behöver såväl mammor 
som pappor som är villiga att ställa upp på en intervju. Anledningen till att vi söker både 
mammor och pappor är att vi vill studera om det finns några skillnader i hur man ser på 
jämställdhet och förskolans jämställdhetsarbete. 
 
Du som väljer att låta dig intervjuas kommer att vara anonym och ha rätt att när som helst 
avbryta din medverkan. De uppgifter som samlas in under intervjun kommer aldrig att nyttjas i 
annat syfte än för forskning. Allt insamlat material och övriga uppgifter kopplade till Dig som 
deltagare kommer vidare att hanteras och förvaras på sådana sätt att obehöriga ej kan komma åt 
dem. Inom en rimlig tid efter uppsatsens slutförande kommer allt insamlat material dessutom att 
förstöras.  

 
Intervjun kommer att äga rum under mitten/slutet av november månad. Tiden för intervjun är 
beräknad till ca 30-40 min. Då vi som studenter ska genomföra ett antal intervjuer var kommer 
enbart en av oss att delta vid varje intervju. 

 
Det skulle vara jättekul om just Du hade intresse av att delta i denna undersökning. Om så är 
fallet lämnar Du snarast möjligt dina kontaktuppgifter i kuvertet som sitter på anslagstavlan. Vi 
kommer att hämta kuvertet i slutet av denna vecka (V.45). Efter att ha samlat in Era 
kontaktuppgifter kommer vi att ringa upp Dig inom några dagar för att komma överens om en 
tid och plats då vi kan träffas. 
 
Stort tack på förhand! 
 
Hälsningar  
Angelica & Henrik  
 
Om ni har några frågor så tveka inte att kontakta någon av oss! 
Angelica Fredrikson, Mob: 070- XXXXXXX. Henrik Fransson, Mob: 070- XXXXXXX. 
 

(Klipp ut och placera ifylld intresseanmälan i kuvertet på förskolans anslagstavla) 

Jag ställer gärna upp på en intervju! 

 

Mitt namn är:_____________________  

 

Ni når mig på tele: _________________ 

 

Lämpliga tider att ringa på:___________ 

Jag ställer gärna upp på en intervju! 

 

Mitt namn är:_____________________  

 

Ni når mig på tele: _________________ 

 

Lämpliga tider att ringa på:___________ 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Tema Fråga Analytiskt syfte 

Förskolans 

jämställdhetsarbete 

 

Har du fått information om 

förskolans 

jämställdhetsarbete?  

- Om ja: på vilket sätt? 

- Om inte, varför tror 

du att du inte har fått 

denna information? 

- Önskar du mer 

information? 

Övergripande syfte: Att 

fånga föräldrarnas 

hållningar till förskolans 

jämställdhetsmål och 

jämställdhetspraktik 

Upplever du att förskolan har 

hjälp dig med att förstå vad 

jämställdhet handlar om? 

- Om ja: på vilket sätt? 

Vad vet du om 

jämställdhetsmålen som 

förskolan ska arbeta efter? 

 

- Hur ser du på dessa 

mål? 

Hur ser du på tanken om att 

förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster? 

Hur arbetar förskolan med 

jämställdhet i praktiken? 

Vilken betydelse anser du att 

förskolans 

jämställdhetsarbete har? 

Vad upplever du att 

förskolans jämställhetsarbete 

bidrar till? 

Hur anser du att ditt barn 

påverkas av 

jämställdhetsarbetet? 

Upplever du att förskolans 

jämställdhetsarbete kan bidra 

till förändringar i samhället 

på lång sikt? 

Finns det något du anser att 

förskolan borde arbeta mer 

med gällande jämställdhet? 

Hem och Jämställdhet Hur delar du och din partner 

på de vardagliga sysslorna?  
Övergripande syfte: 
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 - Varför delar ni upp 

sysslorna på detta 

sätt? 

- Finns det något en av 

er oftast gör? 

- Är du nöjd med 

denna uppdelning? 

Kartläggning av 

vardagspraktiken och 

föräldrarnas uppfattning 

om jämställdhet  

Finns det någon 

vardagssyssla du aldrig 

skulle kunna tänka dig att 

göra? 

- Om ja, varför inte? 

Finns det någon 

vardagssyssla som du skulle 

vilja engagera dig mer i? 

Hur tror du att er uppdelning 

påverkar barnets utveckling 

av normer och värderingar? 

Anser du att man kan arbeta 

med jämställdhet i hemmet? 

 

- Om ja, på vilket sätt? 

Samverkan mellan hem 

och förskola  

 
 

Tror du att du som förälder 

har betydelse för förskolans 

jämställdhetsarbete?  

 

- Om ja, på vilket sätt? 

- Kan du ge ett 

exempel? 

Övergripande syfte: Att 

undersöka relationen 

mellan förskolan och 

hemmet 

Kan du som förälder utgöra 

ett stöd för förskolans 

jämställdhetsarbete?  

 

- Om ja, på vilket sätt? 

Kan du som förälder utgöra 

ett hinder för förskolans 

jämställdhetsarbete?  

 

- Om ja, på vilket sätt? 

Hur kan ditt förhållningssätt 

till förskolans 

jämställdhetsarbete påverka 

arbetet ifråga? 

Har barnets hemmiljö 

betydelse för förskolans 

jämställdhetsarbete?  

 

- Om ja, på vilket sätt? 
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Är det viktigt att du och 

förskolan har samma syn på 

jämställdhet och 

jämställdhetsarbetet? 

Hur påverkas barnet om ni 

inte är samsynta? 

Är det viktigt att förskola och 

hem samverkar kring 

jämställdhetsarbetet?  

 

- På vilket sätt är det 

viktigt? 

Har en samverkan kring 

jämställdhetsarbetet någon 

betydelse för barnet? 

Samverkar förskola och du 

idag kring 

jämställdhetsarbetet?  

- På vilket sätt? 

Önskar du att samverkan 

skulle ske i högre eller lägre 

grad än vad den gör idag? 

 


