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Sammanfattning 
 

Denna studie handlar om jämställdhetsarbete i förskolan. Syftet är att undersöka hur 

pedagogerna på en förskola med Hjallipedagogik motiverar sitt jämställdhetsarbete. 

Hjallipedagogiken är en isländsk jämställdhetspedagogik som arbetar med könsindelade 

barngrupper och kompenserar flickor och pojkar för deras förgivettagna brister. Det 

kompensatoriska arbetssättet har sitt ursprung ur Hjallipedagogiken. Vi har genomfört en 

studie på en Hjalliförskola i Norge där vi har intervjuat fyra pedagoger. Vår forskningsdesign 

är en fallstudie och vi använde oss av semistrukturerade intervjuer.  

Det som framträder i resultatet är att de svenska forskarna har missat en viktig aspekt i det 

kompensatoriska arbetssättet. I vårt resultat blir det tydligt att pedagogerna även kompenserar 

för barnens individuella behov och inte enbart för flickor och pojkars förgivettagna brister. I 

pedagogernas svar blir det tydligt att de arbetar för att motverka stereotypa könsroller inom 

många områden i verksamheten. Dessa områden består av könsneutrala leksaker, 

könsneutrala kläder och med kompensatoriskt arbete i smågrupper. Målet med detta arbetssätt 

är att barnen inte ska begränsas som individer och att de ska erbjudas många möjligheter. 

 

Nyckelord: Genus, kön, jämställdhet, könsnormer, normativ- och kompensatorisk 

genuspedagogik, Hjallipedagogik    
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Inledning 

 

Betydelsen av jämställdhet betonas tydligt i förskolans läroplan. Alla barn ska få samma 

möjligheter att prova och utveckla egna intressen samt att kunna utveckla sina förmågor utan 

begränsningar av stereotypa könsroller (Skolverket, 2010). Även i Barnkonventionen 

(UNICEF, 2009) står det att förskolan har ett uppdrag att arbeta för att barn ska bli 

förberedda att leva i ett fritt samhälle som ansvarsfulla individer där jämställdhet är en 

självklarhet mellan könen. Hur förskolan ska arbeta för att kunna uppnå detta 

jämställdhetsarbete är däremot osagt i förskolans läroplan. Detta resulterar i att olika 

förskolor använder olika strategier för att arbeta med jämställdhet. Enligt delegationen för 

jämställdhet i förskolan (SOU, 2004:115) är det omöjligt för flickor och pojkar att utveckla 

hela sin förmåga om de behandlas könstereotypt. Klara Dolk (2011) belyser att det endast är 

ett fåtal svenska förskolor som aktivt bedriver ett genusarbete. Förskolans läroplan belyser 

även tydligt att ”förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller” 

(Skolverket, 2010 s. 5). I vår studie har vi besökt en förskola i Norge som arbetar med 

Hjallipedagogik, vilket är en isländsk jämställdhetspedagogik. Hjallipedagogiken har 

könsseparata avdelningar och arbetar med kompensatorisk pedagogik. Pedagogerna på 

förskolan vill motverka de traditionella könsnormer som finns i samhället. I den 

kompensatoriska pedagogiken arbetar pedagogerna för att kompensera barnen för de 

förgivettagna brister som de anses ha på grund av sitt kön. Flickor får till exempel träna på att 

vara modiga, ta för sig och göra sin röst hörd. Medan pojkar får träna på att visa omsorg,  

känslor och hänsyn. Det kompensatoriska arbetssättet har tidigare haft stor påverkan i den 

svenska förskolans jämställdhetsarbete, men under de senaste åren har detta arbetssätt fått 

mycket kritik. Forskarna anser att det kompensatoriska arbetssättet befäster kategorierna 

flickor och pojkar vilket förhindrar jämställdhet i förskolan.   

Vi har valt att göra en fallstudie på en förskola för att få en djupare förståelse för hur 

pedagogerna på en Hjalliförskola motiverar sitt arbetssätt. Genom vår studie vill vi bidra med 

kunskaper om jämställhetsarbete i förskolan och ökad förståelse för Hjallipedagogikens 

arbete i könssegregerade barngrupper. 
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Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur ett jämställdhetsarbete motiveras av 

pedagogerna på en förskola där de arbetar utifrån Hjallipedagogiken.  

Frågeställningar 

Vilken syn har pedagogerna på jämställdhet? 

Hur motiverar pedagogerna att könssegregerade barngrupper bidrar till jämställhetsarbetet? 

På vilka sätt används det pedagogiska lekmaterialet och miljön i Hjallipedagogiken?  

Avgränsningar 

Hjallipedagogiken innefattar många olika områden i sin jämställdhetspedagogik som struktur, 

rutiner, fokusering, material och miljö. Vi har valt att undersöka samtliga områden endast 

utifrån ett könsperspektiv.  

Disponering 

Arbetet inleds med en bakgrund kring vårt valda fenomen. Teorin beskriver den teoretiska 

utgångspunkten och studiens centrala begrepp. Den tidigare forskningen redogör för det 

aktuella forskningsfältet och metoden presenterar hur studien är genomförd. I resultatet 

analyseras det insamlade datamaterialet som följs av en resultatdiskussion och en 

metoddiskussion.    
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Bakgrund 
 

Här inleds en historik beskrivning av jämställdhet i svensk förskola. Därefter följer en 

redogörelse av Hjallipedagogiken på Island, Sverige och Norge. Sedan presenteras riktlinjer 

för Hjallipedagogikens jämställdhetsarbete. Avsnittet avslutas med en beskrivning av 

Hjallipedagogiken och jämställdhetsarbetet samt en debatt om jämställdhetsarbete. 

Historia 

I delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) står det att diskussionen om kön 

och könsroller i förskolan har funnits redan tidigt i förskolans historia. Att de benämnde det 

som könsroller antyder att de såg på kön som något föränderligt och att det var socialt 

konstruerat. Enligt Ann-Christine Vallberg Roth (2002) var det från 1950-talet fram till 1980-

talets mitt en könsneutral likhetskod mellan könen som var rådande. Under denna period 

ersattes exempelvis begrepp som flicka och pojke till begreppet barn. Materialet i förskolan 

skulle även det vara av könsneutral karaktär. Christian Eidevald och Hillevi Lenz Taguchi 

(2011) förklarar könsneutralitet som att alla människor oavsett kön ska behandlas på samma 

sätt och ha samma förutsättningar i samhället. Vallberg Roth (2002) förklarar att under slutet 

av 1980-talet var det istället en pluralistisk könskodning som blev gällande. Inom denna 

könskodning lyfts mångfald, variation och individualisering fram som centralt. Denna syn var 

rådande till några år in på 2000-talet. Enligt delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 

2006:75) har förståelsen av kön genom denna förändring gått från generella, stabila och 

homogena grupper till en syn på  kön att barnet själv är en aktör i skapandet av sin identitet. 

Identitet skapas i möten med andra och beroende på omständigheterna.   

Under 2000-talet genomfördes flera olika utbildningspolitiska åtgärder för att främja 

jämställhet i förskolan. Dessa åtgärder bidrog till att genuspedagoger utbildades och 

delegationen för jämställdhet i förskolan inrättades. Denna delegation genomförde sedan flera 

olika statliga utredningar (SOU, 2004:115; SOU, 2006:75) som även resulterade till 

forskning om förskolans jämställhetsarbete.  

Enligt Eidevald och Lenz Taguchi (2011) var det inte förrän Kajsa Svaleryds handlingsbok, 

Genuspedagogik kom ut 2002 som begreppet genuspedagogik på riktigt fick fäste i bland 

annat media och på förskolorna. Begreppet kan ha används av pedagoger redan några år 

innan, men det var nu det började tas på allvar och få ett större fokus. 
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Christian Eidevald (2011) framhåller att den kompensatoriska pedagogiken härstammar ifrån 

Island. Hjallipedagogiken använder sig inte av begreppet kompensatorisk pedagogik utan det 

är ett begrepp som enligt Eidevald och Lenz Taguchi (2011) myntades av danskan Anne-

Mette Kruse på 1990-talet. Den kompensatoriska pedagogiken kom till Sverige i och med 

starten av ett jämställdhetsprojekt för förskolan i Gävleborgs län i mitten på 1990-talet 

(Eidevald, 2011).  

Hjallipedagogiken på Island 

Jämställdsmetoden Hjalli grundades 1989 av Margrét Pála Ólafsdóttir. Hjalli var en 

förkortning av namnet på den förskola Hafnarfjörður där Margrét var chef vid denna tid. På 

denna förskola utvecklade hon sin pedagogik med könssegregerade avdelningar och neutralt 

lekmaterial. Hjallipedagogiken tar utgångspunkt i att pojkar och flickors traditionella 

könsroller förstärks i en könsblandad barngrupp på förskolan. Hjallipedagogiken förespråkar 

istället könsseparerade barngrupper då detta ger barnet möjlighet att utveckla andra och nya 

egenskaper (SOU, 2006:75). I början fick Margrét Pála Ólafsdóttir stort motstånd för att 

segregerande barngrupper ansågs vara provocerande. Idag finns det 11 förskolor på Island 

som använder Hjallimetoden delvis eller i sin helhet (Hjalli, 2016).   

Hjallipedagogiken i Sverige 

Länsstyrelsen skapade ett jämställdhetsprojekt för förskolan 1996 i Gävleborgs län. Det 

projektet fick namnet "Jämställdhet -vidgade könsroller för flickor och pojkar i förskolan" 

vilket pågick från 1996-1999. Projektet innefattade 8 förskolor (SOU, 2006:75). Syftet med 

projektet var att vidga barns könsroller för att ge dem större möjligheter i livet, i skolan och 

även i sitt framtida yrke. I projektet fick pedagogerna läsa böcker, gå på föreläsningar och 

senare även besöka Island för att studera deras jämställhetsarbete. Pedagogerna inspirerades 

av Hjallipedagogiken och använde sig av det i sitt eget jämställhetsarbete. Pedagogerna 

studerade även sitt eget arbete och gjorde videoinspelningar och observationer. Flera av 

förskolorna som ingick i genusprojektet fortsatte att arbeta med ett Hjalliinspirerat 

jämställdhetsarbete även efter projektet slut. Tittmyran och Björntomten är de förskolor som 

blev mest uppmärksammade i detta projekt med sitt aktiva jämställdhetsarbete (SOU, 

2006:75). 
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Hjallipedagogiken i Norge  

Det var genom en norsk förskolechef och hennes isländska kollega som Hjallipedagogiken 

kom till Norge. Utifrån deras gemensamma intresse och vilja att arbeta mer med jämställhet 

inleddes ett samarbete mellan deras norska förskola och en isländsk Hjalliförskola. Denna 

norska förskola började bland annat med att rensa ut befintligt lekmaterial för att skapa ett 

neutralt material som är öppet att användas på många sätt. År 2007 började förskolan med 

könsindelade avdelningar med 3-4 åringar och 2010 var hela förskolans 4 avdelningar 

könsindelade. Denna norska förskola har tillåtelse att utge sig vara en Hjalliförskola, men 

förskolan drivs av kommunen och har inte den ekonomiska möjligheten att använda samma 

utarbetade material som de har på Island. 

Riktlinjer för Hjallipedagogiken 

Det finns sex övergripande riktlinjer som Hjallipedagogiken arbetar efter. Riktlinjerna 

förklarar hur pedagogiken ska organiseras och hur den ska tillämpas. Vi har valt att enbart 

fokusera på två av riktlinjerna som används i arbetet med jämställdhet i förskolan. Den ena 

riktlinjen handlar om hur: ”Den vuxne ska möta barnet som det är och känna in olika behov, 

beroende på ålder, kön och individuella behov.” Den andra riktlinjen vi har valt är: 

”Förskolan ska erbjuda öppet lekmaterial. Barnen ska få möjlighet att använda sin kreativitet 

och skapa sin egen värld i leken inom ramarna i Hjallimetoden” (Årsplan, 2015-2017, s.2). 

Huvudmålet för Hjallipedagogiken är att bemöta varje barn för den de är, respektera och 

identifiera olika behov efter ålder, kön och individ. Förskolan ska respektera valfrihet och 

barnens olika intressen och har målet att alla barnen ska lyckas i livet (Årsplan, 2015-2017). 

Hjallipedagogiken och jämställdhetsarbetet 

I den norska Hjalliförskolans årsplan (2015-2017) står det skrivet att pedagogerna ska arbeta 

för jämställdhet med hjälp av lek och arbetet i könsdelade barngrupper  Flickor och pojkar 

träffas regelbundet för att lära känna varandra och öva på samarbete och respekt. Med hjälp 

av en egen läroplan för jämställdhet försöker Hjallipedagogiken motarbeta de negativa 

sidorna av traditionella könsmönster. Flickor får till exempel träna extra på att vara modiga, 

ta för sig och tala för sig. Medan pojkar får träna extra på att visa omsorg, hänsyn och visa 

känslor. Det vill säga egenskaper som barnen vanligtvis inte får utveckla tillräckligt på grund 

av sitt kön. I Hjallipedagogiken förespråkas att pedagoger ska vara medvetna i hur de talar 
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om de olika könen. De manliga och kvinnliga pedagogerna som arbetar i Hjalliförskolan ska  

utföra de olika arbetsuppgifterna i förskolan på samma sätt och vara bra förebilder för barnen. 

Med hjälp av medveten personal får barnen möjlighet att utveckla hela sin personlighet som 

olika individer oavsett kön. Samtidigt ska arbetet med Hjallipedagogiken leda till att barnen 

får ett positivt förhållningssätt till alla barn och vänskap mellan könen ska få växa fram. Ett 

sätt att verka för god gemenskap är vänskapsgrupper, där möts flickor och pojkar flera gånger 

i veckan och gör aktiviteter tillsammans. Blandade barngrupper förekommer på 

Hjalliförskolan varje morgon, under utevistelsen och vid sen eftermiddag. Småbarns-

avdelningarna är grundstenen i förskolan. Där läggs grunden för barnets utveckling och 

attityder. Målet är att barnen ska få en positiv självbild och inställning till det andra könet 

(Årsplan, 2015-2017). 

I Hjallipedagogiken finns dessutom ett utarbetat årshjul för att arbeta för jämställdhet under 

året. Under de olika månaderna riktar pedagogerna mer fokus på olika delar i 

jämställdhetsarbetet. Det inleds i augusti och avslutas i juni. Planen innehåller olika 

egenskaper som de vuxna tränar med samtliga barn under respektive månad. De olika 

egenskaperna som tränas är; självkontroll, självständighet, kommunikation, positivitet, 

vänskap och mod.  

 

 

(Bild 1) Denna bild föreställer en skala på flickors och pojkars olikheter. Den beskriver en 

generell bild av pojkars/flickors genomsnittliga egenskaper. Målet med pedagogiken är att 

barnen ska nå den mittersta delen på skalan där cirklarna möts . 
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Debatt om jämställdhetsarbetet 

Studier visar att de stereotypa könsrollerna förstärks av de vuxna i förskolan och den 

kunskapen har gett upphov till att utforma genusarbete i förskolan (Eidevald, 2009). 

