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Syftet med detta examensarbete var att undersöka om barn och förskollärare 
hade samma uppfattningar om genus och om barnen reflekterade kring 
könsskillnader. Förskollärare har ett stort inflytande på de barn de möter och 
därför ville vi ta reda på hur man kan arbeta praktiskt med genusfrågor i 
förskolan. Semistrukturerade intervjuer med förskollärare och barn har skapat 
underlag för vår analys av de uppfattningar de vuxna och barnen har kring 
genus. För att få en bättre uppfattning om hur barn tänker och agerar utifrån ett 
genusperspektiv har vi genomfört observationer som ett komplement till 
intervjuerna eftersom barn kan ha svårt att uttrycka sina tankar i ord. Resultatet 
av vår studie visar att förskollärarna har en god förståelse för hur barn tänker 
kring genus och vi har upptäckt att barn i 4-5 års ålder redan har en tydlig 
uppfattning om vad det innebär att vara pojke respektive flicka.  
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”Det är sannolikt få saker som påverkar dig så 
mycket som om du är född till tjej eller kille. 

Som tjej eller kille lär vi oss att vara på ett visst 
sätt, ofta omedvetet. De här lärdomarna 

påverkar vilka möjligheter vi har. Vi fostras in i 
vissa beteenden och uppfattningar utifrån vårt 
kön. Därigenom blir också genus en del av vår 
identitet. Och eftersom vi alla påverkas av 
genus har det effekter på hur samhället 

fungerar.” 
 

(Josefson, 2005, s.5) 



 

Förord 
 
Vi riktar ett varmt tack till de barn och förskollärare som med ett stort intresse och 
engagemang har deltagit i vår studie. Era tankar har varit grunden för vårt empiriska 
material.  
 
Vi vill även tacka vår handledare Anette Sandberg för värdefulla synpunkter på 
utformningen av vårt arbete.  
 
Slutligen vill vi rikta ett stort tack till våra familjer och nära vänner för deras tålamod 
och stöd under den här tiden då vi har arbetat intensivt med vårt examensarbete. Det 
är ni som har gjort vårt arbete möjligt. 
 

Joanna Anderskans och Pia Rodin    
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1. INLEDNING 
Vårt intresse för genusfrågor har väckts under vår utbildning eftersom dessa frågor 
om jämställdhet inte bara handlar om hur vi kan bryta traditionella könsmönster 
utan faktiskt är en del av grundpelarna i vårt framtida samhälle. Genusfrågor 
aktualiseras ständigt både i media och i forskning och på många förskolor pågår ett 
aktivt genusarbete som ska leda till att vårt samhälle blir mer jämställt. Som blivande 
lärare anser vi att vårt arbete i förskolan måste grunda sig på värderingar som 
främjar jämställdhet och som ser till att alla barn får samma möjligheter oavsett kön. 
Under vår utbildning har vi kommit i kontakt med flera förskollärare vars 
genusarbete har varit fokuserat på förskollärarens inställning till hur pojkar och 
flickor blir bemötta. Mycket lite av dessa förskollärares genusarbete har ägnats åt 
barns egna tankar kring genus och därför är vi framför allt intresserade av att ta reda 
på barns olika uppfattningar kring dessa frågor. Vi menar att allt arbete tillsammans 
med barn ska utgå från deras egna tankar och funderingar för att skapa goda 
förutsättningar för att barnen ska lära sig de grundläggande värderingar som 
samhället bygger på.  
 
I Utbildningsdepartementets (2006) läroplan för förskolan, Lpfö98, kan man läsa 
följande under rubriken ”grundläggande värden”: 
 

En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv 
vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall 
hålla levande i arbetet med barnen. (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 3). 
 

Att arbeta med dessa värden som förskolans läroplan uttrycker anser vi är ett av våra 
viktigaste uppdrag som lärare i förskolan. Genom att fördjupa oss inom detta område 
känner vi att kommer att få en större förståelse för dessa frågor och därigenom också 
få ett mer jämställt förhållningssätt när vi kommer ut i verksamheten.  

1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka uppfattningar barn har kring 
genus och om barnen reflekterar kring könsskillnader. Men även hur förskolebarn 
uppfattar sig själva och varandra med utgångspunkt i ett genusperspektiv. Dessutom 
vill vi ta reda på om förskollärare är medvetna om barns uppfattning om genus i 
verksamheten samt hur förskollärare kan arbeta praktiskt med genusfrågor i 
förskolan.  

1.2 Forskningsfrågor 
De forskningsfrågor som denna studie bygger på är följande:  
 
1. Hur uppfattar barn genus, skillnader och likheter mellan könen?  

 
2. Vad anser förskollärarna vara barnens uppfattning om genus? 

 
3. Hur kan förskollärare arbeta med genusfrågor i förskolan? 
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1.3 Avgränsningar 
Studien är inriktad på barn i 4-5 årsåldern och de förskollärare som arbetar inom 
förskolan. Barn i åldern 1-3 år har enligt Andenæs (1991) svårt att koncentrera sig 
längre stunder, de har ännu ett ganska outvecklat språk och de har inte utvecklat en 
medveten könsidentitet därför har vi valt att inte inkludera dessa barn i studien. Vi 
ämnar undersöka vilka uppfattningar förskollärare och barn har om genus.  

1.4 Begreppsförklaringar 
Under den här rubriken är några av de begrepp som används i denna studie 
förklarade utifrån hur de ska tolkas i texten. 

1.4.1 Kön  
Kön definieras som pojke eller flicka, kvinna eller man.  

1.4.2 Genus 
Genus används som benämning på den kulturella process som tillskriver såväl 
människor som symboliska förhållanden och institutioner kollektiva s.k. 
könsegenskaper, dvs. manligt och maskulint resp. kvinnligt och feminint. 
(Nationalencyklopedin, multimedia 2000) 
 
Genus och könsroll är till stora delar är synonyma. Skillnaden är att genus också 
inbegriper maktdimension, som markerar dominans- underordningsmönster mellan 
könen. (www.skolutveckling.se) 

1.4.3 Könsroller 
Könsroller är en sammanfattande term för socialt och kulturellt betingade skillnader 
mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, 
makt och prestige. Könsrollen är också förknippad med ideologiska föreställningar 
om hur förhållandena mellan könen bör vara. (Nationalencyklopedin, multimedia 
2000) 
 
Könsrollsbegreppet utvecklades under 1950-talet och förklarar att flickor och pojkar 
socialiseras, uppfostras till olika rollbeteenden utifrån sina biologiska olikheter. (SOU 
2004:115) 

1.4.4 Jämställdhet  
Ett tillstånd som kan anses råda antingen när män och kvinnor har samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter eller först när män och kvinnor har samma 
ställning och inflytande. (Nationalencyklopedin, multimedia 2000) 

1.4.5 Pedagoger 
När ordet pedagoger nämns i texten menas all personal som arbetar med det 
pedagogiska arbetet i förskolan, dvs förskollärare och barnskötare. 



3 

2. LITTERATUR 

2.1 Vad uttrycker styrdokumenten?  
I förskola och skola finns det flera olika styrdokument som föreskriver hur 
verksamheten ska planeras och utföras. Här nedan finns citat som visar vad som ska 
styra arbetet i förskolan kring jämställdhet. 
 
Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om förskoleverksamheten och det 
är riksdagen som beslutar hur dessa ska utarbetas. I skollagen anges vilka 
kvalitetskrav som bl a ställs på verksamhetens kvalitet, personal och lokaler.  
 

… Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas 
egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan 
 
1. Främja jämställdhet mellan könen… 

 
En ny lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 
av barn och elever trädde i kraft den första april 2006 vilken innebär att: 
 

Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka 
diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder. Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande 
behandling. 

 
I den del av Utbildningsdepartementets (2006) läroplan för förskolan, Lpfö98, som 
uttrycker förskolans värdegrund går det att läsa vad som ska ligga till grund för allt 
arbete inom förskolan:  
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall 
hålla levande i arbetet med barnen. 
 

Vidare kan man läsa i Lpfö98 under rubriken saklighet och allsidighet: 
 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 
bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 
Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 

 
Eskilstunas kommunala skolplan är utarbetad av kommunfullfäktige och beskriver 
lokala långsiktiga mål för förskola och skola. Dess mål följs upp varje år och man 
analyserar och bedömer kvaliteten på verksamheten. I skolplanen står att läsa:  
 

Förskola och skola ska aktivt medverka till jämställdhet och frihet från roller, som begränsar varje 
barns och elevs utveckling. Verksamheten ska anpassas till och vara tillgänglig för alla barn och 
elever. 
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2.2 Litteraturgenomgång 
Under följande rubriker presenteras den litteratur som vi har funnit relevant för att 
kunna beskriva begreppet genus ur olika perspektiv.  