I arbetet med jämställhet i förskolan har det växt fram två strategier, kompensatoriskt och 

normativt arbetssätt som används mer än andra och har fått större genomslagskraft (Bodèn, 

2009). Den kompensatoriska pedagogiken har fått stort utrymme i den svenska förskolan 

(Eidevald, 2009). Efter att Gävleborgs län genomfört jämställdhetsprojektet skrev 

förskolechefen Kajsa Wahlström och en av de anställda Kajsa Svaleryd varsin bok som även 

de fått stor spridning i Sverige (Eidevald, 2009). Kritiken mot det kompensatoriska 

jämställdhetsarbetet i förskolan anser Christian Eidevald (2009) är att barnen beskrivs som 

varandras motsatser och att barnen på grund av sitt kön anses ha vissa egenskaper. Genom det 

kompensatoriska arbetssättet bemöts pojkar och flickor på skilda sätt av pedagogerna och det 

blir tydligt att de är av olika kön (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Eidevald och Lenz 

Taguchi (2011) betonar att det jämställdhetsarbetet bidrar till görandet av flickor och pojkar 

som två skilda kategorier. Dolk (2011) anser att om barnen bemöts på olika sätt växer de upp 

i olika världar, barnen får motsatta erfarenheter och upplevelser. I kvinnorörelsen har det 

funnits en tradition att skilja män och kvinnor åt i olika grupper. Syftet med grupperingarna 

var att dela erfarenheten av att vara en man eller kvinna. Anledningen till att uppdelningen av 

flickor och pojkar väcker starka känslor när det sker med barn kan var att barn inte anses ha 

formas i könsnormerna i tidig ålder (Frödén, 2012). 

Det normativa jämställhetsarbetet för med sig andra svårigheter och faror anser Linnéa Bodén 

(2011). Risken finns att pedagogerna tror sig se alla barnen som individer. Men det behöver 

inte betyda att barnet blir likvärt och rättvist behandlat. Könsblindhet kan uppstå genom att 

osynliggöra betydelsen av kön. Det kan resultera i att pedagogerna inte ser när de bemöter 

barnen orättvist på grund att sitt kön (Bodén, 2011).  
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Teori 

Här redovisas den teoretiska utgångspunkten för vår studie och centrala begrepp förklaras. 

Teorin presenteras före den tidigare forskningen för att förtydliga begreppen som den tidigare 

forskningen senare kommer att beröra. 

Feministiskt poststrukturell teori 

Vår teoretiska utgångspunkt är en feministisk poststrukturell teori. Denna teori valdes dels för 

att den överensstämmer med våra egna uppfattningar gällande görandet av kön och dels för 

att majoriteten av genusforskarna använder sig av feministisk poststrukturell teori. Eidevald 

(2009) är en av forskarna som använt sig av denna teori och han vill genom denna teori 

belysa olikheter och inte enkla samband. Denna teori vill utmana föreställningar om kön som 

biologiskt given  kategorisering och har en betoning på det komplexa. Teorin vill även 

ifrågasätta givna kategorier och maktordningar och tror inte på en statisk sanning. Eidevald 

(2009) belyser även att feministisk poststrukturell teori fokuserar på hur kön ”görs” och 

utmanar det som anses som kvinnligt och manligt. Davies (2003) menar även att enligt denna 

teori omskapas jaget gång på gång i en ständigt pågående process. 

De teorier som används i detta arbete definierar kön som något som konstrueras praktiskt i 

verkligheten. Att vara en kvinna eller man är en ständigt pågående föränderlig process som 

varierar beroende på kultur och tiden vi lever i (Connell, 2003; Thorne 2005). Barrie Thorne 

(2005) beskriver att Simone de Beauvior var en pionjär i den franska kvinnorörelsen och att 

hon uttalade detta klassiska uttryck, ”Man föds inte till kvinna, man blir det”. Detsamma 

gäller för mannen som lär sig och utvecklar sin manlighet. Kvinnligt och manligt bör därför 

inte ses som något givet av naturen. Men det är heller inte något som enbart tvingas på oss 

genom myndighetsutövning eller samhällets sociala normer. Barnen lär sig enligt Thorne 

(2005) att inta sin könsroll genom överföring från vuxenvärlden. Det är vi själva som 

positionerar oss i en könstillhörighet eller förhåller oss till den på något sätt och de flesta gör 

det frivilligt (Connell 2003). En teori som många fortfarande anser vara sann är teorin att 

socialisation och könsroller utgår ifrån att det finns en biologisk grund för skillnader mellan 

könen. Bronwyn Davies (2003) manar att de positioner som barn får lära sig av vuxna är ett 

socialt yttre skal ovanpå de verkliga biologiska skillnaderna. 

I feministisk poststrukturell teori används inte begreppet att barn intar olika roller. Istället 

talas det om hur barn intar olika positioner. Barn lär sig att positionera sig i samhället på ett 
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korrekt sätt beroende på om de är flickor eller pojkar. Detta sker för att det ska urskiljas 

vilken identitet de har inom den gällande sociala ordningen (Davies, 1987). Det finns 

mängder med nyckelfaktorer som frisyrer, kläder, val av aktivitet, hur man uttrycker sig och 

vad man säger. Davies (2003) belyser att alla dessa faktorer används för att positionera sin 

könstillhörighet.  

Könsnormer  

Maria Hedlin (2010) förklarar en norm som de oskrivna och osynliga reglerna utgör vad som 

är normalt i människans tillvaro. Genom att förhålla sig till normens ramar behålls en given 

position inom normen som inte måste försvaras. Om någon inte stämmer in på den förväntade 

normen ges den personen direkt en position av lägre rang och personen kan uppfattas som 

onormal. I dagens samhälle är det männen som utgör normen och därmed det normala medan 

kvinnor anses vara det som avviker ifrån normen. Hedlin (2010) kopplar samman normer 

med jämställdhet och menar att jämställdhet inte uppfylls förrän kvinnor och män har lika 

stor påverkan på vad normen ska innefatta.  

Jämställdhet och jämlikhet 

Hedlin (2010) belyser att begreppen jämställdhet och jämlikhet är två skilda begrepp. Hedlin 

(2010) förklarar begreppet jämställdhet som ett smalt begrepp som inriktar sig på lika villkor 

när det gäller kön. Eidevald (2011) förklarar jämställdhet som att alla individer oberoende av 

kön ska erbjudas lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter i alla sammanhang. Hedlin 

(2010) framhåller att jämställdhet utgör en del i det bredare begreppet jämlikhet som har en 

större utsträckning. Jämlikhet handlar om att olika grupper av människor ska ha samma 

villkor oavsett religion, etnicitet eller funktionsnedsättning med mera.  

Genuspedagogik i förskolan 

Genuspedagogik är ett begrepp som endast förekommer i Sverige. I andra länder benämns det 

istället som jämställdhetsarbete och feministisk pedagogik och oftast uppkommer dessa 

begrepp i andra sammanhang än inom förskolan (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Eva 

Gothlin (1999) förklarar begreppet genus som ett samlingsbegrepp för all forskning som 

handlar om kön och det innefattar två motsatta parter, män och kvinnor som samhället delas 

in i. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) redogör att den mest framträdande tanken bakom 
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arbetet med genus i förskolorna är att det sker en förändring gällande hur pedagoger väljer att 

tala till pojkar och flickor. Med detta tankesätt blir det enligt Eidevald och Lenz Taguchi 

(2011) tydligt att pedagogerna genom att förändra sitt förhållningssätt aktivt vill uppnå en 

förändring hos barnen gällande deras könsidentiteter.  

Kompensatorisk pedagogik 

Enligt Eidevald och Lenz Taguchi (2011) går den kompensatoriska pedagogiken ut på att 

arbeta med att förstärka vissa egenskaper hos flickorna som generellt karaktäriseras som 

typiska egenskaper hos pojkar och vice versa. Enligt Eidevald och Lenz Taguchi (2011) utgår 

det kompensatoriskt arbetssättet utifrån synen att allt i vårt samhälle har en könstillhörighet. 

Maria Hedlin (2006) redogör för att den kompensatoriska pedagogiken utgick ifrån vetskapen 

att i förskolan fick pojkar ofta träna på att bli självständiga medan flickor fick öva på att vara 

känslosamma. I den kompensatoriska pedagogiken är utgångspunkten att undvika att 

förstärka dessa könsnormer och istället tillåta barnen att stärka de egenskaper som de inte har 

fått möjlighet att utveckla tidigare. Enligt Bodén (2011) får barnen i könsseparerade 

barngrupper träna på och kompenseras för olika saker. Pojkarna får träna på att känna 

intimitet och bli mer känslosamma medan flickorna får träna på att bli mer självgående och 

modiga. Bodén (2011) klargör att barn i en könsblandad barngrupp ofta intar den traditionella 

rollen. Det medför en svårighet för flickorna och pojkarna när de är tillsammans att bryta 

dessa roller och öva på nya egenskaper. Något som ofta kombineras med den 

kompensatoriska pedagogiken är användandet av könsneutrala leksaker. Eidevald och Lenz 

Taguchi (2011) beskriver att kriterierna för ett en leksak ska benämnas som könsneutral, är 

att leksaken varken  kan tilldelas ett kön eller tillhör ett visst kön. 

Målet med den kompensatoriska pedagogiken menar Eidevald och Lenz Taguchi (2011) är att 

motarbeta skillnader som kan existera mellan pojkar och flickor. Detta uppnås genom att 

pedagogerna arbetar med att barnen ska få ökad syn och förståelse för andra sätt att uttrycka 

sig och hantera situationer på, än vad de är vana vid. Förhoppningen med den 

kompensatoriska pedagogiken, är att den ska leda till färre olikheter mellan pojkar och flickor 

samt att större utrymme ges till varje barn att få göra som det själv vill utan att känna sig 

begränsad av sitt kön (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Bodén (2011) förklarar att 

målsättningen med det kompensatoriska arbetssättet är att både pojkar och flickor ska 

erbjudas samma möjligheter att få utveckla hela sin identitet.  
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Tidigare forskning 

Här följer en beskrivning hur forskningsmaterialet samlats in genom referenssökning och en 

redogörelse hur det aktuella forskningsfältet ser ut. Först presenterar vi de fem mest relevanta 

forskarna för vår studie. Sedan följer en beskrivning av ytterligare två svenska och fem 

internationella forskare som ingår i vårt arbete. Därefter redovisas resultatet av de 

presenterade forskarnas studier. Forskare som förekommer i texten endast ett fåtal gånger 

presenteras inte i inledningen. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av den tidigare 

forskningen. 

Referenssökning 

De databaser som har används för referenssökning av de utländska artiklarna var LIBRIS, 

ERIC (EBSCO), Springer Link samt Taylor och Francis. Sökorden som använts i olika 

kombinationer på  engelska var; gender, sex, preschool, children, preschool teacher, 

classification, stereotyping och sex role (Se bilaga 3). De svenska avhandlingarna fann vi 

genom vår tidigare kurslitteratur.  

Beskrivning av forskningsfältet 

Forskning som varit relevant i vårt arbete är Eidevald (2009), Anette Hellman (2010), Ylva 

Odenbring (2010), Eidevald och Lenz Taguchi (2011) och Dolk (2011). Samtliga av de 

nämnda forskarna har gjort etnografiska studier och majoriteten utgår ifrån den feministiska 

poststrukturella teorin. Eidevalds studier pågick under några månader på två förskolor, 

Odenbring genomförde sin studie under en termin på en förskola medan Dolk och Hellman 

utförde sina studier under ett år på endast en förskola. Det som blir synligt i översikten av den 

svenska forskningen är att samtliga studier är utförda på få förskolor och under en relativt 

kort period. Sara Frödén (2012) menar att en generell brist i forskning angående kön i 

förskolan är att den är genomförd i ett fåtal förskolor under kort tid. Det resulterar i att 

situationer som redogörs ibland kan bli ryckta ur dess sammanhang. Ingen av de forskarna 

som är av störst relevans för vår studie har studerat förskolor som har en inriktning på ett 

kompensatoriskt arbetssätt.  

Eidevald (2009) kom i sin avhandling fram till att flickor och pojkar bemöts stereotypt av 

pedagoger i förskolan och barnen positionerar sig olika beroende på sammanhang. 

Urskiljandet av flickor och pojkar sker aktivt. Förskollärarnas förväntningar på de olika 
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könen avgör hur barnen bemöts. Eidevald och Lenz Taguchis (2011) slutsats var att 

pedagoger bör göra barnen delaktiga i jämställhetsarbetet och inte se barnen som objekt som 

bör förändras. Dessutom bör pedagoger ha ökad acceptans för olikheter. Odenbrings 

(2010)studier synliggjorde att förskollärarnas kategoriseringar av barnen stärkte barnens 

kategorisering av sig själva och barnen blev medskapande av de kategorierna. Det finns 

gränsöverskridanden könsmönster även bland barnen i förskolan visar Dolk (2011) i sin 

studie. Barnen testar då vad det innebär att vara pojke och flicka. Trots att det i praktiken 

finns könsgränsöverskridande handlingar är det dock så att pojkar tenderar att få större 

utrymme och inta lekpositionerna med makt. I Hellmans (2010) avhandling drog hon  

slutsatsen att barn inte ansåg att kön var lika betydelsefullt för bebisar. Hon 

uppmärksammade även att ålder har en avgörande roll i barns förståelse och formande av 

kön. Det var viktigt för barnen att tillhöra ett kön för att bli förstådd och uppfattas som 

normal.  

Linnea Bodéns (2009) masteruppsats har även varit av stor relevans i vår studie eftersom hon 

analyserar 39 utvärderingar, sju år efter jämställdhetsprojektet i Gävleborgs län. Hon 

ifrågasätter om barn är så könstereotypa som olika jämställhetsteorier vill påvisa och menar 

att arbetet med jämställhet alltid måste pågå och att det inte är ett statiskt tillstånd. Pedagoger 

måste alltid rannsaka sig själva och verksamheten för att kunna arbeta jämställt. Frödéns 

(2012) forskning om Waldorfpedagogiken har även varit relevant för vår studie. Hon har 

undersökt hur den materiella och rumsliga utformningen tillsammans med strukturen bidrar 

till görande av kön. Waldorfförskolans verksamhet har flera likheter med Hjallipedagogiken i 

hur pedagogerna förhåller sig till material och rutiner. 

Internationella artiklar som ingår i vårt arbete bidrar bland annat den japanska forskaren 

Keiko Nakamura (2001) med. Hans studier visar på att barn redan från tre års ålder föredrar 

att leka med barn med samma kön. Amerikanarna Kay A. Chick, Rose Ann Heilman-Houser 

och Maxwell Hunter (2002) drar slutsatser att det är förskollärarnas ansvar att jämställhet 

uppstår men att föräldrarna också bär ett ansvar för det. Carol K. Sigelman och Kristen D. 

Holtz har utfört en amerikansk studie där de har undersökt barn i könsblandade- eller 

könssegregerade barngrupper. Genom sin studie kom de fram till att barnen betedde sig som 

förväntat i en samkönad barngrupp utefter generella uppfattningar kring hur en flicka eller 

pojke bör bete sig. En annan amerikansk studie har genomförts av Isabelle D. Cherney och 

Jessica Dempsey (2010), de har undersökt förskolebarns förståelse angående kön och syn på 

könsstereotypa, könsneutrala och tvetydiga leksaker. Deras slutsats blev att det var mycket 
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viktigare för pojkar att leka med maskulina leksaker, än vad det var för flickor att leka med 

feminina leksaker. En rapport som varit intressant för vårt arbete är skriven av den finska 

forskaren Mia Heikkilä (2013), hon redogör för jämställhetsarbetet i Norden för att inspirera 

och sprida goda lärandeexempel på hur detta arbete kan gå till.  

Jämställd förskola 

Bodén (2011) anser att det finns olika sätt att beskriva en jämställd förskola. Det är omöjligt 

för barn att utveckla sin fulla potential om de behandlas som flickor och pojkar (SOU, 

2004:115). Eidevald (2009) menar även att vår syn på hur kön skapas påverkar vårt arbete 

mot jämställdhetsmålen. Om kön är en social konstruktion finns det en stor chans att förändra 

oss själv och barnen i jämställhetsarbetet (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Enligt Davies 

(2003) är barnen medskapare av sitt eget kön, men de konstrueras även som flicka eller pojke 

av den sociala strukturen och av språket i vuxenvärlden.   

En av frågorna som finns i rådande debatter om jämställdhet enligt Eidevald (2009), är om 

jämställdhet innebär att alla människor oavsett kön ska behandlas på ett likvärdigt sätt eller 

om människor i sina olikheter kan bli jämställda. Eidevald (2009) beskriver att jämställdhet 

för honom inte innebär att alla barn ska få göra liknande saker eller att de ska få samma antal 

frågor. Jämställdhet för honom handlar istället om hur vi bemöter olika barn.  

Jämställdhetsarbetet i förskolan 

För att kunna förändra och bryta ojämlika strukturer mellan de olika könen måste 

jämställdhetsarbetet börja med de allra yngsta barnen (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Det 

finns ett stort glapp mellan teori och praktik i arbetet med jämställdhet i förskolorna 

framhåller Charlotta Edström (2010) i sin intervjustudie. De teoretiska metoder som 

pedagogerna använde överensstämde inte med deras arbetsmetoder. Eidevald (2009) har i 

sina studier även han upptäckt att pedagoger har lätt för att beskriva vad jämställhet bör vara 

men svårare att redogöra hur de arbetar för att nå dit i förskolans verksamhet. Dolk (2011) 

anser att det blir svårigheter med jämställdhetsarbetet när de vuxna i förskolan inte diskuterat 

vad målet är, vad de vill uppnå eller vems agenda de arbetar efter. Pedagogers agerande och 

medvetenhet har stor betydelse i jämställdhetsarbetet i förskolan. De vuxnas jämlika 

bemötande av barnen har stor inverkan på barnens förståelse i sitt skapande av kön anser 

Chick et al. (2002). Det är av stor betydelse att pedagoger är medvetna om att deras egna 
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värderingar och erfarenheter påverkar hur de bemöter barnen på förskolan (Bodén, 2009). 

Hellman (2010) beskriver att vuxna i förskolan dagligen genom ord och handlingar 

tillrättavisar och fostrar barnen i hur de bör vara som pojkar och flickor. Genom orden som 

pedagoger använder formas barnens sätt att föreställa sig världen. Det är viktigt att ifrågasätta 

och fundera över olika begrepp och huruvida de är könsneutrala samt vad som blir effekterna 

av dessa begrepp. Det är även möjligt att göra barnen delaktiga i jämställdhetsarbetet anser 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011). Den sociala strukturen kan människor inte undvika, men 

vad människan däremot kan göra är att följa eller förändra dess struktur. Men det medför att 

det alltid krävs en medvetenhet om att den sociala strukturen alltid begränsar vad en 

grupp/människa är eller kan bli (Davies, 2003). ”Det är vår uppgift, som pedagoger och 

forskare, att sträva efter att synliggöra den könsproducerande verksamheten, både genom att 

beskriva den och föreslå och pröva alternativa arbetssätt” (Eidevald, 2009 s. 168). Hellman 

(2010) har i sin studie sett att barn som känner sig trygga i sin barngrupp vågar testa nya 

könsroller.  

Synen på barnet 

De individuella skillnader som finns inom en grupp individer döljs enligt Eidevald (2009) när 

barn kategoriserar in som flickor och pojkar. Marie Nordberg (2005) betonar att den variation 

av individer som finns i den generella grupperingen av flickor och pojkar blir osynlig när 

forskningen fokuserar på de olika könens stereotypa skillnader och generaliseringar. Det 

medför att den generella bilden av könen förstärks ännu mer. Bodén (2009) anser att den 

"typiska" pojken och flickan inte finns och att det är felaktigt att fokusera på de kategorierna. 

Hon anser att när en pedagogik praktiseras med fokus på att kompensera för antagna brister 

motverkas jämställdheten. En sådan pedagogik medför att det annorlunda förskjuts och 

motverkas. Annika Månsson (2000) betonar i sin avhandling att flickor och pojkar inte är två 

enhetliga grupper utan det finns stora individuella skillnader mellan barnen. Hon såg i sina 

studier att det ofta är ett fåtal pojkar som fick mest tid av pedagogerna i barngruppen. Men 

hon såg även att när just de pojkarna inte finns med i barngruppen var det tjejerna som tog 

utrymmet och pratade mest.  

Nordberg (2005) har forskat på män i förskolan och hon anser genom sina studier, att 

metoderna som användes i jämställhetsarbetet framhävde könsskillnaderna genom att 

kategorisera in barnen i pojk- och flickgrupper. Heikkilä (2013) menar att: 
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En uppdelning i socialt och biologiskt kön är heller inte idealisk, men kan fungera som en beskrivning av 

att se det sätt vi gör kön på. Problemet är att identitetsuttrycket begränsas av att ramas in i två från 

varandra separerade ”boxar”. För unga kan detta bli en svår ekvation att få att gå ihop (s.129).  

Eidevald (2009) poängterar att läroplanen i förskolan har medfört att normalbilden av hur ett 

barn bör vara och vad som bör eftersträvas har förstärkts. Idealbilden av det jämställda barnet 

var olika beroende på barnets könstillhörighet; Flickans idealbild var modig, självständig och 

stark medan pojkens idealbild var socialt och språkligt kompetent. Arbetsmetoderna som 

användes för att uppnå idealet var att behandla barnen lika oavsett kön eller behandla barnen 

tvärtemot ett könsstereotypt mönster (Edström, 2010). Eidevald har i sina tidigare studier sett 

att pedagoger blandar användandet av flera könsstrategier som att arbeta kompensatoriskt och 

att arbeta könsneutralt och att det finns en motstridighet i detta (Eidevald & Lenz Taguchi, 

2011). Motstridigheten ligger i att teoretiskt sätt utgår det kompensatoriska arbetssättet ifrån 

att allting har ett kön. Medan det könsneutrala är motsatsen och utgår ifrån att inget har ett 

kön (ibid). 

Likvärdigt och rättvist 

En förskola är jämställd antingen när flickor och pojkar leker tillsammans eller så är den 

jämställd när barnen får lika rättigheter och möjligheter att utföra samma saker. Hur vi tolkar 

jämställdhetsmålen och vilken väg vi ska gå för att nå dit kommer att vara olika eftersom det 

är upp till personalen på varje förskola (Eidevald, 2009).  

Eidevald & Lenz Taguchi (2011) vill frångå förståelsen av att flickor och pojkar är lika eller 

olika och menar istället att de förhåller sig på olika sätt till femininet och maskulinitet i olika 

situationer. Bodén (2011) belyser att en del pedagoger tror att när de ser på barnen som olika 

individer medför det automatiskt att barnen inte behandlas könsstereotypt utan likvärdigt och 

rättvist. Detta antagande överensstämmer inte alltid med verkligheten och det kan enligt 

Bodén (2011) istället bidra till motsatt effekt.  

Positionering  

När barn lär sig samhällets struktur och sociala kontexter lär de sig att positionera sig efter 

det som anses lämpligt för deras kön (Davies, 2003, Eidevald, 2009, Nordin-Hultman, 2004). 

Barnen själva är aktiva i skapandet av kön och positionerar sig på det sätt som de anser vara 

det mest bekväma och ändamålsenliga vid en viss tidpunkt. Vissa positioner är idag 
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förknippade med ett speciellt kön. Det kön en person har ska inte få begränsa någon till 

vilken "feminin" eller "maskulin" position en individ ska ta (Davies, 2003). Eidevald (2009) 

belyser att det finns många olika sätt att vara på som flicka eller pojke och vem man ”är” 

beror på hur vi väljer att positionera oss i förhållande till olika omständigheter och 

situationer. När människan försöker positionera sig i överensstämmelse med dominerande 

diskurser, kan det medföra att vi med tiden identifierar oss med vissa positioner och uppfattar 

dem som den vi ”är”. Positioneringen har en makt men kan inte tvinga sig på människor 

anser Eidevald (2009). Den position som barn väljer i förskolan beror på rådande kontexter, 

kategoriseringar och benämningar som återkommer i olika situationer. De ramar som sätts 

upp i olika diskurser ger barnet möjlighet och begränsningar i olika situationer (Eidevald, 

2009). Sigelman et al. (2013) har i sin studie undersökt hur flickor och pojkar integrerar med 

varandra i samkönade grupper. I deras resultat blev det synligt att barnens sätt att interagera 

med varandra i enkönade grupper överensstämmer med den generella uppfattningen om hur 

de bör agera. Pojkarna intog i kamratrelationer en självsäker, bestämd och ibland 

konfliktsökande position medan flickorna intog en mer anpassande, samarbetande och 

konfliktlösande position. Hellman (2010) belyser att barn som testar en annan position som 

inte anses passa deras könstillhörighet riskerar de att bli utpekade som avvikande, till 

exempel om en flicka gör grovmotoriska rörelser. 

I Odenbrings (2010) studie blev det tydligt att när det var lite rörigt på avdelningen placerade 

pedagogerna ut sig själva eller en flicka mellan de högljudda barnen som oftast var pojkar. 

Detta utfördes för att de högljudda barnen skulle bli lugnare. Pedagogen eller flickan 

benämns i en sådan situation som en stötdämpare. Odenbrings (2010) resultat visar att det är 

vanligt förekommande att flickorna hamnar i en position där de ska stötta andra och visa 

omsorg. Denna position bidrar till att flickornas utrymme till att agera helt fritt minskas.  

Miljö, material och rutiner 

Miljön påverkar könsskillnaderna anser Gunni Kärrby (1986:09). Hon såg i en av sina studier 

att skillnaden beror på miljön och omgivningen. Flickor som var pratsamma i förskolan var 

mer tystlåtna i förskoleklass, flickor har olika positioner i olika miljöer. Eidevald (2009) drar 

det ett steg längre och anser att flickor kan positionera sig olika i samma miljö. Elisabeth 

Nordin-Hultman (2004) anser även hon, att barn positionerar sig efter rådande normer och 

villkor i de miljöer och aktiviteter de ingår i. Miljöer som är könsstereotypiska anses ofta som 

en anledning till att flickor och pojkar leker i olika rum. Bodén (2011) menar att materialet 
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som barnen erbjuds och var den är placerad kan bidra till att könen separeras från varandra. 

Anders Nelson och Krister Svensson (2005) menar att förskollärarna inte ska förhindra barns 

stereotypa lek, det handlar om att anpassa miljön för att motverka könsstereotyper och 

könsroller. När Cherney et al. (2010) undersökte barnens syn på leksakers könstillhörigheter 

blev det tydligt att det var viktigare för pojkarna än för flickorna att få leka med leksaker som 

kategoriserades till deras kön. Pojkarna visade på starka stereotypa tankar i sin lek och de var 

mycket ivriga på att benämna de neutrala och mångtydiga leksakerna som maskulina och inte 

feminina. Pojkarna hade en tendens att upprätthålla en lek längre och mer återkommande om 

de lekte med leksaker som ansågs vara maskulina. Nakamura (2001) har gjort studier som 

visar att barn väljer lekkamrater av sitt eget kön och föredrar att leka könsstereotypiska lekar 

redan från tre års ålder. 

Kläder används ofta av förskolebarn för att symbolisera vilket kön de tillhör med hjälp av 

kjolar, armband eller superhjältar dräkter beroende på kön. Dessa associeras till barnens kön 

och signalerar kvinnlighet eller manlighet (Davies, 2003). För pojkars definiering av flickor 

var kläder en väsentlig del, synliggjorde Davies (2003) i sina studier.  

I Frödéns (2012) forskning belyses att rutiner kan förhindra att stressade situationer uppstår i 

förskolan. När en verksamhet saknar fasta rutiner och tid, kan stressade situationer uppstå. 

Detta kan leda till att pedagoger glömmer att vara medveten i sitt förhållningssätt och 

särbehandlar pojkar och flickor. 

Vägen till jämställdhet 

Om könsmönstren ska kunna luckras upp behöver pedagoger få en vidare syn på skapandet 

av kön och hur maktordningar stärker varandra. Först då kan könsordningen utmanas 

(Månsson, 2000). Bodén (2009) anser att jämställdhet och förändring är en ständigt pågående 

process snarare än ett tillstånd som kan uppnås. Alltså är förändringen det som ska 

eftersträvas i jämställdhetsarbetet. Enligt Bodén (2009) har en sådan förändring ingen början 

eller slut och det gäller som hon utrycker det, att ”rikta blicken mot sprickorna” (s. 91) för att 

få syn på var det brister och var varsamheten inte är jämställd. Genom att förändringen är i 

fokus redan i förskolan kan vi forma framtidens jämställda samhälle (Bodén, 2009). För att 

uppnå ett bra jämställhetsarbete i förskolan krävs kunskap, mycket planering samt god 

organisation för att uppnå en effekt, betonar Heikkilä (2013). Om arbetssättet som används 

motverkar sina egna syften är svårt att veta. Det är ett samspel mellan barn och pedagoger i 
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olika situationer och i kombination med språk, miljö och material. Det är detta som avgör om 

en strategi är effektiv, inte strategin i sig (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Bodén (2011) 

lyfter vikten i att alltid ifrågasätta och utmana de arbetssätt som antas vara det rätta i 

genusarbetet. I (SOU, 2006:75) står det skrivet att jämställhetsarbetets innehåll och 

utformning på en förskola alltid måste utgå från varje förskolas situation och behov. Eidevald 

(2009) skriver att han funderat på om det skulle underlätta om läroplanen beskriver hur 

förskolorna bör arbeta för att motverka stereotypa könsroller. Han ser det även som att 

läroplanen lägger hela ansvaret på pedagogerna. Han menar att det skulle kunna vara ett 

samspel mellan barn och vuxna där barn kan bli mer delaktiga och aktiva i 

jämställdhetsarbetet. Idag är det varje kommun och huvudmans uppdrag att själva välja hur 

de vill arbeta för att uppnå jämställdhet. Men läroplanens bestämmelser måste alltid följas 

(SOU, 2006:75). I den svenska förskolan varierar arbetssätten med jämställhet vilket SOU 

(2006:75) förespråkar och de vill inte ha en större statlig styrning i jämställhetsarbetet. 

Sammanfattning  

Sammanfattningen består av två delar. Först beskrivs forskarnas studier i relation till vår 

studie. Sedan presenteras den tidigare forskningen som har delats in i fem kategorier som vi 

ansåg var centrala i ett kompensatoriskt jämställdhetsarbete.  

Forskarnas studier jämfört med vår studie  

Här följer en sammanfattning av de tidigare forskarnas utformning och tillvägagångsätt i sina 

studier jämfört med vår för att visa på vår studies relevans. 