2.2.1 Biologiska eller sociala skillnader 
När ett barn föds får föräldrarna oftast frågan om vilket kön barnet har. Detta menar 
Bjerrum Nielsen och Rudberg (1989) är betydelsefullt för oss eftersom vi har svårt att 
veta hur vi ska förhålla oss till barnet när vi inte kan kategorisera barnet som ett visst 
kön. Om man presenterar två barn i samma ålder och med liknande utseende för 
någon som inte vet barnens kön kan man påverka hur de interagerar med barnen 
beroende på vilket kön man påstår att barnen har. Det är just i detta bemötande som 
barnen börjar lära sig vad som är lämpligt beteende för en pojke respektive flicka. 
 
Det finns en uppfattning hos en del forskare, enligt Josefson (2005), att det är 
naturliga biologiska skillnader mellan könen som avgör hur pojkar och flickor beter 
sig, t ex barnpsykiatern Gideon Zlotnik (Nordahl, 1998) som jämför hur barn i 
åttamånaders ålder väljer leksaker. Han menar att de inte väljer efter könstypiska val 
utan utifrån motoriska förutsättningar, dvs  vilken leksak de får tag i när de sträcker 
ut handen, alltså en impulsiv handling. Zlotnik menar att skillnaden syns i hur 
barnen hanterar leksakerna, pojkar skruvar, hamrar och pillar isär medan flickor 
studerar och hanterar sina leksaker med varsamhet och detta beror enligt Zlotnik på 
att det finns medfödda genetiska och hormonella skillnader hos barnen redan innan 
den kulturella omgivningen har påverkat dem. Connell (2002) menar att det finns 
små skillnader i pojkars och flickors hjärnor, men han påpekar att likheterna mellan 
hjärnorna är fler än olikheterna. Även Josefsons uppfattning är att det självklart finns 
biologiska skillnader mellan könen men enligt olika genomförda experiment går det 
inte att bevisa att dessa biologiska olikheter leder till skilda beteenden. De skillnader i 
beteenden som finns beror enligt de flesta forskare på kulturella och sociala 
förväntningar, som individen anammar genom interaktion med sin omgivning.  

2.2.2 Genus – det sociala könet 
Odelfors (1998) beskriver genus som socialt betingat och inte som naturliga och 
medfödda skillnader mellan pojkar och flickor. Vad som förväntas av de båda könen 
ändras över tid och skiftar mellan olika platser. Svaleryd (2002) menar att vi föds 
utan erfarenheter av social samvaro, vilket medför att vi inte vet hur vi ska mäta vårt 
egenvärde. Hon menar att när vi undersöker olika sätt att vara på formas vår identitet 
beroende på hur omgivningen reagerar. Det är i interaktionen med andra människor 
som barnet får erfarenheter av vad det betyder att vara pojke eller flicka.  
 
När ett barn socialiseras in i samhället integrerar det omgivningens beteendemönster 
såsom värderingar, regler och normer och det är på detta sätt barnet lär sig vad som 
är manligt och kvinnligt enligt Paulsson och Öhman (1999). De menar vidare att 
samhället tillskriver pojkar och flickor olika uppgifter och karaktärsdrag och skapar 
därmed klara könsroller. Barnet får sin könsidentitet bekräftad genom att dess 
könsroll och könsidentitet förenas men könsidentiteten förstärks också genom att 
barnen själva aktivt skapar mening i vad det innebär att tillhöra ett visst kön. På det 
här sättet blir samhällets värderingar en del av barnet och barnet blir på så sätt en del 
av samhället. Författarna skriver att när barnet har integrerat samhällets värderingar 
som en del av sin identitet framstår aktiviteter som enligt samhället är typiskt 
kvinnliga som lockande för flickor och genom att utföra dessa handlingar blir flickor i 
styrkta i sin könsidentitet. Flickorna är starkt påverkade av samhällets värderingar i 
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sina val av aktiviteter men trots detta upplever flickorna valet som naturligt och 
frivilligt. Även pojkar påverkas i samma grad av dessa yttre rådande värderingar.  

2.2.3 Manligt och kvinnligt 
Den uppdelning som finns mellan manligt och kvinnligt i samhället kallar Hirdman 
(2001) för genussystem. Uppdelningen består av att män och kvinnor ses som 
motsatser till varandra och denna uppdelning har medfört att samhället värderar 
mäns egenskaper högre än kvinnors. I sitt genussystem beskriver Hirdman 
samhällets könsstruktur med hjälp av två huvudsakliga principer:  
 
• Manligt och kvinnligt jämförs med varandra, hålls isär och ses som varandras 
      motsatser.  
 
• Mannen är normen och kvinnorna är underordnade männens villkor, vilket 
      innebär att männen som grupp har mer makt.  
 
Särskiljandet mellan män och kvinnor bevaras av de flesta i samhället och går i arv 
från generation till generation, menar Hirdman (2001). Redan från födseln 
behandlas pojkar och flickor olika utifrån våra föreställningar om manligt och 
kvinnligt. Vid valet av leksaker ses en klar skillnad i vilka leksaker respektive kön 
tilldelas och detta påverkar vilka färdigheter som de övar upp. När vi sedan ser dessa 
olika färdigheter tar vi det som bevis för att män och kvinnor är biologiskt olika. 
Hirdman menar att vi delar upp verkligheten och ser könen som motsatser. Josefson 
(2005) anser att många av dessa motsatspar är kopplade till manliga eller kvinnliga 
egenskaper, t ex förknippas män med aktivitet och förnuft medan kvinnor förknippas 
med passivitet och känslor.  
 
I dagens samhälle bör män enligt Josefson (2005) vara starka, hårt arbetande och 
tävlingsinriktade. Svagheter som att visa osäkerhet och t ex att gråta är inte riktigt 
accepterat för män. Att kunna ta hand om ”sin” kvinna, försörja sig själva och inte be 
andra om hjälp är ytterligare normer för manlighet. De normer som gäller för kvinnor 
innebär enligt Josefson att kvinnan bör vara vårdande och omhändertagande, 
empatisk och socialt kompetent. En viktig del av att vara kvinna är att anpassa sig till 
vad mannen tycker om och uppskattar. En del av denna anpassning resulterar i hon 
förväntas vara vacker och utstråla sexighet. På senare tid, menar Josefson, att det har 
uppstått en ny innebörd av vad som förväntas av hur en kvinna ska vara. Samtidigt 
som hon ska ta liten plats förväntas hon vara stark och självständig och gärna ha en 
hög utbildning, vilket Josefson menar är motsägelsefullt eftersom: ”hur ska man som 
tjej både vara stark och självständig men inte ta för sig”? (s.31)  
 
Hedlin (2004) påpekar att de normer som råder i samhället är utformade efter 
mannen och detta medför att kvinnor ofta missgynnas på olika sätt. De verksamheter 
i samhället där kvinnor är dominerande uppnår aldrig samma status som de 
verksamheter som har manlig dominans och Hedlin menar att detta förhindrar ett 
jämställt samhälle så länge som mänskligheten har en manlig norm. För att kunna 
ändra de existerande normerna menar Hirdman (2001) att vi måste förstå de 
processer som styr den manliga överordningen och den kvinnliga underordningen 
som finns i vårt tänkande, språk och kultur. Orsakerna till att dessa normer består är 
att de är så invanda att vi upplever dem som naturliga. Hirdman menar att det krävs 
mod för att våga bryta samhällets mönster men det innebär också att man 
ifrågasätter sig själv och sitt tänkande. Havung (2000) menar dock att det finns 
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områden där kvinnor är överordnade män och ett sådant exempel är förskolans 
verksamhet. Förskolan har traditionellt sett varit ett kvinnodominerat arbetsområde 
väldigt länge och genom att välja ett sådant könsmärkt yrke kan kvinnor erhålla makt 
eftersom de då uppfyller samhällets förväntningar på vad en kvinna ska ägna sig åt. 
Makten behålls eftersom verksamheten domineras av kvinnor och de kan på så sätt 
avgöra hur och när männen får tillträde. Men Havung menar att kvinnors 
överordning i förskolan inte enbart beror på könstillhörigheten utan kan även 
förklaras utifrån förskolans historia eftersom innehåll, arbetssätt och värderingar kan 
relateras till kvinnor. Detta menar Havung skapar en förskolekultur inom förskolan 
som är liktydig med kvinnokultur. Inom denna kultur gäller kvinnors normer och 
därför har de även makten.   

2.2.4 Barns tankevärld 
När pedagoger planerar och utför sin undervisning anser Doverborg och Pramling-
Samuelsson (2000) att de ofta utgår från sitt eget sätt att tänka och därför inte tar 
hänsyn till barns tankevärld och erfarenheter. De menar att pedagoger måste hitta 
situationer där barns tänkande utmanas och det är först då pedagoger kan få reda på 
vad och hur barn tänker. Pedagogers och barns uppfattningar skiljer sig åt eftersom 
de hämtar sina förgivettaganden utifrån sina egna erfarenheter. Dessa 
förgivettaganden skapar olika sätt att förstå olika fenomen i sin omvärld, vilket 
pedagoger måste förstå och uppmärksamma för att kunna tolka barns tankar.  