De fem forskare som utgör huvuddelen av vår tidigare forskning har alla utfört etnografiska 

studier med observationer och intervjuer i förskolor. Majoriteten av forskarna utgår ifrån 

feministisk poststrukturell teori. Studierna som forskningen grundar sig på har utförts under 

en relativt kort tidsperiod på ett fåtal förskolor. Ingen av forskarna har studerat förskolor som 

har en inriktning på ett kompensatoriskt arbetssätt. Vår fallstudie är genomförd under tre 

dagar på en förskola. Vi utgår ifrån samma teori som forskarna, det vill säga feministisk 

poststrukturell teori. Vår studie är genomförd på en förskola som arbetar helhjärtat med ett 

kompensatoriskt jämställdhetsarbete. Genom vår studie kan vi bidra med en bredare syn på 

det kompensatoriska arbetssättet vilket kan leda till en ny förståelse för detta arbetssätt.  
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Sammanfattning av tidigare forskning 

Här sammanfattar vi den tidigare forskningen och delar in den i kategorier som är av 

betydelse för vårt syfte som är hur pedagogerna motiverar sitt jämställhetsarbete. 

Kategorierna är numrerade, fetmarkerade och kursiverade.  

Många pedagoger har ett tydligt teoretiskt mål hur de vill arbeta för att uppnå jämställdhet, 

men det händer ofta att det arbetssättet inte uppfylls i verksamheten. Det är av stor betydelse 

att pedagogerna för en kontinuerlig dialog kring vad de vill uppnå med hjälp av 

jämställdhetsarbetet och hur de ska nå dit. Ett bra jämställdhetsarbete i förskolan är beroende 

av pedagogers medvetna agerande.  Pedagogernas syn på jämställdhet (1) 

I en jämställdhetspedagogik där fokus är att barnen kompenseras för antagna brister 

motverkas istället jämställdheten. När barn kategoriseras in som flickor och pojkar döljs de 

individuella skillnader som finns inom en grupp. Idealbilden av en flicka var självständig, 

stark och modig medan pojkens idealbild var språkkunnig och social. För att uppnå målet 

används olika arbetsmetoder. Antingen att behandla barnen lika oavsett kön eller behandla 

barnet tvärtemot de stereotypa könsmönstren. En vanlig tro bland pedagoger är att de ser på 

barnen som individer, men att ett sådant synsätt medför inte per automatik att barnen 

behandlas rättvist och likvärdigt. Kompensatoriskt arbetssätt (2) 

När barn känner sig trygga i sin barngrupp vågar de testa nya könsroller. Det finns stora 

individuella skillnader mellan barn. Flickor och pojkar är inte två enhetliga grupper. Barn är 

aktiva i skapandet av kön och positionerar sig på det mest bekväma och passande sättet i 

situationen. Det är vanligt att flickor i förskolan hamnar i en omhändertagande position för att 

stötta andra barn. Könssegregerade barngrupper (3) 

För att uppnå en effekt av jämställdhetsarbetet krävs god organisation, kunskap och 

planering. Genom goda rutiner kan stressade situationer där pedagoger agerar könstereotypt 

undvikas. Struktur och rutiner (4) 

Pedagoger ska inte hindra barn ifrån att leka könsstereotypa lekar utan anpassa miljön för att 

motverka könsroller och stereotypa lekar. Den fysiska miljön på förskolan (5) 
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Metod och tillvägagångssätt 

I detta avsnitt presenteras vår forskningsdesign, vår metod och vårt urval. Här presenteras 

förskolan vi besökte och tillvägagångssätt i vår studie. Vi redogör för vår analysprocess och 

hur vi har transkriberat vårt material. Vi belyser även de etiska övervägandena som vi har 

tagit hänsyn till och studiens tillförlitlighet.  

Forskningsdesign och metodval  

Vi har valt att i vår studie använda oss av en fallstudie som forskningsdesign och kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer som metod. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer i vår 

fallstudie kan vi uppfylla vårt syfte att undersöka hur pedagogerna motiverar sitt 

jämställdhetsarbete i Hjallipedagogiken.  

Fallstudie 

I vår studie har vi valt att ha en fallstudie som forskningsdesign. Martyn Denscombe (2009) 

beskriver en fallstudie som en studie där det endast fokuseras på ett enda fenomen som ska 

undersökas. I vissa fall kan det vara fler men det hör till undantagen. Denscombe (2009) 

klargör att målet med en fallstudie är att genom synliggörande av det enskilda se det 

generella. I en fallstudie öppnas möjligheten för att upptäcka saker på djupet istället för att 

upptäcka en bredd av det studerade. Vid en undersökning på djupet blir den mer detaljerad 

och kan visa saker som annars inte skulle synliggjorts. En fallstudie ska utföras i det aktuella 

fenomenets naturliga miljö för att undvika en tillgjord och spänd situation. Dessa faktorer 

blev väldigt avgörande i vårt val av forskningsdesign, eftersom vi enbart ville koncentrera oss 

på Hjallipedagogiken som är vårt valda fenomen. Vi ville undersöka Hjallipedagogiken 

detaljerat och på djupet genom att höra pedagogerna motivera sitt arbetssätt i intervjuerna.   

Vi utgår i vår studie ifrån feministisk poststrukturell teori i undersökningen av vårt fenomen. 

Vår teori medför att vi ser på studien utifrån att skapandet av kön är en ständigt pågående 

process och vi vill utmana det som anses vara kvinnligt och manligt.  

Semistrukturerade intervjuer  

Enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) används kvalitativa intervjuer för att skapa 

en förståelse för intervjupersonens upplevelser av olika fenomen i sin vardag. Kvale och 



   
 

21 
 

Brinkmann (2009) redogör för att strukturen i en kvalitativ intervju liknar ett vanligt samtal, 

men om intervju ska anses vara professionell behövs en specifik frågeteknik och angreppssätt 

brukas. Kvale och Brinkmann (2009) menar att i en kvalitativ intervju skapas ny kunskap i 

samtalet mellan den som intervjuar och personen som svarar på frågorna.  

Alan Bryman (2012) redogör för att det finns två olika typer av kvalitativa intervjuer, 

ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. Vi har valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer. Bryman (2012) beskriver att en semistrukturerad intervju  har 

ett ostrukturerat upplägg med endast några ramar att förhålla sig till. Vid intervjun är det den 

intervjuade personens uppfattningar och åsikter som är det centrala för intervjuaren. Bryman 

(2012) lyfter även fram att denna form av intervju är flexibel och väldigt följsam. Detta 

eftersom att den ger utrymme för intervjuaren att under samtalet ställa följdfrågor och att 

intervjun tar form efter den som intervjuas. Kvale och Brinkmann (2009) redogör för konsten 

att ställa följdfrågor och att det ställs stora krav på intervjuarens förmåga att kunna förmedla 

bra följdfrågor. För att utforma lämpliga följdfrågor behöver intervjuaren till att börja med 

lyssna noggrant på intervjupersonens svar. Intervjuaren behöver även ha goda förkunskaper 

kring det aktuella ämnet. Det är även av stor vikt att intervjuaren kan kunna känna av 

situationen och få en förståelse om vad som är passande att fråga om och inte. Kvale och 

Brinkmann (2009) förklarar att en intervjuguide är ett bra redskap i denna form av intervju. 

En intervjuguide är ett slags manus som förbereds av intervjuaren före intervjun för att 

strukturera upp intervjuns upplägg. Denna guide kan utformas på olika sätt, antingen står det 

bara ett fåtal ämnen som intervjun ska beröra eller så innehåller den noggrant utformade 

frågor.  

Vi har valt att använd oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie för att det ger en frihet i 

intervjun att kunna utforma den varefter vilken riktning den tar. Denna form av intervju är 

lämplig eftersom den lägger stor vikt vid den intervjuade personens uppfattningar och vi vill 

synliggöra pedagogernas egna åsikter och tankar kring Hjallipedagogiken. Vi vill även ha 

stort utrymme för att ställa följdfrågor om det är något nytt som uppkommer under intervjun 

som vi vill veta mer  om. Det är också bra att ha en flexibel form av intervju vid eventuellt 

språkliga hinder. Innan vårt besök i Norge förberedde vi en form av intervjuguide (se bilaga 

2) genom att skriva ner tolv frågor till pedagogerna. Samtliga frågor i intervjuguiden var 

öppna för att få längre och mer utvecklade svar, och för att undvika att bara få ett ja eller nej. 

För att undvika att missförstånd skulle uppstå mellan svenskan och norskan översatte vi 

samtliga frågor för att kunna uttala dem på norska om pedagogerna inte förstod våra frågor. 
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Urval  

Vi har vid vårt urval av förskola använt oss av det som Bryman (2012) benämner som ett 

målinriktat urval. Forskaren väljer då ut intervjupersoner som är mest lämpliga utefter 

forskarens problemformulering och frågor. Vi ville undersöka Hjallipedagogiken och därför 

behövde vi besöka en förskola som arbetade med denna pedagogik. Arbete utifrån denna 

pedagogik utförs endast på Island och i Norge, därför behövde vi besöka ett av dessa länder. 

Valet föll på Norge eftersom det ligger närmare än Island och för att det är enklare 

språkmässigt med norska än isländska. En annan bidragande orsak till att valet föll på Norge 

var för att vi hade en kontaktperson på en Hjalliförskola i Norge. När det gällde urval av 

förskollärare som skulle delta i vår studie önskade vi att få intervjua fyra förskollärare som 

valdes ut av förskolechefen. Valet som gjordes föll på pedagoger som arbetat på förskolan en 

längre tid bortsett från en pedagog som arbetat där sedan två år tillbaka. Förmodligen gjordes 

detta urval för att vi skulle få intervjua pedagoger som har lång erfarenhet av 

Hjallipedagogiken. 

Presentation av förskola 

Vi genomförde våran studie under tre dagar på en mångkulturell förskola i Norge som arbetar 

med Hjallipedagogiken. Förskolan var uppdelad på fyra avdelningar: en småbarnsavdelning 

för pojkar (1-3 år), en småbarnsavdelning för flickor (1-3 år), en storbarnsavdelning för 

pojkar (3-6 år) och en storbarnsavdelning för flickor (3-6 år). På förskolan arbetar det 14 

pedagoger, varav elva är kvinnliga och tre är manliga. Männen och kvinnorna kunde arbeta i 

både flick- eller pojkgrupperna. Det fanns både förskollärare, barnskötare och outbildade på 

förskolan. Deltagarna i studien var fyra förskollärare i varierade åldrar och olika kön. 

Samtliga av intervjupersonerna arbetar på olika avdelningar på samma förskola. Vi har valt 

att benämna våra  intervjupersoner med följande könsneutrala namn: Kim, Alex, Charlie och 

Robin. Vi valde könsneutrala namn för det har ingen betydelse för vårt resultat om det var en 

man eller kvinna som gjorde ett visst uttalande. 

Vi har valt att benämna alla som har utbildning på förskolan som pedagoger och 

förskollärare. Övriga vuxna i förskolan benämner vi som personal. Begreppen kön och genus 

har vi valt att använda synonymt med varandra. Det valet gjordes för att ordet genus inte 

används i Norge utan endast ordet kön. 
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Genomförande och data 

Vårt empiriska material är inhämtat genom en intervjustudie i form av semistrukturerade 

intervjuer. Före vårt besök på Hjalliförskolan hade vi fört en dialog med vår kontakt och 

resonerat om hur studien skulle kunna utföras. Vi hörde även av oss till förskolechefen via 

mail före besöket (se bilaga 1). Vårt syfte var att få ta del av pedagogernas egna åsikter och 

motiveringar kring Hjallipedagogikens jämställdhetsarbete. Eftersom att semistrukturerade 

intervjuer tillåter intervjupersonen att fritt få uttrycka sina synpunkter är det en lämplig metod 

för att kunna uppfylla vårt syfte. I ett tidigt skede av vår studie hade vi funderingar på att göra 

vuxenintervjuer i fokusgrupper som Bryman (2012) redogör för. Fokusgruppsintervjuer är en 

intervjuform i grupper där deltagarna får yttra sina åsikter, därför hade även det fungerat med 

vårt syfte. Valet föll på semistrukturerade intervjuer för att vi ansåg att det var enklare att 

intervjua en pedagog i taget, dels på grund av språket och dels på grund av att vi ville höra 

deras individuella åsikter. Vi önskade att få intervjua fyra pedagoger som de själva fick välja 

ut samt att vi gärna ville få ta del av deras verksamhet. Tre av intervjuerna utfördes med 

norsktalande pedagoger och en intervju med en svensktalande pedagog. Intervjuerna 

genomfördes individuellt i ett avskilt rum på den aktuella förskolan. Antalet frågor som vi 

ställde till förskollärarna var tolv och varje intervju tog 35-50 minuter. Svaren spelades in 

efter godkännande från varje individ för att förenkla transkriberingen.  

Transkribering 

Våra intervjuer genererade mycket material för oss att bygga vår studie på. Vi började vår 

transkribering med att lyssna igenom samtliga intervjuer och förde in pedagogernas 

uttalanden i ett dokument på datorn, ett dokument för varje pedagog. Allt skrevs in i 

dokumenten, men om något var helt irrelevant för studien valdes det bort redan här. I de tre 

norsktalande intervjuerna fick vi översätta det som sades. Mestadels förstod vi och annars tog 

vi hjälp av lexikon på datorn samt bekanta. Citat från förskollärarna placerades in i vår analys 

under olika rubriker. Valet av intervjupersonernas uttalanden gjordes efter vad som var 

relevant för vår studie. Vid inskrivningen av citaten fick vi använda oss av olika 

transkriberingsnycklar för att förenkla och tydliggöra läsningen, dessa presenteras nedan. 

Transkriberingen var en väldigt tidskrävande process som krävde många timmars arbete och 

mycket resonemang.  
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Att transkribera var ett tidskrävande arbete och norskan försvårade transkriberingen. Vi har 

valt att använda en transkriberingsnyckel likt Frödéns (2012) för att förenkla läsningen av 

analysen.. Den är enkel och passar våra interjuver bra eftersom vi inte anser att en detaljerad 

redogörelse skulle tillföra något till arbetet. För att språket ska bli enklare att läsa och förstå 

har vi tagit bort upprepningar och ändrat felaktiga grammatiska ordföljder. Vi har valt att visa 

mycket av intervjusvaren för att inte svaren ska ryckas ur dess sammanhang och för att 

intervjupersonernas karaktäristiska sätt att tala ska finnas kvar. 

Materialet i vårt resultat ska läsas enligt denna transkriptionssnyckel: 

Fetmarkerad text   Betoning 

…….                        Paus 

[…]                          Ett stycke har tagits bort 

 

Analysprocessen  

Efter vi hade sammanfattat avsnittet med vår tidigare forskning kunde vi urskilja fem centrala 

huvudkategorier som är av betydelse i det kompensatoriska arbetssättet. Efter att vi samlat in 

vårt datamaterial blev det tydligt att dessa kategorier matchade med pedagogernas svar. 

Dessa fem olika huvudkategorier är: 1. Pedagogernas syn på jämställdhet                               

2. Kompensatoriskt arbetssätt 3. Könssegregerade barngrupper 4. Struktur och rutiner 5. 

Den fysiska miljön på förskolan. Genom datamaterialet från förskolan kunde vi urskilja 

ytterligare en huvudkategori som vi ansåg var relevant för vår studie. Det finns ingen tidigare 

forskning om denna huvudkategori då den utgör en del i Hjallipedagogikens 

jämställdhetsarbete. Vi valde att ta med den för att den är en viktig beståndsdel i 

Hjallipedagogiken. Denna huvudkategori är: 6. När flickor och pojkar är tillsammans. Våra 

sex huvudkategorier har betydelse för att uppfylla vårt syfte och därför analyserar vi vårt 

material efter dessa. När vi gick igenom vårt insamlade material från intervjuerna som hade 

överförts till datorn använde vi oss av olika färgkoder. Genom att färgkoda olika 

kommentarer var det enklare att se vilka svar som hörde till vilken kategori. När vi hade 

bearbetat våra intervjuer och delat in pedagogernas svar i huvudkategorier kom vi till insikt 

att det behövdes underkategorier. När det fanns mycket datamaterial under en huvudkategori 

och det kunde sorteras ut till en egen kategori skapades en underkategori för att det skulle bli 

tydligare. Vilka underkategorier som behövdes blev tydligt av vårt insamlade datamaterial. 
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Vi har från noll upp till tre underkategorier under varje huvudkategori och de är totalt fem 

stycken. Dessa fem underkategorier är: Kompensera för individuella behov, kompensera för 

brister, respons från skolan, likabehandling och rättvisa och möjligheter till olika positioner i 

en könsseparat grupp. Även underkategorierna har använts vid analyseringen av vårt 

material. Samtliga kategorier har använts som analysverktyg och vi har inom alla kategorier 

analyserat skillnader och likheter i pedagogernas svar. I analyseringen av likheter och 

skillnader använde vi återigen oss av olika färger för att vi enklare skulle urskilja det vi sökte 

efter i pedagogerna svar. Samtliga av våra sex huvudkategorier kopplas i vårt resultat 

samman med en av vår studies tre frågeställningar. I några delar av resultatet analyserar vi 

med hjälp av Hjallipedagogikens eget material i form av deras Årsplan (2015-2017). Detta 

gör vi när vi vill sammankoppla pedagogernas svar med årsplanen för det ska bli extra 

tydligt. Den teori som vi har utgått från är feministisk poststrukturell teori. Begrepp som kan 

kopplas till teorin är: Belysa olikheter och se individen, ifrågasätta kategorier, utmana 

kvinnligt och manligt, göra kön och att inta positioner.  

 

Etiska överväganden   

Förskolechefen informerades om vårt tillvägagångsätt, tider för studien och hur vi föredrog 

att våra intervjuer skulle gå till.  Det var frivilligt att delta i våra intervjuer och vi frågade 

samtliga deltagare om de godkände att vi spelade in deras röster för att förenkla 

transkriberingen, alla samtyckte. Vi har i vår studie följt de forskningsetiska riktlinjer som 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver. Vetenskapsrådet (2011) redogör för fyra huvudbegrepp 

som forskaren ska ta hänsyn till och följa i sin undersökning; sekretess, tystnadsplikt, 

anonymitet och konfidentialitet. Huvudtanken inom begreppet sekretess är att alla handlingar 

som är allmänna blir offentliga uppgifter som alla kan ta del av. Men det finns ett kapitel i 

lagboken som gör ett undantag där sekretess kan utlovas när det gäller skydd för en individ i 

forskningssammanhang. Med tystnadsplikt menas det att forskaren inte får tala om för någon 

obehörig person eller på något sätt dela med sig om vad deltagarna i studien har sagt eller 

gjort. Sekretessen väger tyngre än tystnadsplikten för att den är befäst av svensk lag. 

Anonymitet är också något som ska tas hänsyn till och det handlar om att till exempel ett 

specifikt svar i en studie inte ska kunna sammankopplas med individen som uttryckte det. 

Därför ska individens namn klippas bort eller bytas ut. Det sista kravet som ska uppfyllas är 

konfidentialitet och det handlar om att forskaren ska se till att deltagarnas integritet skyddas. 

Samt att uppgifter som deltagarna har bidragit med blir otillgängligt och inte sprids vidare till 
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obehöriga personer. Vårt material som vi samlade in på förskolan, genom våra intryck och 

genom våra intervjuer med pedagoger, kommer endast att användas i denna studie. Materialet 

kommer inte att användas i några andra sammanhang och raderas när det självständiga arbetet 

är avslutat. 

Vi har i vår studie uppfyllt samtliga fyra huvudkrav. Vi skyddar våra deltagare från att kunna 

identifieras och vi uppfyller kravet om tystnadsplikt genom att inte tala med obehöriga om 

vårt forskningsmaterial. För att skydda våra intervjudeltagare har vi anonymiserat alla 

deltagande pedagogers namn och valt att benämna dem med fiktiva könsneutrala namn 

nämligen Kim, Charlie, Alex och Robin. Konfidentialitetskravet uppfylls på så vis att vi 

behåller vårt insamlade material för oss själva och förhindrar därmed att materialet hamnar i 

obehöriga personers händer.  

Tillförlitlighet  

Bryman (2012) redogör för Guba och Lincolns uppdelning av tillförlitlighet som består av 

fyra olika delar som ska uppfyllas. Det första är trovärdighet. Med det menas att forskarens 

observationer ska stämma väl överens med de teorier som forskaren frambringar. Det andra 

kravet är överförbarhet. Detta innefattar i vilken grad som det uppnådda resultatet kan 

generaliseras till andra sammanhang. Enligt Denscombe (2009) finns det en svårighet när det 

gäller generaliseringar av en fallstudie och trovärdigheten i dessa. Det är vanligt 

förekommande att det uppstår ett visst tvivel om hur en generalisering kan göras på ett 

resultat av undersökningar som är utförda på endast ett fenomen. Även Bryman (2012) 

belyser svårigheten av att generalisera resultat som har uppnåtts via kvalitativa intervjuer som 

metod. Denscombe (2009) hävdar att det går att försvara sig mot detta tvivel genom att påvisa 

att det undersökta, specifika fallet faktiskt ingår i en större kontext. Forskaren behöver kunna 

visa hur det undersökta fallets resultat påminner om eller skiljer sig ifrån andra liknande 

studier. Den tredje delen inom tillförlitligheten handlar om pålitlighet. Det vill säga hur 

pålitligt resultatet är. Den sista delen är en möjlighet att styrka och konfirmera, som handlar 

om att studien ska vara objektiv. Detta är inte helt möjligt, men forskarens egna värderingar 

ska inte lysa igenom. Vår studie är till största del tillförlitlig för den uppfyller trovärdighets- 

och pålitlighetskriterierna genom studiens noggranna förberedelser och utförande. Däremot 

kan vi se svårigheter gällande generaliseringen av studien. Eftersom vårt undersökta fenomen 

Hjallipedagogiken är relativt ovanlig pedagogik kan det vara svårt att generalisera vårt 

resultat på andra förskolor. Det finns inte många förskolor som arbetar med 
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Hjallipedagogiken och det finns inte heller så mycket forskning som det går att jämföra med. 

Det kan även ifrågasättas om vår studie är tillräckligt objektiv eftersom det kan vara en 

svårighet inom den kvalitativa forskningen. Vi har under hela studien varit medvetna om 

vikten av att vara objektiva och vi har försökt att frångå våra egna värderingar och 

förutfattade meningar. Därför anser vi att vi till största grad uppfyller det kravet. 
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Resultat     

Här presenteras en redovisning av datainsamlingen från intervjuerna. Materialet analyseras 

för att undersöka hur pedagogerna motiverar sitt jämställhetsarbete. Det finns sex 

huvudkategorier i detta resultat och under varje huvudkategori finns upp till tre 

underkategorier. Huvudkategori 1 svarar på vår frågeställning: Vilken syn har pedagogerna 

på jämställdhet? 

Huvudkategori 2,3,4,6 svarar på: Hur motiverar pedagogerna att könssegregerade 

barngrupper bidrar till jämställhetsarbetet? 

Huvudkategori 5 svarar på: På vilka sätt används det pedagogiska lekmaterialet och miljö i 

Hjallipedagogiken? Vi har intervjuat fyra förskollärare i varierade åldrar som arbetar på olika 

avdelningar och har olika kön. Intervjupersonerna benämns med de könsneutrala namnen 

Kim, Robin, Charlie och Alex.  

1. Pedagogernas syn på jämställdhet 

Här redogör pedagogerna för sin syn på jämställdhet. En pedagog förklarar sin syn på hur kön 

formas. Begreppet jämlikhet benämns och skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet 

analyseras.  

Alla fyra pedagogerna beskriver att jämställdhet innebär att alla barn ska få samma 

möjligheter, vilket även är Hjallipedagogikens huvudtanke. Alla flickor och pojkar ska få lika 

möjligheter. Majoriteten av pedagogerna belyser att individen oavsett kön ska bli lyssnade på 

och synliggöras av pedagogerna.   

Att alla har samma möjligheter oavsett vilket kön man har. Ska inte vara så att könet 

begränsar vad du kan göra, du ska få lov att öva på det du vill oavsett vilket kön du har. 

(Kim)  

Att ha samma förutsättningar och förväntningar på sig oavsett vilket kön man har. 

(Charlie) 

Lika värde, att vi är lika mycket värda. Med jämställhet tänker jag också att vi har samma 

möjligheter.....Huvudtanken med Hjallipedagogiken är att flickor och pojkar ska ha samma 

möjligheter. Att få pröva alla aktiviteter och kliva fram och säga: Här är jag och höra på 

vad de har att säga. […]och om vi vill så kan vi samma saker, det är inget som säger att jag 

inte kan något för att jag är flicka eller att Gustav inte kan något för att han är pojke. Om 

jag vill och övar på det så kan jag. (Robin) 
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Förskollärarnas uttalanden att barn ska få samma möjligheter oavsett kön överensstämmer 

med beskrivningen av att jämställdhet innebär lika villkor oavsett kön. Två pedagoger lyfter 

även att förväntningarna på barnen ska vara samma vare sig de är flicka eller pojke. Här blir 

det tydligt att pedagogerna vill utmana det som anses kvinnligt eller manligt. Robins 

kommentar visar på att hen anser att manligt och kvinnligt inte är något som är givet av 

naturen utan att det är något som vi själva skapar, när hon uttrycker att flickor och pojkar kan 

göra samma saker. Pedagogens sätt att tänka går i linje med en feministisk poststrukturell 

teori.  

När jag tänker på jämställdhet är det på alla områden att man får vara den man är inifrån 

inte att någon har några förväntningar på grund av att jag är tjej, kommer från ett annat 

land eller har en annan dialekt, har en rik mor eller far. Oavsett min bakgrund ska personen 

få komma fram och det är individen själv som ska få säga vem den är. Samma möjligheter. 

Vi vill att barnen ska se på varandra som jämställda. (Alex) 

Vid flertal tillfällen i intervjuerna återkommer pedagogerna till ordet möjligheter i samtal om 

jämställdhet. Alex beskrivning av jämställdhet tenderar att istället likna en förklaring av 

jämlikhet som är ett vidare begrepp när Alex talar om olika etniciteter och socioekonomiska 

skillnader. 

 

2. Kompensatoriskt arbetssätt 

För oss blir det tydligt att det kompensatoriska arbetet sker på två olika sätt. Dels för att 

kompensera för de individuella behoven och dels för att kompensera för de brister som 

barnen antas inneha på grund av sitt biologiska kön. Det kompensatoriska arbetet sker 

mestadels i små konstanta grupper som träffas varje förmiddag. En normal grupp består av 4-

6 barn av samma kön och en pedagog som alltid är densamma. Pedagogen följer barngruppen 

under grupptimmen och lunchen. 

    Kompensera för individuella behov 

Alex och Robin belyser vikten av att bli accepterad och våga stå för den man är. Alla 

pedagogerna framhåller att de har fokus på individen. Dessa uttalanden överensstämmer med 

Hjallipedagogikens riktlinjer där det står att den vuxne ska bemöta barnet som det är och 

upptäcka individuella behov (Årsplan, 2015-2017). Målet med Hjallipedagogiken är att alla 

barn ska få samma möjligheter och låta barnen själva få välja vem de vill bli. Barnen ska inte 

begränsas på grund av sitt kön. 
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Pojkarna i min grupp är väldigt olika och behöver olika saker och jag anpassar 

grupptimmen efter dem. Under en timme kan vi leka Tarzan och springa omkring och 

under en annan kan vi öva på finmotoriska aktiviteter. Alla pojkarna får göra något som de 

klarar av, som de är bra på och något som de behöver öva på. (Kim) 

Det jag hoppas på är att barnen får utveckla sin personlighet och att de ska bli accepterade 

för den de är. Flickorna är olika och de ska få lov att vara sig själva. Om du är en flicka 

som är aktiv och gillar det ska du få lov att vara den flickan men vi tänker inte att 

flicksaker är fel. Alla flickor är inte likadana och alla tycker inte om finmotoriska saker. 

(Alex).  

Vi vill att barnen ska nå till samma plats i slutändan men vi har olika sätt att nå dit. Så det 

är vissa pusselbitar som vi lägger till hos pojkarna och andra pusselbitar hos flickorna. 

Självklart har vi ett fokus på individen vi jobbar med en och en och det är jättestora 

individuella skillnader. (Charlie) 

Pedagogerna belyser att flickorna inom en flickgrupp är olika och att de arbetar individuellt i 

smågrupperna med barnen. Det tolkar vi som att pedagogerna är medvetna om att de inte kan 

arbeta på samma sätt med barn som har samma kön. Alex utrycker att "Flickorna är olika och 

de ska få lov att vara sig själva." Medan Charlie beskriver att: "Vi vill att barnen ska nå till 

samma plats i slutändan men vi har olika sätt att nå dit. Så det är vissa pusselbitar som vi 

lägger till hos pojkarna och andra pusselbitar hos flickorna". Det uppstår en motstridighet i 

dessa uttalanden då den ena uttrycker att barnen är olika medan den andre anser att barnen 

ska bli lika och nå till samma plats.  

    Kompensera för brister 

Pedagogerna motiverar att deras jämställdhetsarbete handlar om att ge barnen lika 

möjligheter genom att kompensera för vissa könsbundna brister som finns hos barnen. I 

Hjallipedagogikens riktlinjer står det att flickor och pojkar ska få träning på de saker som de 

går miste om på grund av sitt kön (Årsplan, 2015-2017).   

Vi vill att barnen ska öva på det där som man normalt sett tänker att könen inte klarar av 

lika bra. Att de visar omsorg och har en vi-tanke är sånt som vi tänker att pojkarna inte är 

så bra på. De är bra på att vara fysiska och säga mig, mig, mig. De är bra på att stå upp för 

sig själva men vi önskar att de ska bli bra på att visa omsorg och ta vara på varandra i 

gruppen. (Kim) 

Vi tänker att det kanske är lättare att träna flickorna på de saker som de behöver träna på 

när det bara är flickor. Och att pojkarna får träna på det som de behöver extra träning på 

när det bara är pojkar. […] Med Hjalli arbetar vi med det här med att våga stå inför de 
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andra som sig själv, här är jag. Det ser vi att tjejerna behöver mer träning på än pojkarna, 

inte alltid men en del flickor. (Robin) 

Pedagogerna beskriver att flickor ska uppmuntras att bli mer fysiska och stå upp för sig själva 

medan pojkar ska tränas i att visa omsorg och ta hand om varandra. Robin utrycker även att 

denna träning enklast kan ske i samkönade grupper. Detta återkommer vi till senare i 

resultatet.   

   Respons från skolan 

Responsen från skolan där de flesta barnen börjar är ett sätt att synliggöra resultatet av 

Hjallipedagogiken. 