2.2.5 Könsroll – rollek 
Öhman (1999) menar att barn inte passivt anammar värderingar och normer från oss 
vuxna utan barn utforskar aktivt sina egna och andras roller i omvärlden genom lek. 
När barn leker på egen hand gör de en rekonstruktion av roller som de känner igen 
eller har upplevt tidigare. I leken påverkar barnen varandra och påverkan är särskilt 
stor i den fria leken utan vuxenstyrning. I de mer styrda aktiviteterna anser Öhman 
att det är viktigt att det pedagogiska arbetssättet inte grundar sig på stereotypa 
grupperingar, såsom pojkar eller treåringar, eftersom det förutsätter att t ex alla 
treåringar förväntas vara på ett visst sätt, utan pedagogen borde i stället gruppera 
efter barnens unika förutsättningar och behov. Detta menar Öhman skapar unika 
möjligheter för dem som arbetar i förskolan eftersom de då får tillfällen att utveckla 
och utvidga barnens alla förutsättningar och inte bara de egenskaper som sedvanligt 
tillhör det egna könet. Rithander (1991) menar att pojkar och flickor som leker i 
samma miljö kan få mycket skilda erfarenheter på grund av att deras lekmönster 
skiljer sig åt. Flickors rollekar handlar ofta om familjen och har ett omvårdnads eller 
servicetema, t ex djur, sjukhus eller affär medan pojkars rollekar ofta inkluderar 
hjältar, faror och äventyr. Leken har en stor betydelse för hur barnets könsidentitet 
utvecklas eftersom de imiterar manligt och kvinnligt beteende i sina lekar.  
 
Pojkarnas lekar är enligt Kvalheim (1980) indelad i tre sociala rollkategorier som 
handlar om vilken position de olika pojkarna har i gruppen. För pojkarna är dessa 
positioner en del av den sociala status som varje barn är medveten om och som är 
viktig att bevara eller förbättra. Kvalheims indelning av pojkars positioner består av 
ledarna, anhängarna och de som han kallar ”outsiders”. Ledaren beslutar över lekens 
regler, han fördelar rollerna och talar om vem som får vara med i leken. Barnen 
refererar till ledaren som ”han som bestämmer”. Anhängarna är barn som tillåts av 
ledaren att vara med och dessa barn är accepterade medlemmar i gruppen. De pojkar 
som Kvalheim kallar ”outsiders” står utanför leken men de försöker att bli 
accepterade och få tillträde till gruppens lek. En av anledningarna till denna 
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rollfördelning är enligt Kvalheim vilka materiella och personliga resurser som barn 
har. Det kan handla om vilka leksaker som barnet har hemma eller vilka leksaker 
barnet ofta leker med på förskolan och som andra barn uppfattar som eftertraktade. 
De barn som besitter dessa materiella resurser har möjligheten att bli ledare men 
även personliga resurser som styrka, mod och uthållighet ökar barnets möjligheter att 
få en framträdande roll i gruppen.  
 
I flickornas lek finns också en ledarroll menar Kvalheim (1980) och den 
kännetecknas av att vara duktig på att dela ut uppgifter och bestämma vad andra 
barn ska göra men även hur bra ledaren är på att skaffa fram de materiella resurser 
som är nödvändiga för den aktuella leken. I många flickgrupper varierar flickorna 
mellan rollerna som ledare och anhängare men rollen som ”outsider” återfanns inte i 
Kvalheims undersökning. Till skillnad från pojkarna så värderar inte flickorna de 
personliga egenskaperna som styrka, mod och uthållighet lika högt men dessa kan ge 
en viss fördel för de flickor som besitter dessa egenskaper.  
 
Rithander (1991) menar att även om barn befinner sig i samma miljö i förskolan så 
skapar pojkar och flickor sina egna miljöer och de söker sig till situationer där de kan 
få sin identitet som pojke eller flicka bekräftad och förstärkt. I leken förstärker 
barnen sitt könsspecifika beteende och genom att öva detta tillsammans med 
jämnåriga lär sig barnen vad det innebär att vara pojke eller flicka. 

2.2.6 Jämställdhet i förskolan  
Öhman (1999) skriver att jämställdhet mellan könen och lika värde är en del av det 
etiska förhållningssätt som förskolan skall arbeta aktivt med, vilket även står uttryckt 
i Lpfö98. Hon menar att pedagogers inställning till jämställdhetsfrågor avgör hur 
medvetna barnen är om dessa frågor. Detta innebär att pedagogers förhållningssätt 
är en viktig del i arbetet med att ge pojkar och flickor lika potentialer att utveckla hela 
sin personlighet och inte bara de egenskaper som traditionellt tillhör det egna könet. 
Pedagogen är en betydelsefull förebild enligt Öhman och hon menar även att 
pedagogers syn på hur pojkar och flickor ”ska vara” påverkar hur barnen ser på sin 
egen könsroll. Flickor förväntas vara duktiga, hjälpsamma och följa regler vilket 
Sandquist (1998) menar kan innebära begränsningar i flickors valmöjligheter och 
frihet. Detta på grund av att de ofta frågar om lov när de vill göra något och riskerar 
enligt Sandquist därför att bli nekade möjligheten medan pojkar sällan frågar om lov 
och därför tar sig större friheter och har därmed färre begränsningar. Pojkar 
förväntas ha detta uppträdande eftersom det oftast anses att pojkar är mer busiga och 
bråkiga till sin ”natur”. Författaren menar vidare att det finns en viss tolerans inför 
att pojkar inte följer uppsatta regler och därför passerar deras felaktiga beteenden 
med möjligtvis en tillrättavisning. Trots pojkarnas beteende blir de ändå belönade 
genom det intresse och den uppmärksamhet som de vuxna ägnar dem. På detta vis 
begränsas flickors möjligheter att bli sedda och uppmärksammade av de vuxna, 
eftersom pojkar genom sitt beteende ”stjäl” flickors tid med de vuxna.       
 
Hedlin (2006) poängterar att jämställdhetsarbetet i förskolan inte handlar om att 
omskapa någons personlighet utan snarare om att ge barnen fler valmöjligheter. Hon 
menar vidare att det inte räcker för pedagoger att ha ”vardagskunskap” om genus 
utan pedagoger behöver utveckla en bred förståelse och kunskap om teorier kring kön 
och genus. Författaren anser att denna djupa kunskap hos pedagoger är en 
förutsättning för att kunna bedriva en undervisning som främjar jämställdhet. 
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Förskolan är traditionellt en kvinnodominerad verksamhet, men Sandquist (1998) 
menar att fler män i förskolan inte automatiskt löser problemen med jämställdhet. 
Barn behöver möta manliga förebilder i verksamheten men Wernersson (refererad i 
Sandquist) har i sin forskning kommit fram till att närvaron av fler män kan innebära 
att könsmönstren ytterligare stärks då risken finns att arbetsfördelningen mellan 
könen förblir traditionell. Till skillnad mot dessa författare menar Annerblom (1983) 
att en jämnare fördelning mellan män och kvinnor i förskolan skulle lösa många 
könsrollsproblem. Problemen skulle inte lösas automatiskt men Annerblom menar 
att de kvinnliga pedagogerna skulle få ett nytt perspektiv på sitt arbete och arbetssätt. 
Pedagoger måste bryta mot de ojämställda könsmönstren om de ska kunna nå målet 
att främja jämställdhet.  
 

… en jämn könsfördelningen inte är någon garanti för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete /…/ 
Enligt delegationens bedömning är det snarare pedagogisk skicklighet och ett genusmedvetet 
förhållningssätt som måste ses som det viktigaste kvalifikationerna hos all personal för att ett 
jämställdhetsarbete ska kunna ta fart och utvecklas i ett längre perspektiv. (SOU 2006:75). 

 
Sandquist menar vidare att flera forskare har kommit fram till att det är bättre med 
pedagoger av samma kön i arbetslaget än om gruppen är könsblandad och 
fortfarande delar upp arbetsuppgifterna mellan män och kvinnor och därigenom 
förstärker könsrollerna. Birgerstam (1997) har gjort en undersökning bland 
förskollärare som visar att uppfattningar om vad som är god yrkeskompetens skiljer 
sig åt mellan könen. Hon kom fram till att det var viktigt för kvinnorna att prioritera 
fungerande relationer mellan både barn och vuxna medan männen prioriterar 
handlingskraft som verktyg för inlärning, dvs att kvinnorna är relationsinriktade och 
männen är prestationsinriktade. De svar som kvinnorna gav i undersökningen för att 
beskriva deras kompetens resulterade bl a i kategorierna gemenskap, lyhördhet, 
anpassning och flexibilitet. På motsvarande sätt beskrev männen sin kompetens bl a i 
kategorierna självständighet, gränssättning, tolkningsföreträde och makt. Birgerstam 
menar att dessa kategorier visar att kvinnorna och männen i undersökningen har 
olika uppfattningar om vad som krävs för att vara kompetent i sitt yrke och de har 
även olika tillvägagångssätt för att uppnå verksamhetens mål. Även i leken finns en 
uppdelning bland män och kvinnor. Sandberg och Pramling-Samuelsson (2005) har i 
en undersökning om förskollärares uppfattningar om barns lek kommit fram till att 
kvinnliga förskollärare föredrar att barnen lekar lugna lekar i vilka de oftast inte 
deltar i. Till skillnad mot de kvinnliga förskollärarna föredrar och deltar manliga 
förskollärare gärna i fysiska lekar. Dessa skillnader i villighet att leka menar Sandberg 
och Pramling-Samuelsson bottnar i förskollärarnas egna erfarenheter och upplevelser 
kring lek i sin egen barndom.   
 