Vi har fått återkoppling ifrån skolan att lärarna upplever att flickor och pojkar fungerar 

väldigt bra tillsammans. Det har de tydligt sett för de får ju barn ifrån många förskolor. De 

säger även att våra barn är mycket bra på att samarbeta mellan könen. (Alex) 

Vi har även fått respons att barnen har många vänner ifrån motsatta könet. Det är motsatt 

vad man tänker, för att vi delar barnen. Vi delar inte för att dela dem, vi delar för att de ska 

få öva sig. För att de ska bli goa tillsammans. (Kim) 

Vi har inte sådana resultat som vi kan visa upp, att det här ser vi. För barnen utvecklar sig 

hela tiden oavsett om vi jobbar med Hjalli eller andra saker. (Robin) 

Lärarna kan se skillnader mellan barn som har haft Hjallipedagogik och inte. Responsen som 

pedagogerna får är att pojkarna och flickorna ifrån Hjallipedagogiken kan samarbeta bra och 

har vänner bland de båda könen. Vi tolkar det som att den feedback som pedagogerna får från 

skolan visar på att enkönade grupper inte skapar en större klyfta mellan könen, som man kan 

tro att könssegregeringen kan medföra. Hjallipedagogikens mål är att forma flickor och 

pojkar för att de ska fungera och trivas tillsammans. Tillförlitligheten av responsen från 

skolan kan dock ifrågasättas eftersom den endast kom från ett fåtal personer från samma 

instans. 

Robin lyfter att alla barn ständigt utvecklas. Därför kan det vara svårt att veta vad som är 

resultat av Hjallipedagogiken och vad som är barnets egen utveckling. Det kan därmed finnas 

en svårighet i att utvärdera och upptäcka vad Hjallipedagogiken möjliggör. Det är även svårt 

att utvärdera om ett barn har blivit erbjuden många möjligheter fritt från könsnormer. 
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3. Könssegregerade barngrupper 

Pedagogerna motiverar vad könssegregerade barngrupper tillför, olika syn på rättvisa och lika 

behandling analyseras. 

    Likabehandling och rättvisa 

Pedagogerna värderar likabehandling och rättvisa, de anser att könssegregerade barngrupper 

förenklar vuxnas förmåga att behandla flickor och pojkar lika. 

Det är lättare att klara av att behandla barnen lika när man bara har ett kön att förhålla sig 

till. I min grupp med fyra pojkar är det lättare att ge alla lika mycket uppmärksamhet. De 

får min fulla uppmärksamhet hela tiden och alla får tät vuxenkontakt...... Det hade man 

kanske klarat med blandade grupper också,  men då gäller det att vara väldigt medveten för 

att klara det. Man kan lätt hamna i den fällan med att tänka att om två pojkar bråkar så 

sätter vi en lugn tjej i mitten. (Kim) 

Det är lättare för personalen att få syn på de individuella skillnaderna när barnen har 

samma kön och när vi har de fasta grupperna. (Charlie) 

Vi tolkar det som att huvudanledningen till att förskollärarna förespråkar 

könssegregerade barngrupper är för att möjliggöra att barnen behandlas lika oavsett 

kön. Men även för att kunna ge dem lika mycket uppmärksamhet i en grupp. Utifrån 

Kims uttalande blir det tydligt att hen anser det vara viktigt att ge samtliga barn i 

gruppen lika mycket uppmärksamhet.  

Samtliga förskollärarna anser att könssegregerade barngrupper förenklar vuxnas 

förmåga att behandla barnen lika. I Kims uttalande blir det tydligt att hen ser en 

svårighet i att behandla barnen lika och vara fri från könsnormer i en blandad 

barngrupp. Kim belyser även att det finns en risk i en blandad barngrupp för att 

pedagogerna placerar ut en lugn flicka mellan två stökiga pojkar för att dämpa dem. 

Flickan används då som en slags stötdämpare i barngruppen för att pojkarna ska bli 

lugnare.   

Det framgår under intervjuerna att pedagogerna ständigt är medvetna om sitt eget 

bemötande av flickor och pojkar. Pedagogerna är även medvetna om sin egen betydelse 

som förebild och att förskolan inte blir jämställd genom att förändra barnen utan att en 

jämställd förskola kan pedagoger och barn skapa tillsammans.  
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    Möjligheter till olika positioneringar i en könsseparat grupp 

Pedagogerna belyser att en av effekterna med enkönade grupper är att barnen inte 

positionerar sig mot varandra beroende på könstillhörighet. Pedagogerna beskriver varför de 

förespråkar lika kläder till barnen. 

Jag arbetar i en grupp med bara flickor och det jag ser i den är att det inte finns något som 

är typiskt pojkigt eller flickigt, så alla rollerna måste fyllas av flickorna. Vi har de 

omsorgsfulla flickorna, vi har de aktiva flickorna och det blir naturligt för flickorna att vara 

i alla rollerna. För det finns ingen pojke där som kommer och säger att det här får jag göra 

för att jag är pojke.[…] I min grupp är det öppet för att inta alla roller, det finns ingen 

pojke, men det kan även vara flickor som intar de typiska pojkrollerna. (Alex) 

 I en blandad grupp är det flickorna som tar den vårdande rollen och tröstar men när det 

bara finns pojkar i en grupp så måste alla pojkar ta alla roller. (Kim) 

När det bara finns flickor i en grupp är det lättare för dem att hitta sin egen identitet, vad är 

det som gör att just jag är jag. När det är blandade grupper tar barnet på sig en roll som 

flicka eller pojke, men vad är du mer än ditt kön? (Charlie). 

Enligt Hjallipedagogikens riktlinjer ska barnen erbjudas möjligheter att utveckla sin 

personlighet genom att inta positioneringar i en samkönad grupp, utan att uppleva 

förväntningar ifrån det motsatta könet. Pedagogerna framhäver vikten av att barnen ska 

få inneha alla positioner och att en blandad grupp förhindrar detta. I de blandade 

grupperna positionerar sig flickorna i den förväntade omvårdande rollen uttrycker en av 

förskollärarna. Genom könssegregerade barngrupper blir det enligt pedagogerna lättare 

att hitta sin egen identitet, samt att det är lättare att träna barnen på det de behöver i en 

könssegregerad grupp.  

Barnen får en röd och en blå t-shirt varje år med Hjalliloggan på bröstet som de är fria 

att använda när de vill. På onsdagar och fredagar önskar pedagogerna dock att barnen 

bär T-shirtarna eftersom det på förskolan pågår mer gemensamma aktiviteter över 

avdelningarna under dessa dagar. 

Nu har vi infört två dagar i veckan som vi har på oss våra blå och röda t-shirtar, målet är att 

de ska använda dem för att vi ska se personen. En del tänker säkert att på vår förskola får 

flickorna inte gå i rosa för att de är flickor. Men om de har lust att gå i rosa ska de få göra 

det och vill de ha blått så får de gå i det. Vi vill att de ska få göra ett val utan att vi 

påverkar. (Alex) 

Vi har egna t-shirts för vi vill inte ha fokus på det yttre, på kläderna och hur de ser ut, utan 

hellre vad de gör och hur de är som personer. (Charlie) 
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Pedagogerna motiverar användningen av Hjallipedagogikens egna t-shirtar som ett sätt 

att fokusera på personen istället för på det yttre. Det finns inget rätt och fel i valet av 

färg på kläderna, utan det handlar om att barnet själv ska få göra ett val fritt utan 

påverkan av könsnormer. Eftersom Hjallipedagogiken har ett kompensatoriskt 

arbetssätt med barnen kan man tro att de vill eftersträva att pojkar går i flickkläder och 

tvärtom. Vi tolkar det som att Hjallipedagogiken inte ska göra pojkar till flickor och 

vice versa, utan ta bort fokusering på kläder för att se individen. På fredagssamlingen 

när alla avdelningarna träffas tillsammans ska det vara tydligt att alla är lika. 

Pedagogerna uttrycker att de vill komma ifrån att kläderna ska förstärka könet. Fokus 

ska istället vara att göra individen synlig.   

4. Struktur och rutiner 

Dagordningen på förskolan är alltid densamma för att verksamheten ska vara förutsägbar och 

för att skapa en lugn och trygg miljö för hela förskolan. Till exempel är det alltid smågrupper 

på förmiddagen och utevistelse på eftermiddagen. I alla övergångar mellan de olika 

aktiviteterna under dagen användes tejpade stjärnor på golvet, där barnen satte sig i väntan på 

nästa händelse på dagordningen. I strukturen var det tydligt för barnen vad som förväntades 

av dem. När barnen förflyttade sig mellan de olika aktiviteterna på förskolan gick de på led 

med händerna bakom ryggen efter pedagogen. 

Inom Hjalli har allting en struktur och varje sak har sin plats. (Kim) 

Jag tror att hela huset arbetar likadant, vi har gemensamma mål, samma målsättning och 

samma temaperioder. [….] Inom Hjalli ska allt ha ett system och det ska vara förutsägbart. 

Vi arbetar ganska tätt ihop över avdelningarna. (Charlie) 

Vi följer en dagsrytm och vi har en grupptimme där barngruppen är delad i fyra mindre 

grupper, i gruppen är det en fast vuxen och fasta barn. Dagsrytmen vi följer är fast och vi 

har fasta rutiner som barnen lär sig. De minsta lär sig det så de vet vad som ska hända på 

dagen. Att de lär sig vad som ska ske tänker vi blir en trygghet för barnen. (Robin) 

Hjalli systematiserar och gör det enklare att veta vad man ska jobba med och hur jag ska 

lösa olika utmaningar. För vi har en vägledare som hjälper oss. (Alex) 

Pedagogerna belyser att hela förskolan arbetar på samma sätt efter Hjallipedagogikens 

struktur och rutiner oavsett om det är en flick- eller pojkavdelning. Alex menar att 

Hjallipedagogiken förenklar arbetet på förskolan och hur olika situationer ska lösas och ser 

den som en vägledare. Vi tolkar det som att Hjallipedagogikens förutsägbarhet och rutiner 
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kan medföra att pedagogerna känner sig lugna och trygga vilket kan leda till att stressade 

situationer där det är lätt hänt att pedagogen behandlar barn könsstereotypt kan undvikas. 

5. Den fysiska miljön på förskolan 

Här motiverar pedagogerna sitt val av lekmaterial och miljön beskrivs. Miljön på förskolan är 

skapad för att barnen ska fokusera på det som de tar sig för och inte fyllas med intryck från 

olika håll. Väggarna är därför tomma från material. Om teckningar placeras på väggen tas de 

bort efter en vecka. Lekmaterialet är könsneutralt samt öppet att användas på många olika sätt 

och detta benämner pedagogerna som öppet lekmaterial. Exempel på öppet lekmaterial är 

kuddar, lego, pennor och papper. Övrigt material finns i ett rum och hämtas av pedagogerna 

utifrån ett genomtänkt syfte kring hur och varför det ska användas.  

Vi använder oss av en mängd olika material i arbetet med Hjallipedagogiken beroende på 

vad gruppen behöver lära sig och vad de är bra på. Materialet ska även ge möjligheter att 

användas på olika sätt. (Alex) 

Materialet i förskolan ska vara könsneutralt. Vi har inte dockor och bilar utan öppet 

lekmaterial. (Kim) 

Jag tycker att det är jättehäftigt med öppet lekmateriel, det blir jättebra och positivt […] 

man kan bygga någonting och det här kan bli vad som helst. (Charlie) 

Vi tolkar det som att materialet har två syften. Dels är det könsneutralt och dels är det 

öppet att användas på flera olika sätt. Hjallipedagogiken använder sig inte av den 

kompensatoriska pedagogiken i valet av material. Enligt vår tolkning är lekmaterialet 

inte till för att kompensera pojkar och flickors förgivettagna brister. Pojkar uppmanas 

inte att leka med dockor eller flickor med bilar, utan lekmaterialet är könsneutralt.  

Eftersom lekmaterialet är neutralt underlättar det för flickor och pojkar att använda det 

på många sätt. Om flickor och pojkar leker med samma saker kan det bli mer naturligt 

att de leker tillsammans vid de gemensamma aktiviteterna. 

6. När flickor och pojkar är tillsammans 

Här redogörs för de tillfällen då flickor och pojkar är tillsammans i verksamheten. Varje dag 

träffas pojkarna och flickorna utomhus och har fri lek i ungefär två timmar. Materialet som 

det analyseras kring kommer från samtal med förskolechefen. Därefter redovisas 

pedagogernas svar angående vänskapsgrupper.  
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I samtal med förskolechefen berättade hen att pedagogerna studerat utevistelsen och vilka 

barnen lekte med innan de delade barnen i könssegregerade avdelningar. Det som blev tydligt 

när pedagogerna återigen studerade utevistelsen efter delningen av könen var att pojkar och 

flickor varken lekte mer eller mindre tillsammans. Detta uttalande kan tolkas på två sätt. 

Barnen lekte redan könsseparat under utevistelsen innan starten av de könssegregerade 

avdelningarna. Alltså har inte uppdelningen av könen bidragit till större avstånd mellan 

könen. Men det kan även innebära att det könssegregerade arbetet inte fört pojkarna och 

flickorna närmare varandra.   

En gång i veckan har barnen planerad tid för vänskapsgrupper, dessa grupper består av en 

pojke och en flicka som är sammanparade av pedagogerna. Under denna tid gör paren någon 

aktivitet tillsammans som pedagogerna har planerat.  

Flickorna ska möta pojkarna, vi har vänskapsgrupper och de träffas ute i den fria leken 

varje dag. I vänskapsgrupperna är det så att barnen har fasta vänner som de träffar och vi 

hittar på trevliga saker att göra tillsammans. Vi sätter ihop de fasta vännerna för det är inte 

alltid naturligt att gå och lära känna någon och kunna fungera bra tillsammans så därför 

hjälper vi till. Ibland gör flickorna och pojkarna små överraskningar till varandra för att de 

ska få en bra tid tillsammans och en bra känsla för varandra. För att få till den goda 

relationen mellan flickor och pojkar hjälper vi vuxna till att prata positivt om varandra. 

Några pojkar och flickor leker med varandra när vi är ute, men vi ser ofta att flickor väljer 

flickor och pojkar väljer pojkar. (Alex) 

Det vi önskar att uppnå är att barnen ska se positivt på det motsatta könet. Vi tänker 

medvetet på att alltid prata positivt om det motsatta könet och hur vi talar om kön 

generellt. Vi pratar om dom som vännerna våra och försöker att vända saker till det 

positiva om någon uppfattar något som pojkarna gör som negativt. (Kim) 

Ibland så går det lite trögt för oss att få till de här vänskapsgrupperna för det ska ju 

koordineras. Vi borde egentligen ha fasta tider och fasta dagar. När vi inte får till det här 

med vänskapsgrupper så blir det lite blödande, då faller ju hela korthuset på något sätt. 

Barnen har ju visserligen en trygghet i sin egen grupp men det får inte den här positiva 

erfarenheten av det andra könet. På Island träffas barnen varje dag. (Charlie)  

Pedagogerna vill uppnå goda relationer mellan pojkarna och flickorna. För att det ska ske 

använder de sig av vänskapsgrupper för att hjälpa barnen att lära känna varandra. Det är 

tydligt att det finns en medvetenhet i hur förskollärarna uttrycker sig för att barnen ska få en 

positiv bild av det motsatta könet. En av pedagogerna uttrycker en frustration över att det 

finns svårigheter i planeringen av vänskapsgrupper. Hen anser att det är en oerhört viktig del i 

Hjallipedagogiken för att barnen ska få positiva erfarenheter av det motsatta könet. När 
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vänskapsgrupperna uteblir i den dagliga verksamheten saknas en viktig komponent som 

Hjalliförskolorna på Island genomför varje dag. Målet med Hjallipedagogiken är att flickor 

och pojkar ska kunna umgås tillsammans och se varandra som individer och inte som pojke 

eller flicka, som även feministisk poststrukturell teori förespråkar. Vänskapsgrupper utgör en 

del i det arbetet.  
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Diskussion 

Denna diskussion har två delar, den första är en resultatdiskussion som avrundas med vår 

slutsats och den andra är en metoddiskussion. Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt 

forskning. 

Resultatdiskussion 

I denna del presenteras resultatdiskussion där vi undersöker hur pedagogerna motiverar ett 

jämställdhetsarbete utifrån Hjallipedagogiken. Här diskuteras och sammankopplas resultatet 

av vår studie med den tidigare forskningen. Avslutningsvis presenteras studiens relevans för 

förskolläraryrket och en slutsats. 

Pedagogers syn på jämställdhet 

Pedagogerna på Hjalliförskolan har en gemensam syn på jämställdhet, att barnen ska få lika 

möjligheter oavsett kön. Detta är något som pedagogerna är samstämmiga i och som de 

funderar och reflekterar över i verksamheten. Edström (2010) och Eidevalds (2009) studier 

visade på att pedagoger enkelt kan beskriva deras syn på jämställdhet, men de har svårare att 

förklara sitt arbetssätt för att uppnå jämställdhet i förskolans verksamhet. Genom vår studie 

blir det tydligt att förskollärarna varken hade svårt att klargöra för sin syn på begreppet eller 

arbetssättet. Det framgick tydligt att förskollärarna hade en gemensam och klar syn på 

jämställdhet och hur de ska arbeta för att nå dit. Anledningen till att pedagogerna enkelt kan 

beskriva sitt arbetssätt är på grund av att de följer Hjallipedagogikens tydliga struktur och 

ramverk. De för en ständig dialog i arbetsgruppen om verksamheten. Dolk (2011) menar att 

pedagogernas medvetenhet och agerande är av stor vikt i förskolans jämställdhetsarbete. 

Robins kommentar att flickor och pojkar kan göra samma saker bara de övar visar på att hen 

likt Connell (2003) anser att manligt och kvinnligt inte är något biologiskt, utan att det är 

något som vi själva skapar. Chick et al. (2002) framhåller att vuxnas lika bemötande påverkar 

barnets eget skapande av sin könsidentitet. Genom att pedagogerna förmedlar att alla barn ska 

få lika möjligheter påverkar det barnets syn på sin egen förmåga och könsidentitet. 

Hjallipedagogiken vill att flickor och pojkar ska få lika möjligheter och utvecklas fritt från 

könsnormer.  
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Individens plats i den kompensatoriska pedagogiken 

Utbildningspolitiska åtgärder inrättades under 2000-talet för att främja jämställdhet i 

förskolan. Det kompensatoriska arbetssättet fick därmed stor genomslagskraft i Sverige. I och 

med Eidevald (2009), Bodén (2009), Dolk (2013) och Eidevald & Lenz Taguchis (2011) 

forskning, har synen på det kompensatoriska arbetssättet blivit allt mer kritisk. Kritiken mot 

det kompensatoriska arbetssättet riktar sig bland annat mot pedagogikens arbetssätt att 

kompensera för förgivettagna brister hos flickor och pojkar. Eidevald (2009) poängterar att 

de individuella skillnaderna som finns i grupper av flickor och pojkar döljs, när fokus ligger 

på könens stereotypa generaliseringar och skillnader. Det arbetssätt som idag har en stark 

ställning i svensk förskola inom jämställdhetsarbetet är det normativa arbetssättet. 

Det som blev tydligt i det kompensatoriska arbetssättet med könssegregerade barngrupper var 

att alla barn med samma kön inte kompenseras för samma saker. Pedagogerna generaliserade 

inte enbart efter barnens könstillhörighet utan de utgick även efter individernas olika behov. 

Bodén (2011) beskriver att i det kompensatoriska arbetssättet får alla flickorna öva på att bli 

mer självständiga och modiga, medan pojkarna får träna på att visa känslor. Det finns i denna 

beskrivning inget individperspektiv utan endast en generell syn på de olika flickorna och 

pojkarnas behov. Pedagogerna beskriver i vår studie att Hjallipedagogiken inte kompenserar 

flickor och pojkar på samma sätt, utan pedagogen ser till individen och ger plats för 

olikheterna.  

Forskarna har kritiserat det kompensatoriska arbetssättet för att det kompenserar för 

stereotypa förgivettagna brister hos flickor och pojkar. Vår studie visar att 

Hjallipedagogikens kompensatoriska pedagogik ger stort utrymme för barnens individuella 

behov. Vi anser därför att en viktig pusselbit i det kompensatoriska arbetssättet när det gäller 

synen på individen har gått förlorad i forskarnas studier i Sverige.  

Det ideala barnet 

När Hjallipedagogiken arbetar för att kompensera vad barnen antas gå miste om på 

grund av sin könstillhörighet, skapas en idealbild av vad ett barn behöver ha för 

egenskaper och kunskaper. Enligt Hjallipedagogikens könsmässige målestok (se bild 1 

s.6) ska barnen få en blandning av maskulina och feminina egenskaper för att nå mitten 

på skalan, som utgör Hjallipedagogikens idealbild av barnen. Denna mittpunkt innebär 

att barnen får alla möjligheter att "bli den man vill vara". Den idealbild som skapas ur 

Hjallipedagogiken är barn som är självsäkra, självständiga och vågar stå upp för den 
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man är. Idealet är att kunna vara empatisk, visa omsorg, vara hänsynsfull med 

initiativförmåga samt känna sig stark och fri att använda sin kropp. Detta blir en 

blandning av stereotypa feminina och maskulina egenskaper som tillsammans blir ett 

könsneutralt ideal. Det finns en motstridighet mellan målestokens idealbild och 

individperspektivet. Målestoken strävar efter att barnen ska nå till "samma plats" medan 

individperspektivet utgår från att det finns individuella skillnader och att barnen ska få 

rätt att vara olika. En fråga som väcks av vårt resultat är hur stora individuella 

skillnader som accepteras inom idealbilden. Eidevald (2009) belyser att även att den 

svenska läroplanen förstärker en idealbild av hur barn bör vara. Eidevald (2009) 

beskriver att läroplanens idealbild för flickor och pojkar är olika. Flickor ska bli 

självständiga, modiga och starka. Medan pojkar ska bli språkligt och socialt 

kompetenta. Hjallipedagogiken och läroplanens idealbild av flickor och pojkar skiljer 

sig åt. Hjallipedagogiken har en vidare definition av idealbilden eftersom den beskriver 

både maskulina och feminina egenskaper. 

Könssegregerade barngrupper 

Enligt pedagogerna underlättar könssegregerade barngrupper möjligheten att behandla barnen 

fritt från stereotypa könsmönster. Pedagogerna anser att de könsuppdelade barngrupperna 

inte bara är till för barnen utan att pedagogerna själva har lättare att behandla barnen lika. En 

fundering som väcks är om flickor och pojkar verkligen behöver separeras för att pedagoger 

ska kunna behandla dem lika. Kan inte pedagoger som är medvetna i sitt jämställhetsarbete 

behandla barnen lika i en grupp med flickor och pojkar. 

Pedagogerna belyser att könssegregerade barngrupper möjliggör att alla barn får lika 

mycket uppmärksamhet. Frågan är dock om barnets rätt till lika mycket 

uppmärksamhet ska värderas högre än barnens olika behov av uppmärksamhet. Att alla 

barn får lika mycket uppmärksamhet behöver inte vara det mest rättvisa eftersom olika 

barn har olika behov. En del barn behöver mer uppmärksamhet och en del barn behöver 

mindre än andra.  

Pedagogerna belyser att könsindelade barngrupper ger barnen möjlighet att välja en position i 

gruppen fritt från könsnormer. Vissa positioner förknippas med ett specifikt kön belyser 

Davies (2003) och barnen är själva aktiva i skapandet av kön. Varje individ ska få inta valfri 

position, vare sig det är maskulint eller feminint (Davies, 2003). Det finns fördelar med att 

barnen inte positionerar sig mot det andra könet och därigenom fritt kan inta alla positioner. 
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Samtidigt måste pedagoger alltid vara medvetna om att barn positionerar sig mot varandra i 

en grupp även i en samkönad grupp och det är ofrånkomligt. I könssegregerade barngrupper 

uppstår inte situationer där flickor placeras mellan två högljudda pojkar och får agera 

stötdämpare som Odenbring (2010) beskriver. Odenbring (2010) menar att när flickorna fick 

inta positionen som till exempel stötdämpare bidrog det till att flickorna begränsades i sina 

möjligheter och i sitt fria agerande. Pedagogerna inom Hjallipedagogiken vill att alla barnen 

ska få många möjligheter och inte begränsas genom att tilldelas en given position.   

Hjallipedagogikens t-shirtar syftar även de till att frångå könsskillnader. Davies (2003) 

studier visar på att förskolebarn ofta använder sig av kläder för att betona sin 

könstillhörighet. Hjallipedagogiken vill komma ifrån att kläderna ska förstärka könet, 

fokus ska istället vara att göra individen synlig. 

Feministisk poststrukturell teori vill ifrågasätta givna kategorier som flickor och pojkar, i det 

kompensatoriska arbetssättet används dessa könskategorier för att motverka könsskillnader 

(Eidevald, 2009). Vi förstår det som att feministisk poststrukturell teori och 

Hjallipedagogikens jämställdhetsarbete vill uppnå samma sak, nämligen att utjämna 

könsskillnader. Feministisk poststrukturell teori vill motverka användandet av könskategorier 

medan Hjallipedagogiken använder sig av könssegregerade barngrupper för att uppnå 

jämställdhet. 

Struktur och rutiner motverkar könsstereotypt bemötande 

Genom Hjallipedagogikens struktur och rutiner får arbetet tydliga ramar och pedagogerna 

beskriver pedagogiken som en vägledare. Hjallipedagogikens fokus på och rutiner och 

struktur medför troligtvis att pedagogerna blir lugna och trygga i sitt arbetssätt och det 

förhindrar att pedagogerna automatiskt agerar efter stereotypa könsroller. Frödéns (2012) 

studier visar att rutiner kan motverka stressade situationer i förskolan. Hon menar att en 

förskola med bristfälliga rutiner skapar stress vilket medför att pedagogernas förhållningssätt 

brister och att detta kan leda till att barnen automatiskt behandlas könsstereotypt. 

Lekmaterialet på förskolan  

Materialet i Hjallipedagogiken är könsneutralt och öppet att användas på många sätt. 

När könsneutralt arbetssätt blandas med ett kompensatoriskt arbetssätt i ett 

jämställdhetsarbete uppstår en motstridighet (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Det ena 

synsättet arbetar för att se bortom könstillhörigheten. Medan det andra utgår ifrån de 

befästa könsnormerna och försöker skapa något nytt utifrån det. Hjallipedagogiken 



   
 

42 
 

strävar efter att ge barn samma möjligheter och ett könsneutralt lekmaterial öppnar upp 

för fler möjligheter i leken fritt från stereotypa könsmönster. Teoretiskt sätt kan vi se 

motstridigheten i Hjallipedagogiken som Eidevald och Lenz Taguchi (2011) beskriver 

när normativa och kompensatoriska strategier blandas. Genom pedagogernas uttalanden 

får vi uppfattningen att det inte är motstridigt. Eftersom målet med både det 

kompensatoriska arbetssättet och det könsneutrala lekmaterialet är desamma, att 

utjämna könsskillnader och för att barnen ska bli mer lika varandra. Alla olika delar i 

pedagogiken syftar till att utjämna könsskillnader som till exempel, de könsneutrala 

leksakerna, kläderna samt det kompensatoriska arbetet i smågrupper. Även strukturen 

och rutiner är lika för alla barn samt att de manliga och kvinnliga pedagogerna utför 

samma saker i verksamheten.  

Barn väljer lekkamrater av samma kön 

I utevistelsen blev det synligt att barnen föredrog att leka med barn av samma 

könstillhörighet. Nakamuras (2001) studier visar att barn redan från tre års ålder föredrar att 

leka med barn med samma kön i könstereotypiska lekar. Förskolechefen berättade att studier 

genomförts före och efter indelningen av flick- och pojk grupper. De visade att barnen varken 

lekte mer eller mindre med det andra könet. Frågan som ändå kvarstår är varför skillnaden 

inte blir större i utevistelsen när barnen kompenseras för könsskillnaderna. I intervjuerna 

berättade pedagogerna att skolan kan se positiva resultat av förskolans pedagogik. Detta kan 

förstås som att ett jämställdhetsarbete är ett tidskrävande arbete där resultat kan uppnås på 

sikt. Förskolans jämställdhetsarbete är ett sätt att arbeta för att utjämna könsskillnaderna. 

Barnen lever dock i en familj, en kultur och i ett samhälle där könsnormerna är stereotypa. 

Förskolans jämställdhetsarbete begränsas troligtvis av dessa olika faktorer. Förhoppningsvis 

får barnen möjligheter att utvecklas mer fritt från könsnormer i en verksamhet där det är fritt 

att uttrycka feminina eller maskulina positioner.  

Arbetet med jämställdhet  

Hjallipedagogiken är ett sätt att arbeta med jämställdhet i förskolan. Den största kritiken mot 

den kompensatoriska pedagogiken är att den förstärker kategorierna pojkar och flickor 

(Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Om Hjallipedagogiken ökar eller minskar 

könskategorierna pojkar och flickor kan vi inte veta. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) 

betonar att det som avgör om en strategi är effektiv, är inte strategin i sig, utan det är 

samspelet mellan pedagoger, barn, miljö, språk och material. De menar även att om ett 
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arbetssätt motverkar sina egna syften kan man aldrig veta. Heikkilä (2013) bekräftar vikten 

av planering, kunskap och god organisation i sin rapport om vad som krävs för att uppnå ett 

bra jämställdhetsarbete i förskolan. 

I vår studie blir det tydligt att pedagogerna ständigt har en medvetenhet i sitt 

jämställdhetsarbete. Bodén (2011) belyser att jämställdhetsarbetet alltid bör ifrågasättas och 

arbetssättet bör utmanas. Eidevald (2009) lyfter en tanke om förskolans läroplan behöver 

beskriva mer utförligt hur förskolor ska arbeta mot stereotypa könsroller. Arbetssätten med 

jämställdhet i svenska förskolan varierar. Detta är något som delegationen för jämställdhet i 

förskolan (SOU, 2006:75) förespråkar eftersom de inte vill ha en större statlig styrning i 

jämställdhetsarbetet. Det kan finnas ett värde med att tydliggöra i läroplanen hur 

jämställdhetsarbetet bör genomföras för att pedagoger ska vägledas i sitt arbetssätt och för att 

förhindra att det faller mellan stolarna. Samtidigt anser vi att det viktigaste i ett 

jämställhetsarbete är, att det verkställs och att pedagoger har ett medvetet och gemensamt 

arbetssätt. 

Som vi inledningsvis nämnde beskriver inte läroplanen hur förskolan ska arbeta för att uppnå 

jämställdhet. I läroplanen står det att ”förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller” (Skolverket, 2010 s. 5). Hjallipedagogiken arbetar för att motverka könsroller  

genom könssegregerade barngrupper och könsmönster genom kompensatorisk pedagogik.  