Forskning visar enligt Josefson (2005) att pojkar och flickor behandlas på olika sätt 
av pedagoger i förskolan. Att kunna ta ansvar, vara duktig och omhändertagande är 
några av de egenskaper som förväntas att flickor har och de blir ibland utnyttjade 
som hjälpfröknar för att stävja livliga pojkars beteenden. Pojkar har helt andra krav 
på sig, de förväntas att inte gråta utan vara tuffa och okänsliga. Josefson menar också 
att det är skillnad i hur pojkar och flickor förväntas visa känslor eftersom flickor 
uppmuntras medan pojkar hindras i sina känslouttryck. Pedagoger gör ofta denna 
uppdelning mellan könen omedvetet och uppdelningen förstärks ytterligare av att 
pojkar får förtur när det gäller uppmärksamhet från de vuxna. 
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Det är också skillnad i hur barn tilltalas av pedagoger enligt Einarsson och Hultman 
(1984). Tonfallet ändras beroende på om pedagogen tilltalar en pojke eller flicka och 
detta beror på att de omedvetet anpassar sitt sätt att tala efter vilka förutfattade 
meningar de har om den som tilltalas. I en undersökning fick 200 personer gissa 
vilket kön barnet har som det inspelade talet var riktat till och resultatet visade att de 
flesta hade omedvetna föreställningar om hur barn av olika kön tilltalas. När den 
inspelade rösten var mjukare och ljusare trodde de flesta deltagarna att den var riktad 
till en flicka medan en mörkare och fastare röst riktades till en pojke. Einarsson och 
Hultman menar att dessa könsspecifika tilltalstonfall kan bidra till att flickor 
behandlas som underlägsna och svaga medan pojkar stärks i sin uppfattning att de är 
stora och starka.  

2.2.7 Att upptäcka och bryta traditionella könsmönster  
I Sverige har vi inga lagar som diskriminerar män eller kvinnor och ett av målen i 
jämställdhetspolitiken är enligt Sandquist (1998) att bryta traditionella könsmönster. 
FN utnämnde Sverige till det mest jämställda landet i världen 1995, men enligt 
Olofsson (2007) framstod vårt land som mer jämställt än vad det i själva verket var 
beroende på att de länder som Sverige jämfördes med var ännu mera ojämställda.   
 
Under åren i förskolan förmodas barnets kapacitet att lära vara som störst och därför 
menar Öhman (1999) att det kanske är då som det är mest fördelaktigt att börja 
arbeta med en medveten pedagogik kring jämställdhetsfrågor. En bra början är, 
enligt Öhman, att pedagoger är medvetna om att de är betydelsefulla förebilder för 
barnen men även att det måste finnas en drivande kraft hos pedagogerna som gör att 
de aktivt funderar över hur de som person påverkar barnen. Denna medvetenhet hos 
pedagoger kan hindra att barnen blir begränsade i sin könssocialisation. Men den 
vanligaste uppfattningen bland pedagoger är dock att de inte gör någon skillnad 
mellan pojkar och flickor, trots att de inte aktivt arbetar med jämställdhet. Denna i 
många fall felaktiga uppfattning menar Öhman bidrar till att befästa och förstärka de 
ojämställda könsrollerna. Olofsson (2007) menar att de förväntningar vi har på de 
båda könen är så djupt rotade i vår personlighet att vi blir könsblinda, dvs att vi inte 
ser de vedertagna mönster som bidrar till ojämställdhet.  
 
Observationer i förskolan kan vara ett bra hjälpmedel för att starta upp ett 
genusarbete. Under observationerna kan pedagogen bl a titta på hur taltiden och 
uppmärksamheten fördelas mellan könen eller hur pedagogen tar kontakt med 
barnen. Öhman (1999) anser att sådana observationer kan utreda hur den egna 
verksamheten uppfyller de mål för jämställdhet som uttrycks i de olika 
styrdokumenten. Att analysera dessa observationer med genus som utgångspunkt 
kan leda till ett nytänkande i situationer där pedagogerna t ex ska utforma inom- och 
utomhusmiljön eller planera sin verksamhet men även när pedagogen utvärderar sitt 
förhållningssätt och detta menar Öhman bättre gynnar pojkar och flickors utveckling. 
I sin undersökning uppmärksammar Arvidsson och Öhman (1999) ett återkommande 
beteende hos kvinnliga pedagoger i förskolan, vilket innebär att de gärna ägnar sig åt 
pysselaktiviteter och konversation tillsammans med flickorna, medan pojkarna 
befinner sig på avstånd från pedagogerna och leker högljudda, fysiska lekar. De 
kvinnliga pedagogerna vill inte gärna delta i pojkarnas lek trots att de är väl medvetna 
om lekens betydelse för barnen och de anger tidsbrist som den främsta orsaken till 
varför de inte själva deltar oftare i den mer livliga leken. Författarna ställer sig 
undrande till hur pojkar och flickor ska få en breddad syn på vad de har för olika 
möjligheter i livet om pedagogerna inte arbetar aktivt för att upptäcka hur det egna 
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förhållningssättet påverkar hur barnen grupperar sig men även hur pedagogerna 
behandlar barnen olika på grund av könstillhörighet redan i förskolan.    
 
När barn vistas i stora grupper har man märkt att vissa barn får för lite vuxenkontakt 
då de tenderar att försvinna i mängden eftersom det oftast finns barn i gruppen som 
kräver mera vuxenkontakt och även ser till att få den. Men enligt Graf, Helmadotter 
och Ruben (1991) så kan man motverka den orättvisa fördelningen av vuxenkontakt 
genom att dela in barnen i mindre könsblandade grupper där pedagogen kan lära 
känna barnen bättre och se till deras unika behov. Dessa smågrupper menar 
författarna motverkar stereotypa könsroller eftersom det är i stora grupper som 
barnen lättare anammar de traditionella könsrollerna.   
 
Ett annat sätt att dela in barnen i grupper är, enligt Svaleryd (2002), att dela in dem 
efter kön. I sådana enkönade grupper kan barnen få mod att våga prova och utforska 
sådana färdigheter och intressen som tillskrivs det andra könet. En nackdel med 
detta sätt att dela in barnen menar Svaleryd kan vara att det bara betonar olikheterna 
mellan könen och inte ger barnen tillfälle till att handla och tänka på flera alternativa 
sätt. Om syftet med att dela in barnen i enkönade grupper endast är att stärka 
flickorna finns en risk att gruppen flickor blir betraktade som mindre värda och 
svagare än pojkarna. Detta ger även en bekräftelse att flickor är sämre och 
otillräckliga i det rådande genussystemet där det manliga står för normen och 
uttrycker samtidigt att pojkarna är fullkomliga och inte behöver förändras. Sandquist 
(1998) refererar till forskaren Lars Jalmert som är kritisk till indelningen i enkönade 
grupper då han anser att både pojkar och flickor förlorar på detta på lång sikt. Han 
jämför denna gruppindelning med förhållandet mellan svenskar och invandrare och 
ställer sig frågande till hur pojkar och flickor ska förstå varandra om de lever och 
verkar åtskilda från varandra. I stället menar han att pedagoger borde sträva efter att 
behandla pojkar och flickor på ett mer likartat sätt och detta uppnås genom att flickor 
deltar i typiska pojkaktiviteter och omvänt.    

2.2.8 Genuspedagogik eller genusmedveten pedagogik 
Delegationen för jämställdhet i förskolan utkom med ett delbetänkande  
(SOU 2004:115) där de tar upp genuspedagogik som begrepp. De menar att 
genuspedagogik innebär en medvetenhet hos förskollärare om pojkars och flickors 
könsmönster och att det finns en medvetenhet om att genus påverkar handlingar, 
innehåll och material som används i förskolan. Delegationen vill markera att 
genuspedagogik inte är en särskild pedagogisk inriktning som förskolor kan profilera 
sig med genom att välja detta som arbetssätt men det är inte heller något som 
förskolor kan välja bort att arbeta med. Därför förespråkar delegationen i sitt 
slutbetänkande (SOU 2006:75) en genusmedveten pedagogik i stället för 
genuspedagogik eftersom den förstnämnda bättre stämmer överens med vad  
Utbildningsdepartementets läroplan (Lpfö98) uttrycker om vad som ska ligga till 
grund för arbetet i förskolan. Genom att byta från genuspedagogik till 
genusmedveten pedagogik som begrepp markerades att genusarbetet var något som 
måste integreras i den dagliga verksamheten.  
 
Olofsson (2007) beskriver några pedagogiska grundprinciper som är utmärkande för 
en bra verksamhet bland barn men som även kan utgöra grunden för en bra 
genusmedveten pedagogik. Den första grundprincipen innebär att vi vuxna ska 
tillföra och inte ta ifrån. Olofsson skriver: ”När barnen utformar sin personlighet ska 
vi tillföra fler färger på paletten” (s. 59) och med det menar hon att barn ska få 
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behålla de kvaliteter de redan har men även få ta del av andra kvaliteter som oftast 
förknippas med det andra könet. Pojkars karaktärsdrag består ofta av styrka och 
självständighet och Olofsson menar att pojkarna ska få behålla dessa kvaliteter precis 
som flickorna får behålla sina utmärkande drag såsom omvårdnad och närhet. Pojkar 
behöver få mer närhet och tränas på att utveckla ett fungerande känslospråk medan 
flickor behöver ges mod och styrka för att våga ta plats och bli mer självständiga.  
 
Att möta barn där de befinner sig är den andra principen. Olofsson (2007) menar att 
de typiska pojk- och flickleksaker som finns i förskolan kan hjälpa oss att vidga barns 
erfarenhetsvärld och behöver inte plockas bort från verksamheten. Hon menar att 
förskollärarna ska hjälpa barnen i leken och när flickor t ex leker med dockan Barbie, 
kan förskolläraren tillsammans med barnen låta dockan vara med om tuffare äventyr 
där hon får visa sig modig och stark. Eftersom flickorna ofta identifierar sig med 
Barbie så kan denna modifierade lek hjälpa flickorna att se hur de kan utöka sina 
egna möjligheter att prova på nya utmaningar.  
 
Olofssons (2007) tredje princip innebär att fokusera på det som är positivt. Barn 
upprepar gärna det beteenden som blir uppmärksammade då behovet av att bli sedd 
är ett grundläggande mänskligt behov hos oss alla. Därför är det viktigt att 
förskollärare uppmärksammar när ett barn vågar överskrida könsgränserna och ger 
barnet positiv förstärkning.  
 
Den sista och fjärde principen handlar om att använda leken som metod. På ett lekfullt 
sätt kan flickor få känna på hur det är att vara stark och tuff och pojkar kan få vara 
omtänksamma och snälla. Med hjälp av leken kan förskollärarna påvisa för barnen 
vinsterna med att kunna anamma flera personliga egenskaper som en del av sin 
identitet. Olofsson (2007) anser att positiva lekupplevelser påverkar barnen hela livet 
och hon menar att ”har man någon gång upplevt känslan av att vara en stark och 
modig person, om så bara i lek, är det något man strävar efter att uppleva igen”. (s. 65) 

2.2.9 Jämställdhetsintegrering i praktiken 
4R är en metod som Jämstöd (SOU 2007:15) har utvecklat och den kan användas för 
att få en överskådlig bild över hur verksamheten i förskolan ser ut ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Tillvägagångssättet som metoden förespråkar ger ett verktyg 
för att kartlägga verksamheten och upptäcka vad som behöver förändras för att möta 
mäns/pojkars och kvinnors/flickors behov på lika villkor. Metoden är användbar 
inom många olika slags organisationer och verksamheter, t ex förskola, skola, 
kommuner och myndigheter. Metoden syftar till att besvara frågorna: ”Hur fördelas 
resurserna och på vilka premisser fördelas dessa?” och ”Hur kan vi förändra vår 
verksamhet för att förbättra jämställdheten?”      
 
Enligt Jämstöd (SOU 2007:15) kan metoden bidra till en ökad kunskap om vilka 
könsmönster som finns inom verksamheten och hur verksamhetens resurser fördelas 
mellan pojkar och flickor.  
 
Arbetsgången i 4R-metoden kan kortfattat beskrivas på följande vis: 
 
• Representation - Kartlägg hur representationen av båda könen ser ut och vilka 
      som innehar makten att bestämma.   
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• Resurser - Studera hur verksamhetens resurser fördelas mellan könen. Med  
      resurser menas tid, utrymme och pengar. 
 
• Realia – Diskutera och analysera de mönster som framkommit under de första två  
      punkterna. De frågor som ska besvaras under denna punkt är t ex varför 
      verksamheten ser ut som den gör och hur verksamheten hanterar jämställdhet.  
 
• Realisera – Till sist formuleras en vision om hur verksamheten måste förändras 
      för att bli mer jämställd.  

2.3 Sammanfattning 
När ett barn föds är det viktigt för oss att veta om det är en pojke eller flicka eftersom 
vi tenderar att bemöta barnen olika beroende på vilket kön barnet har. Den här 
uppdelningen mellan könen fortsätter under hela livet eftersom vårt samhälle ser 
män och kvinnor som motsatser till varandra. Olika normer styr i vårt samhälle och 
den manliga normen är överordnad den kvinnliga, vilket innebär att mannen har mer 
makt. Så när barnet skapar sin könsidentitet är det omgivningens bemötande och 
förväntningar på hur en pojke respektive flicka ska vara, som påverkar hur dess 
identitet formas och slutligen blir. För att kunna bryta dessa dominerande mönster 
krävs mod att våga ifrågasätta sig själv och sitt tänkande.   
 
Barnet tar inte bara passivt emot samhällets värderingar utan utforskar aktivt sina 
egna och andras roller genom lek. Men även i leken kan en uppdelning mellan pojkar 
och flickor ses. Pojkar leker gärna fysiska, aktiva lekar med hjältar, faror och äventyr 
medan flickornas lekar ofta handlar om familj och omvårdnad. I förskolan befinner 
sig barnen i samma miljö men pojkar och flickor skapar ändå egna lekar och 
situationer där de kan få sin könsidentitet bekräftad och förstärkt. Genom att öva på 
sitt könsspecifika beteende tillsammans med jämnåriga barn får de bekräftelse på vad 
det innebär att tillhöra det egna könet.  
 
Styrdokumenten i förskolan uttrycker att pojkar och flickor ska ha samma 
möjligheter och att de som arbetar inom förskolan ska motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Därför är det viktigt att de som arbetar i förskolan är 
goda förebilder och att deras förhållningssätt ger barnen potential att utveckla hela 
sin personlighet. Det handlar dock inte om att omskapa någons personlighet utan att 
ge barnen fler möjligheter till utveckling. För att ge barnen goda förebilder är det bra 
om det även finns manliga förskollärare i förskolan men då krävs det att arbetet är 
jämställt, dvs att männen och kvinnorna delar på och utför samma arbetsuppgifter 
annars förstärks de rådande stereotypa könsmönstren. En vanligt förekommande 
uppdelning hos pedagogerna är att kvinnorna vanligen inte deltar i de mer aktiva 
lekarna och eftersom det oftast är pojkar som lekar aktiva lekar så resulterar det i att 
pojkarna får mindre vuxenkontakt. Även när barn vistas i stora grupper fördelas 
vuxenkontakten ojämnt och för att motverka detta är det bra att dela in barnen i små 
könsblandade grupper där barnens unika behov kan tillgodoses och vuxenkontakten 
blir mer jämnt fördelad mellan könen. Det finns både för- och nackdelar med att dela 
in barnen i enkönade grupper. Det kan ge barnen mod att prova på färdigheter och 
intressen som traditionellt tillskrivs det andra könet men resultatet kan också bli att 
olikheterna mellan könen betonas och inte ger barnen tillfälle att få fler alternativa 
sätt att tänka och handla på. Att som förskollärare vara medveten om könsmönster 
och att aktivt arbeta med dessa frågor är en viktig del av arbetet i förskolan. Men att 



13 

profilera sig som en förskola med genuspedagogik menar Delegationen för 
jämställdhet i förskolan är felaktigt då de anser att genuspedagogik inte är en speciell 
pedagogisk inriktning. De har i sitt slutbetänkande (SOU 2006:75)  bytit ut begreppet 
genuspedagogik mot genusmedveten pedagogik eftersom det bättre stämmer överens 
med Utbildningsdepartementets läroplan (Lpfö98) och samtidigt markeras det att 
genusarbetet måste ingå i den dagliga verksamheten på förskolan.   
 
För att kunna förbättra jämställdheten i sin verksamhet så har Jämstöd (SOU 
2007:15)  utarbetat en metod som kallas 4R-metoden som hjälper olika verksamheter 
att kartlägga och förändra sin verksamhet utifrån ett jämställdhetsperspektiv.    
 