Enligt vår tolkning av feministisk poststrukturell teori kan Hjallipedagogiken 

kompensatoriska arbetssätt utmana kvinnligt och manligt genom sin individfokusering. Det 

som strider mot feministisk poststrukturell teori kan vara Hjallipedagogikens 

könssegregerade barngrupper eftersom de delar in barnen efter de traditionella 

könskategorierna, pojke och flicka. Det finns inga studier som belägger huruvida 

Hjallipedagogiken förstärker eller motverkar stereotypa könsroller och könsmönster hos 

barnen. Om framtida forskning påvisar att könsmönster och könsroller motverkas kan 

Hjallipedagogiken vara en väg att gå för att uppnå jämställdhet. 

Relevans för förskolläraryrket  

Vad pedagoger säger och gör påverkar hur barnen ser på sig själva och sin egen 

könstillhörighet. Som pedagog gäller det att ständigt ifrågasätta huruvida barnen behandlas 

könstereotypt eller ej. Ett kompensatoriskt arbetssätt ska ge barnen fler möjligheter genom att 

kompensera för de förgivettagna bristerna hos flickor och pojkar men även för individuella 

behoven som barnen har. Målet med Hjallipedagogiken är likt det normativa arbetssättet med 
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jämställdhet att ta bort könsskillnader mellan pojkar och flickor. För att ett jämställhetsarbete 

ska var effektivt krävs det medvetna pedagoger på förskolan som strävar mot samma mål.  

Slutsats 

Hjallipedagogikens mål är att vidga flickor och pojkars möjligheter i förskolan, för att de ska 

få utvecklas fritt från stereotypa könsmönster. Pedagogerna ansåg att könssegregerade 

barngrupper möjliggör att barnen kan positionera sig fritt i gruppen och att det hjälper 

pedagogerna att behandla barnen lika. Hjallipedagogiken är ursprunget till kompensatorisk 

pedagogik. Vi anser att en pusselbit gått förlorad i forskarnas beskrivning av det 

kompensatoriska arbetssättet i Sverige. Enligt vår studie ger Hjallipedagogikens 

kompensatoriska arbetssätt större utrymme för individuella skillnader än vad svenska 

genusforskare tidigare redogjort för. Genom vår studie blir det tydligt att pedagogerna som 

arbetar med Hjallipedagogiken strävar efter att utjämna könsskillnader mellan barnen för att 

de inte ska begränsa deras personligheter. En del i det arbetet är att använda könsneutralt 

lekmaterial, könsneutrala kläder, lika strukturer och rutiner för alla barn samt att alla 

pedagoger oavsett kön kan utföra alla uppgifter.  

Metoddiskussion 

Här diskuterar vi kring vårt tillvägagångssätt och vår metod, samt andra metoder som hade 

kunnat tillämpas och hur studien skulle ha utformats då. Vi resonerar kring fördelar och 

nackdelar med vår valda metod och styrkor och svagheter med vår studie.  

Tre av intervjupersonerna talade norska och en person talade svenska. Det norska språket var 

inte problematiskt i intervjuerna med de norsktalande förskollärarna. Det enda vi behövde 

översätta var ordet för jämställdhet som på norska heter likestilling. Samtliga intervjuer hade 

ett bra flyt och alla svar vi fick från pedagogerna visade att de hade uppfattat frågan korrekt, 

därför utgår vi ifrån att pedagogerna förstod oss. Att det gick att förstå varandra bra kan bero 

på bra språkkunskaper från både oss och de intervjuade. De norska pedagogerna var vana 

med det svenska språket genom olika svenska tv-program. Vi bad även de norsktalande 

pedagogerna att tala långsamt och det var troligtvis därför vi förstod bra.  

Under vår vistelse på den norska förskolan kände vi oss välkomna och alla var 

tillmötesgående. Under samtliga intervjuer hade vi en bra känsla och vi uppfattade alla fyra 

intervjuer som goda dialoger där vi fick mycket information. Vi uppfattade det inte som att 
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någon av intervjupersonerna kände sig obekväm, även fast det kan kännas lite utlämnade att 

sitta ensam inför två intervjuare.  

Under vårt besök på förskolan försökte vi även att observera verksamheten, men det 

insamlade materialet från våra observationer blev mycket begränsat. Däremot fick vi väldigt 

mycket material från våra intervjuer och vi kände att vi hade tillräckligt. Därför var vi inte 

beroende av några observationer och vi beslutade att inte använda oss av det. Om vi hade 

velat använda oss av observationer hade vi behövt mer tid i verksamheten men vi hade bara 

våra tre dagar för vår studie i Norge.  

Från början funderade vi på att använda oss av intervjuer i fokusgrupper istället för enskilda 

intervjuer. Bryman (2012) förklarar att intervjuer i en fokusgrupp också är en kvalitativ 

metod som är en form av gruppintervju där flera intervjupersoner ingår och tillsammans kan 

resonera kring en speciell fråga eller tema. Forskaren är den som leder samtalet men ger stor 

plats till personerna i fokusgruppen att uttrycka sina synpunkter. Om vi hade använt oss av 

denna metod hade vi säkerligen fått ett annat resultat då det hade resulterat i att vi kunnat 

lyssna på diskussionerna pedagogerna emellan. Men huvuddelarna i resultatet hade troligtvis 

varit detsamma som nu, eftersom pedagogernas åsikter liknade varandra och de kändes 

väldigt samspelta. Vi valde bort denna metod för att varje intervjupersons egna åsikter skulle 

få yttras utan risk att de påverkas av en annan pedagog. Det norska språket hade även 

försvårat denna metod eftersom förskollärarna troligtvis talat fortare när de samtalat med 

varandra. Vilket hade medfört att vi inte hade förstått vad intervjupersonerna talat om. 

Bryman (2012) menar att en svårighet med fokusgrupper är att deltagarna pratar i munnen på 

varandra vilket sedan försvårar transkriberingsarbetet. 

Den största styrkan med semistrukturerade intervjuer är dess följsamma och flexibla karaktär. 

Att det tillåts att ställa följdfrågor är också en stor fördel. Följdfrågor öppnar upp en 

möjlighet att få ta del av nya intressanta resonemang och funderingar som tar form under 

samtalets gång som intervjuaren kanske inte tänkt på innan. Ibland var dessa frågor mer 

relevanta än de frågor vi på  förhand hade förberett. Det förekom även att följdfrågorna tog 

sidospår som inte alltid var relevant för vår inriktning på kön. 

Styrkan med vår studie är att vi kan belysa att Hjallipedagogikens kompensatoriska arbete har 

ett större fokus på individens behov än vad svenska genusforskare tidigare påstått. En av 

svagheterna med vår studie är att den gav oss ett stort material som var mycket intressant att 

studera. Vi var därför tvungna att avgränsa oss och välja bort intressanta delar för att kunna 
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hålla ihop arbetet med fokus på syftet. Arbetet är fortfarande brett med många kategorier men 

vi anser att Hjallipedagogiken innehåller många komponenter och de behövs för förståelsen 

av hela deras jämställhetsarbete. En annan svaghet i arbetet är att det inte finns någon 

tillgänglig forskning huruvida Hjallipedagogiken ger barnen fler möjligheter och är en bra 

pedagogik för att uppnå jämställdhet eller om det befäster könsskillnaderna. 

I efterhand kan vi se brister i våra intervjufrågor till pedagogerna. Det var bland annat för 

många frågor och ofta blev det att pedagogernas svar på en fråga automatiskt blev svar på 

andra frågor. Antalet frågor bidrog även till att det tog lång tid att genomföra intervjuerna och 

även att transkribera materialet efteråt. Att det blev för många och för lika frågor har fått oss 

att inse hur svårt det är att formulera bra frågor. Vid en fallstudie med semistrukturerade 

intervjuer är det avgörande att det ställs bra frågor eftersom hela studien byggs på svaren. Om 

vi skulle utföra en ny studie någon gång i framtiden skulle vi tänka annorlunda kring 

frågorna, vi skulle då ha en intervjuguide med ett mindre antal frågor. Vi hade många och 

breda frågor i vår studie och vi fick lägga mycket tid under studiens gång på att avgränsa vårt 

insamlade material från intervjuerna. Om vi redan vid skapandet av frågorna hade gjort en 

större avgränsning hade vi troligtvis fått ett mindre datamaterial. Detta hade förenklat vår 

transkribering och analysprocess. En annan svaghet med vår valda forskningsdesign och 

metod är som nämnt ovan att det finns en svårighet i att generalisera studiens resultat samt att 

vara helt objektiv i sin forskning.  

Förslag till fortsatt forskning 

Idag finns det väldigt begränsad forskning på Hjallipedagogikens verksamhet. Den forskning 

som finns är utförd av grundaren själv på Island och är inte översatt till några andra språk. 

Frågor som väckts under vårt arbete och där vi önskar att det funnits mer forskning om är hur 

barnen påverkas av Hjallipedagogiken. Vi ser behovet av en longitud studie där 

förskolebarnen följs ända upp i skolåldern. En sådan studie skulle kunna bidra med mer 

kunskap kring hur Hjallipedagogiken påverkar barnen som individer och hur pedagogiken 

påverkat barnets uppfattning om vad det innebär att vara en flicka eller pojke. 
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Bilaga 1 

 

Hej!              Örebro den 29 mars 2016  

 

Vi vill bara kort skriva några rader och presentera oss inför vårt besök på Bakken barnhage 

nästa vecka 4-6 april. Vi heter Elin Fhager och Emma Pettersson och vi läser 6:e terminen av 

7 på förskollärarprogrammet på Örebro universitet. Denna termin skriver vi en uppsats under 

10 veckor och vi har valt att inrikta oss på könspedagogik. Vi har hört talas om er Hjalli 

pedagogik genom XXXX  XXXXX. Vår förhoppning är att få ta del av verksamhet och ert 

arbetssätt. Vi tycker även att det ska bli intressant att få besöka en norsk förskola. Vår önskan 

är att intervjua fyra pedagoger, två ifrån pojkavdelningen och två ifrån flickavdelningen, 

varav en på varje avdelning gärna får vara förskollärare. Intervjuerna beräknas ta ungefär 30 

minuter per person där vi spelar in rösterna. Vi önskar även få ta del av verksamheten och 

observera under de tre dagarna för att lära oss mer om ert arbetssätt, och föra anteckningar. 

Vårt insamlade material kommer att anonymiseras och endast användas för vår uppsats.   

Vi ser med glädje och nyfikenhet fram emot vårt besök nästa vecka.  

Vänliga hälsningar   

Elin Fhager och Emma Pettersson  

  

Om du har några frågor, kontakta oss på mail:  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till pedagoger 

 

 Hur länge har du arbetat här? Har du någon pedagogisk utbildning?  

            Hvor lenge har du jobbet her ? Har du noen pedagogisk opplæring? 

 

 Hur skulle du kortfattat beskriva hur ni arbetar med Hjalli pedagogiken på din 

avdelning?  

            Hvordan vil du kort beskrive hvordan du arbeider med Hjalli pedagogikk i  

            din avdeling?  

 

 Vad vill ni uppnå med ert könsarbete?  

Hva ønsker du å oppnå med din likestilling? 

 

 På vilka sätt kan ni se att barnen på förskolan påverkas av Hjalli pedagogiken? 

På hvilke måter kan du se barna i førskolen påvirket av Hjalli pedagogikk? 

 

 Hur beskriver du jämställdhet?  

            Hvordan du beskrive likestilling? 

 

 Vi har förstått det som att ni arbetar på samma sätt mot barn av samma kön, 

gör ni några individuella anpassningar efter flickor som t.ex. tar för sig redan 

eller pojkar som redan är känsliga?  

            Vi forstår at du jobber på samme måte mot barn av samme kjønn, har du  

             noen individuelle tilpasninger for jenter som ta for seg allerede, eller  

             gutter som allerede er følsomme? 

           

 

 Vad ser ni för fördelar med att det finns män och kvinnor som arbetar på 

förskolan?  

            Hva ser du fordelene som det er menn og kvinner som jobber på førskolen? 
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 Hur påverkar pedagogernas kön verksamheten?  

              Hvordan kjønns pedagoger bedrift? 

 

 Vad anser du är vinsterna/svårigheterna med detta arbetssätt?  

            Hva tror du er de fordeler/problemer med denne tilnærmingen? 

 

 Hur tänker ni kring miljön och materialet med könsperspektivet i förskolan?   

            Hvordan tror du om miljøet og materialet av kjønnsperspektivet i barnehagen? 

 

 Går ni på föreläsningar eller reflekterar kring ert könsarbete? Studerar ni 

varandra eller bedriver ett utvecklingsarbete?  

            Går du til forelesninger eller reflektere over din likestilling? Du studerer hverandre  

            eller forfølge utvikling? 

 

 Händer det att  ni byter aktiviteter mellan avdelningarna?  

Har du noen gang endre aktiviteter mellom avdelinger? 
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Bilaga 3 

 

Redovisning av litteratursökning 

Namn: Elin Fhager och Emma Pettersson 

Vetenskapliga artiklar 

Intresseområde inför självständigt arbete: Genus 

Efter läsning av rubriker (urval 1) 

Efter läsning av abstract (urval 2) 

Sökmotor/datum Sökord 

Fritext/ämnesord 

Begränsning Träffar Urval 

1 

Urval 2 

#1 Springer 

Link 

 

Gender, preschool Within current 

journal 

190 2 1 

#2 

 

     

#3 

 

     

#4 

 

     

 

Valda artiklar 

Tidskriftens namn, vol. 

nummer 

Författare/årtal Artikelns namn 

Early childhood education 

journal. Vol: 29 Nr: 3   

Kay A. Chick, Rose Ann 

Heilman-Houser & Maxwell 

W. Hunter / 2002  

The impact of child care on 

gender role development and 

gender stereotypes 
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Redovisning av litteratursökning 

Namn: Elin Fhager och Emma Pettersson 

Vetenskapliga artiklar 

Intresseområde inför självständigt arbete: Genus 

Efter läsning av rubriker (urval 1) 

Efter läsning av abstract (urval 2) 

Sökmotor/datum Sökord 

Fritext/ämnesord 

Begränsning Träffar Urval 1 Urval 2 

#1 Taylor & 

Francis online 

 

Gender + preschool + sex 

role 

Within current 

journal 

3512 20 1 

#2 Taylor & 

Francis online 

 

Gender, preschool Within current 

journal 

10 361 41 1 

#3 Taylor & 

Francis online 

 

Children´s classification, 

stereotyping and play 

gender  

Within current 

journal 

10 032 35 1 

 

Valda artiklar 

Tidskriftens namn, vol. 

nummer 

Författare/årtal Artikelns namn 

Research on language and 

social interaction. Vol: 34 

Nr: 1 

(Gender + preschool + sex 

role) 

Keiko Nakamura / 2001 Gender and language in 

japanese preschool children 

The journal of genetic 

psychology. Vol: 174 Nr: 2 

(Gender, preschool) 

Carol K. Sigelman & 

Kristen D. Holtz / 2013 

 

Gender differences in preschool 

children's commentary on self 

and other 
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Educational psychology. 

Vol: 30 Nr: 6 

(Children´s classification, 

stereotyping and play 

gender) 

Isabelle D. Cherney &, 

Jessica Dempsey / 2010 

Young children’s classification, 

stereotyping and play behaviour 

for gender neutral and 

ambiguous toys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