3. METOD 

3.1 Skapande av referensram 
För att skapa en referensram till vårt arbete sökte vi efter litteratur i det aktuella 
ämnet på stadsbiblioteket och på högskolans bibliotek. Vi sökte även i databaserna 
Eric, Elin, Ebsco och Libris för att hitta vetenskapliga artiklar och de sökord som 
användes var gender, preschool, genderized, children, teacher, differences och gender 
development men även de svenska orden kön, genus, förskollärare, förskola och 
jämställdhet. Olika kombinationer av dessa sökord har hjälpt oss att begränsa antalet 
träffar för att få ett översiktligt antal artiklar att välja mellan. På den svenska 
regeringens hemsida har vi funnit offentliga utredningar (SOU) som är betydelsefulla 
för vårt arbete. Relevant litteratur fann vi också genom att söka i våra utvalda 
artiklars och böckers referenslistor. På Internet har vi använt sökmotorn Google för 
att söka efter information om var vi kunde hitta avhandlingar, böcker och artiklar.  

3.2 Forskningsstrategi 
Då våra frågeställningar grundar sig på människors olika uppfattningar och våra 
tolkningar av dessa har vi valt att använda oss av en hermeneutisk forskningsansats 
som är en tolkningslära. Att tolka innebär enligt Stensmo (2002) att förtydliga, 
förklara och förstå något som upplevs för att sedan kunna sätta in detta i ett 
sammanhang. Vi har använt oss av det som Stensmo benämner som den 
hermeneutiska spiralen och den innebär att forskaren går från helheten i texterna till 
att se detaljer som kan kategoriseras i olika teman. Därefter återgår forskaren till 
helheten av texterna för att få en ny förståelse av materialet. Med denna nya insikt 
kan forskaren göra andra iakttagelser som berikar resultatet. De olika infallsvinklar 
som den här spiralprocessen skapar ger ett mer uttömmande resultat än en 
cirkelformad process. Den hermeneutiska cirkeln beskriver Molander (2003) som att 
forskaren måste ha förståelse för detaljerna för att förstå helheten samtidigt som 
forskaren måste ha förståelse för detaljerna som bygger upp helheten. Även Patel och 
Davidson (2003) förklarar att forskarens arbete pendlar mellan helheten och de olika 
delarna för att nå en så komplett förståelse som möjligt av forskningsfrågorna. 
Ödman (2003) menar att den cirkelformade processen kan leda till att forskaren 
tenderar att omforma nya och alternativa tolkningar så att de passar in i forskarens 
tidigare förförståelse och hindrar ny kunskap. 
 
Patel och Davidson (2003) anser att forskarens förförståelse, dvs tidigare kunskap 
men även tankar, känslor och värderingar, inte hindrar forskningsprocessen utan kan 
snarare betraktas som en tillgång. Förförståelsen använder forskaren som ett verktyg 
under hela forskningsprocessen och den ligger till grund för hur denna tolkar 
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resultatet. Förförståelsen bygger till stora delar, enligt Thurén (1991), på de 
värderingar som vi har socialiserats in i under vår uppväxt. Han menar att det 
samhälle vi lever i påverkar hur vi tolkar olika fenomen. Hermeneutiken har 
humanismen som inriktning, enligt Thurén, och är ett sätt att studera, tolka och 
förstå människor och deras handlingar. 

3.3 Urval 
Vid kvalitativa studier behöver inte urvalet vara statistiskt representativt enligt Trost 
(2005), i stället menar han att vi ska eftersträva en stor variation av respondenter 
utan extrema avvikelser. Urvalet menar Trost ska lämpligen innehålla respondenter 
som är så olika som möjligt men som ändå ingår i en likartad grupp. Därför valde vi 
att intervjua de som har förskollärarutbildning för att få en homogen grupp men för 
att få en bättre variation av respondenter har vi valt ut dem utifrån kriterierna kön, 
ålder och antal tjänsteår.  
    
Tabell 3.3.1 Deltagande förskollärare uppdelade på kön, ålder och antal tjänsteår. 
            

Tjänsteår 10-20 år > 21 år 10-20 år > 21 år 
 
Ålder 25-45 25-45 46-65 46-65 
 

                      
           Kvinna                            2      1    0    1 
 
                         
           Totalt        2      1    0    1 
 
I tabellen ovan illustreras i vilket åldersspann, antal tjänsteår och vilket kön 
respondenterna hade som deltagit i studien. Två förskollärare hade mellan tio och 
tjugo tjänsteår och var i åldern 25-45 år. En förskollärare var i åldern 25-45 och hade 
över 21 tjänsteår. En förskollärare hade över 21 års erfarenhet och var i åldern 46-65. 
Inga manliga förskollärare deltog i studien. 
 
Barnen som deltar i studien, både i intervjuer och under observationer har valts ut 
utifrån ett könsurval, då vi valde att låta lika många pojkar som flickor delta men 
även utifrån ett slumpmässigt urval. Det slumpmässiga urvalet beror på att det 
krävdes samtycke från barnens föräldrar och dessutom valde pedagogerna ut vilka 
barn som skulle ingå i studien.  
 
Tabell 3.3.2 Deltagande barn uppdelade på kön och ålder. 
 
            4 år  5 år  
 
           Flicka            1                       3 
 
           Pojke            1                       3 
 
           Totalt             2  6 
 
I tabellen ovan illustreras hur fördelningen av deltagande barn ser ut utifrån ålder 
och kön. Två fyraåringar, varav en flicka och en pojke, deltog i studien. Resterande 
barn var fem år och av dessa var tre flickor och tre var pojkar.  
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För att begränsa undersökningen har vi valt att bara använda oss av fyra vuxna 
respondenter och åtta barn detta eftersom det är viktigare, enligt Trost, (2005) att få 
några väl utförda intervjuer i stället för många mindre väl utförda intervjuer. 
Författaren menar även att med ett för stort intervjumaterial blir det svårt att få en 
överblick över de detaljer som skiljer eller förenar de olika uppfattningarna. 

3.4 Datainsamlingsmetoder  
Det finns olika metoder för att samla in data, t ex enkätundersökningar, intervjuer 
och observationer. Denna studie bygger på intervjuer och observationer men även 
litteraturstudier som redovisats under litteraturgenomgången.  

3.4.1 Kvalitativa intervjuer  
I den här studien har vi valt att använda oss av kvalitativa intervjuer då vi vill 
undersöka vilka uppfattningar barn och pedagoger har kring genus. Enligt 
Denscombe (2000) är personliga intervjuer en vanlig metod i forskning eftersom den 
är lätt att planera och genomföra samt att forskaren vet från vilken källa 
informationen kommer.  
 
Ett antal huvudfrågor (se bilaga 1 och 2) har ställts till alla respondenter men för att 
få så utförliga svar som möjligt har vi valt att använda oss av det som Stukát (2005) 
benämner som semistrukturerad intervju. Denna form av intervju innebär att 
intervjuaren följer upp huvudfrågorna med individuella följdfrågor som ger 
respondenten möjlighet att vidareutveckla och fördjupa sina tankar på ett personligt 
sätt. Detta bidrar till att skapa ett samspel mellan intervjuaren och respondenten som 
kan ge en djupare förståelse för den intervjuades tankar. En nackdel med 
semistrukturerade intervjuer kan vara att den intervjuade kommer ifrån ämnet och 
intervjuerna drar ut på tiden, enligt Denscombe (2000). Intervjuerna har vi spelat in 
på en digital diktafon. En fördel med detta är enligt Trost (2005) att intervjuerna 
finns bevarade och att forskaren kan gå igenom dem flera gånger för att få ut så 
mycket som möjligt av intervjuerna. En annan fördel är att forskaren slipper göra 
anteckningar och kan på så sätt bättre koncentrera sig på sina frågor och 
respondentens svar. Men Trost påpekar också att forskaren måste respektera att 
många inte vill bli inspelade på band och även om de accepterar att bli inspelade kan 
de känna sig besvärade och det kan i sin tur påverka deras svar. Vi anser dock att det 
är övervägande fördelar med att spela in intervjuerna och har därför bett om tillåtelse 
att använda oss av inspelningar. 
 
Trost (2005) refererar till Andenæs (1991) som hävdar att det kan det vara svårt att 
intervjua fyraåriga barn då de har svårt att koncentrera sig och språket är inte 
tillräckligt utvecklat. Däremot menar hon att femåriga barn är lättare att intervjua då 
dessa förmågor har utvecklats. Detta har vi tagit hänsyn till men har ändå valt att 
inkludera fyraåringarna. Intervjuerna har genomförts genom att vi har visat fyra 
bilder som föreställer könsneutrala figurer som utför olika aktiviteter (se bilaga 4-7). 
Inspirationen till figurerna har vi fått från Pettersson (2005). Vi valde att intervjua 
barnen i par eftersom vi tänkte att barnen skulle känna sig tryggare om de hade en 
kompis med sig.   
 
Vid barnintervjuer är det viktigt, enligt Doverborg och Pramling-Samuelsson (2000), 
att ge barn en konkret situation att fundera kring eller att intervjufrågorna anknyter 
till något barnen själva upplevt. Författarna menar att den här intervjumetoden ger 



16 

en mer nyanserad bild av barns olika uppfattningar. För att få så uttömmande svar av 
barnen som möjligt är det betydelsefullt att följa upp intervjufrågorna med 
individuella följdfrågor eftersom intervjuaren vill veta varje barns unika tankar. Om 
pedagogen verkligen ska kunna dra nytta av intervjuerna och förstå barns 
tankegångar bättre, betonar författarna att intervjuerna måste analyseras och tolkas. 
Genom att analysera barnens svar finner pedagoger de mest intressanta svaren och 
detta kan hjälpa dem att synliggöra och tolka barnens tankar.  

3.4.2 Observationer   
För att få en bättre uppfattning om hur barn interagerar med varandra utifrån ett 
genusperspektiv har vi valt att genomföra observationer, detta eftersom barn kan ha 
svårt att uttrycka sina tankar i ord enligt Andenæs (refererad i Trost, 2005). 
Denscombe (2000) menar att observationer ger forskaren en unik möjlighet att 
studera beteenden och händelser precis såsom de inträffar och på så sätt kan vi 
komplettera informationen som barnen lämnar i intervjuerna. Stukát (2005) anser 
att resultatet från observationer är lätta att förstå och han menar att kunskapen är 
direkt hämtad från sin kontext. Men Stukát påpekar också att det finns flera 
nackdelar med observationer, t ex att metoden är tidskrävande, kräver en noggrann 
planering av metodiken och att det endast är möjligt att studera yttre beteenden och 
inte känslor och tankar. Trots dessa nackdelar så tror vi att observationer hjälper oss 
att tolka barnens svar på ett mer korrekt sätt. 
 
Den observationsmetod vi har använt oss av är deltagande observation, vilken 
innebär att vi deltar i barnens vardag på samma sätt som övriga pedagoger inom 
verksamheten. En stor fördel med denna metod är att forskaren får: 
 

… kännedom om socialt samspel och ”tyst” eller outsagd kunskap om sådant som tas för givet. Det 
kan handla om erfarenheter och värderingar som kommer fram i konkreta situationer men inte vid 
intervjuer. (Stukát 2005, sid. 51) 
 

Observationen är dold eftersom vi har valt att inte berätta för barnen att vi observerar 
dem och detta gör vi för att minska risken för att störa eller påverka barnen. Att 
minimera eventuella störningar är, enligt Denscombe (2000) av största vikt för att 
kunna observera beteenden så naturligt som möjligt. Den dolda observationsmetoden 
gör det möjligt att genomföra undersökningen utan att deltagarna påverkas. Att 
genomföra dolda observationer kan orsaka etiska problem eftersom vi inte har de 
observerades samtycke, men då vi har inhämtat godkännande från barnens 
vårdnadshavare att studera barnen i forskningssyfte anser vi att det är etiskt korrekt 
att genomföra studien.  
 
För att lättare kunna fokusera på de områden vi har valt att studera har vi 
konstruerat ett observationsschema. Denscombe (2000) påpekar att punkterna i ett 
sådant schema endast ska innehålla de viktigaste områdena eftersom det är omöjligt 
att koncentrera sig på alltför många händelser och skeenden samtidigt. 
Observationsschemat (se bilaga 3) är utformat som en dubbellogg där vi i den vänstra 
rutan skriver ner vad som händer i barngruppen för att sedan skriva ner våra 
reflektioner i den högra rutan. Att använda sig av dubbellogg menar Björk och 
Johansson (1996) är ett användbart redskap för att kunna reflektera över upplevda 
händelser. De menar att händelserna blir mer konkreta när läraren skriftligt 
reflekterar över dessa och detta ger även läraren möjlighet att återvända till sina 
upplevda erfarenheter med förnyade tankar och insikter.  



17 

 
Observationerna har vi förlagt till de platser på förskolan där barnen vi studerade 
lekte flest rollekar. Hislam (1995) menar att barn utforskar sin könsidentitet och vilka 
könsgränser som finns i rollekarna för att upptäcka och förstå vem de är som 
individer. Genom att observera deras rollekar menar Hislam att vi kan få värdefull 
information om barnens sätt att se på könsroller.  

3.5 Databearbetning och analysmetod 
Vi inledde vår studie med att skicka vårt missivbrev till flera olika förskolechefer i en 
mellanstor svensk stad. Samtidigt skickades samma missivbrev ut via e-post där vi 
även bad förskolecheferna att vidarebefordra informationen till sina förskollärare. 
Efter en vecka tog vi kontakt med de förskolor som hade fått vår förfrågan om 
deltagande i studien. Vi fick erbjudandet att besöka och genomföra vår undersökning 
på två olika förskolor. Intervjuguiden skapades för att kunna besvara våra 
forskningsfrågor och de är av en öppen karaktär för att vi skulle få så uttömmande 
svar som möjligt. Intervjuerna och observationerna genomfördes på respektive 
förskola och resultatet av dessa undersökningar tolkade vi enligt den hermeneutiska 
spiralen som Stensmo (2002) beskriver. 

3.5.1 Metodbeskrivning för analys 
Resultatet i vår studie grundar sig på intervjuer och observationer som båda bygger 
på talat språk, som sedan transkriberats. För att kunna analysera dessa texter har vi 
valt att använda den metod för tolkning som Stensmo (2002) benämner som den 
hermeneutiska spiralen. Författaren förklarar att den hermeneutiska tolkningen sker 
i fyra steg. I det första steget är det helheten i texten som forskaren fokuserar på och 
därmed försöker forskaren att bilda sig en helhetsuppfattning om texten. I steg två 
försöker forskaren formulera teman, vilket är ett sätt att kategorisera informationen 
så att textens mening framkommer. I det tredje steget jämför forskaren texter som 
har liknande teman med varandra och försöker att hitta likheter för att säkrare fånga 
det väsentliga i texterna. I fjärde och sista steget, återgår forskaren till helheten i sin 
ursprungliga text och den förnyade förståelsen som de övriga stegen har bidragit till. 
Detta kan leda till att forskaren ser nya teman och kan på så sätt göra nya jämförelser 
som bidrar till ett rikare och bättre resultat. De olika infallsvinklar som den här 
spiralprocessen skapar ger ett uttömmande resultat.   

3.6 Studiens reliabilitet och validitet  
Stukát (2005) skriver att reliabilitet definieras som ”hur bra mitt mätinstrument är 
på att mäta… den definieras ibland också som mätningens motstånd mot slumpens 
inflytande” (s.125). Kvalitativa studiers reliabilitet kan dock enligt Trost (2005) vara 
svårt att mäta eftersom dessa begrepp bygger på hur man kan mäta kvantitativa 
studier. Författaren menar att det är svårt att få en hög grad av standardisering i 
kvalitativa intervjuer eftersom de handlar om vilka tankar, känslor och beteenden 
som den intervjuade ger uttryck för. Detta innebär enligt Trost att forskaren bör 
sträva efter en låg grad av standardisering eftersom delar av informationen i 
kvalitativa studier är slumpinflytelser och eftersom slumpen är inblandad kan man 
inte tala om hög standardisering. Den information som framkommer genom slumpen 
kan forskaren använda i analysen för att studien ska bli mer nyanserad. Eftersom 
denna studie bygger på semistrukturerade intervjuer där barn och förskollärare har 
tillåtits att berätta fritt om sina tankar kring intervjufrågorna, innebär det att de svar 
som respondenterna lämnat har varit mångskiftande och många gånger intressanta 
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för studien. På grund av detta har vi en låg grad av standardisering eftersom 
resultatet i denna studie baserats på respondenternas tankar och beteenden. 
 
Denscombe (2000) menar att begreppet validitet återspeglar hur studiens data 
motsvarar våra forskningsfrågor men även hur väl vårt resultat speglar sanningen 
och verkligheten. De olika metoder vi har använt oss av är intervjuer, observationer 
och litteraturstudier och dessa har vi kombinerat för att få en metodtriangulering, 
vilket ökar studiens validitet. Validiteten ökar också genom att vi har låtit 
respondenterna läsa igenom vår analys av intervjuerna och de har fått möjlighet att 
kommentera, göra ändringar och tillägg för att säkerställa att deras åsikter och tankar 
är korrekt tolkade av oss. Under intervjuerna har vi fått uppfattningen att våra 
respondenters svar är ärliga och uppriktiga vilket ger oss mer tillförlitliga resultat.   

3.7 Etiska överväganden  
Vetenskapsrådets etiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning 
innehåller fyra huvudkrav, vilka har legat till grund för hur intervjuer och 
observationer har genomförts i detta arbete. Dessa principer är till för att skydda de 
som är berörda av forskningen på så sätt att de har rätt att få veta hur forskaren 
tänker genomföra undersökningen, men även hur det insamlade materialet kommer 
att användas och förvaras. Under följande rubrik är Vetenskapsrådets fyra huvudkrav 
sammanfattade. 

3.7.1 Vetenskapsrådets fyra huvudkrav 
 
• Information:  
Alla deltagande respondenter ska informeras om att deras deltagande är frivilligt och 
kan när som helst avbrytas. De ska även få veta hur deras lämnade uppgifter skall 
användas och vilka villkor som är gällande för deras deltagande i studien.  
 
• Samtycke:  
De personer som deltar i studien måste lämna sitt samtycke till forskaren. Det kan 
även bli aktuellt att en vårdnadshavare/förälder lämnar samtycke då respondenten är 
yngre än 16 år. Om någon väljer att avsluta sitt deltagande ska respondenten inte 
drabbas av negativa personliga följder.  
 
• Konfidentialitet:  
De personer som deltar ska inte kunna identifieras. Alla uppgifter om dessa skall 
därför antecknas, förvaras och rapporteras så att den deltagande kan förbli anonym. 
Detta är särskilt viktigt vid etiskt känsliga uppgifter.  
 
• Nyttjande:  
De uppgifter som framkommer i studien får bara användas till forskningsändamål 
och inte utnyttjas för kommersiella eller ickevetenskapliga syften. 
 
För att kunna bedriva vår studie på ett etiskt korrekt sätt har vi tagit hänsyn till 
Vetenskapsrådets etiska principer. Vi informerade alla deltagare som ingick i 
undersökningen om att deras deltagande var frivilligt och att de hade möjlighet att 
avbryta detta när som helst utan att de på något sätt påverkas negativt. De blev även 
informerade om hur denna undersökning och den information som framkom skulle 
användas. Denna information lämnades vid studiens början genom ett skriftligt brev 
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men även muntligt vid alla intervjutillfällena. Barnens vårdnadshavare har 
informerats om vår undersökning av förskollärarna på respektive förskola och 
därigenom har vi inhämtat vårdnadshavarnas samtycke till att barnen deltar i 
studien. De deltagande har försäkrats om att deras identitet förblir anonym och att 
lämnade uppgifter endast kommer att användas i vår studie och inte i några 
kommersiella syften. Namn på personer och platser har fingerats och vissa 
kommentarer som kan röja någons identitet har utelämnats i våra intervjuer så att 
anonymiteten garanteras. Genom att beakta dessa kriterier som kännetecknar en god 
etisk forskning har vi uppfyllt Vetenskapsrådets fyra huvudkrav. 

 
4. RESULTAT 

4.1 Resultatpresentation  
Vid genomförandet av våra undersökningar besökte vi en förskola som ingår i ett 
jämställdhetsprojekt och som arbetar mycket med genus. Vi besökte även en förskola 
som arbetar med detta område men som inte ingår i något genusprojekt för att se om 
vi kunde se några skillnader i barnens svar och hur deras rollekar ser ut.   
 
Vid våra intervjuer har vi valt att utgå från fyra bilder (se bilaga 4-7) som föreställer 
könsneutrala figurer som ägnar sig åt olika aktiviteter. Två av bilderna föreställer 
sådana aktiviteter som vi anser är relativt könsneutrala, den ena föreställer en figur 
som läser en bok (bilaga 4) och den andra bilden föreställer en figur som sitter vid en 
dator (bilaga 5). På den tredje bilden håller figuren i en hammare och föreställer en 
människa som snickrar (bilaga 6) och på den sista bilden håller figuren i ett litet 
spädbarn (bilaga 7) och dessa två bilder har vi valt att visa för barnen eftersom dessa 
aktiviteter ofta uppfattas som typiskt manliga eller kvinnliga.  
 
Vår tanke med att använda oss av bilder vid intervjuerna var att barnen skulle få en 
visuell koppling till våra intervjufrågor men bilderna skulle även fungera som en 
konkret hjälp då vi under tidigare intervjuer har uppfattat att barn kan ha svårt att 
besvara frågor som bygger på abstrakta tankar. På det här viset så har vi och barnen 
en gemensam bild att samtala kring och eftersom barnens svar utgår från dessa bilder 
så har samma bilder visats för de intervjuade förskollärarna. Detta för att få veta 
förskollärarnas uppfattningar om hur de tror att barnen tänker kring genus. I 
barnens svar har vi sett olika mönster som vi har delat upp under passande rubriker.  

4.1.1 Presentation av deltagande förskollärare 
Kerstin är 50 år och har arbetat i förskolan sedan 1981. För närvarande läser hon till 
förskollärare för att bli examinerad förskollärare. I denna studie har vi valt att enbart 
intervjua förskollärare men eftersom Kerstin har läst 130 poäng på högskola, varav en 
stor del av studierna har handlat om specialpedagogik och genuspedagogik så anser 
vi att Kerstin tillför vårt arbete värdefull information och har därför bortsett från att 
hon ännu inte har tagit sin examen. Hon har även genomgått en psykologikurs där 
genus har ingått som en delkurs om 5 poäng. Kerstin har inga tidigare erfarenheter av 
att arbeta praktiskt med genusfrågor i förskolan men på hennes nuvarande 
arbetsplats arbetar personalen med självvärdering där genus ingår som en del av 
arbetet. 
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Camilla är 45 år och har arbetat i 20 år som barnskötare innan hon 2003 tog sin 
förskollärarexamen. Efter examen har hon arbetat som förskollärare. Camilla har 
inga tidigare erfarenheter av genusarbete och har heller inte erbjudits någon 
kompetensutbildning inom genus.  
 
Annika är 40 år och tog sin examen 1988 och har arbetat som förskollärare sedan 
dess, dvs i 19 år. Hon har fått kompetensutbildning genom ett flertal föreläsningar 
och dessutom deltar förskolan där hon arbetar i ett genusprojekt. Hon har inte 
deltagit i några tidigare genusprojekt men hon anser att jämställdhetsarbete är en 
viktig del av hennes yrkesroll som förskollärare. Därför menar Annika att även om 
förskolan man arbetar på inte för tillfället deltar i något genusprojekt så ska 
genusfrågor uppmärksammas i den vardagliga verksamheten. För närvarande arbetar 
förskolan med jämställdhetsintegrering i ett projekt som kallas Jämstöd. 
 
Lena är 39 år och har arbetat 21 år inom barnomsorgen. För två år sedan tog hon sin 
förskollärarexamen och arbetar nu som förskollärare. Hon har inga tidigare 
erfarenheter av genusarbete tillsammans med barn och hon har inte heller fått någon 
kompetensutbildning förrän nu, då förskolan deltar i jämställdhetsprojektet, 
Jämstöd.   

4.1.2 Presentation av deltagande barn 
Barnen på förskolan Väduren är Irene 4 år och Natalie som är 5 år och de har båda 
nyligen börjat på förskolan. Karl är 4 år och Henrik är 5 år och de har båda två vistats 
på förskolan sedan de var runt året. Barnen bor i lägenheter i området kring 
förskolan. Ingen av dessa barn har deltagit i något genusprojekt tidigare men deras 
förskola ingår i ett pågående projekt som heter Jämstöd och i det projektet arbetar 
förskollärarna för att förbättra jämställdheten och därigenom påverkas barnen 
genom sin vistelse i förskolan.  
 
Barnen på förskolan Kräftan är Sara, Veronika, Lukas och Peter som alla är 5 år och 
bor i villor i området där förskolan ligger. Alla barnen har gått på förskolan sedan de 
var i ettårsåldern förutom Lukas som började när han var 4 år. Barnen har inte 
deltagit aktivt i något genusprojekt men på deras förskola har personalen försökt att 
planera miljön så att den ska erbjuda alla barnen samma möjligheter.  

4.2 Barnens uppfattning om könsmönster   
Intervjuerna började med att vi frågade barnen om vad figuren gjorde på bilden men 
även vilket kön de tillskrev figuren. Vilka aktiviteter figurerna ägnade sig åt var alla 
barnen överens om förutom att en flicka uppfattade att figuren läste en tidning i 
stället för en bok. De svar och motiveringar vi fick från barnen på de båda förskolorna 
var väldigt likartade så därför ansåg vi att läsarna av vår studie skulle få en bättre 
överblick av resultatet om vi sammanfattade de båda förskolornas barns svar under 
de olika rubrikerna. Detta eftersom vi ville undvika upprepningar som försvårar en 
tydlig redovisning av resultatet. Vid citat har vi ändå funnit det värdefullt att ange 
barnets kön och ålder. Hur barnen svar har fördelat sig illustreras i nedanstående 
tabell.  
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Tabell 4.2.a  Fördelning av barnens svar gällande figurens kön och aktivitet 
Vad gör figuren på 
bilden? 

Läser en bok Sitter vid dator Snickrar Tar hand om ett 
spädbarn 

Vilket kön 
tillskriver barnen 
figuren? 

 
Man 

 
Kvinna 

 
Man 

 
Kvinna 

 
Man 

 
Kvinna 

 
Man 

 
Kvinna 

Flickors svar 
Väduren 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
0 

 
0 

 
2 

Pojkars svar 
Väduren 

 
2 

 
0 

 
1 

 
1 

 
2 

 
0 

 
1 

 
1 

Flickors svar 
Kräftan 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
1 

 
1 

Pojkars svar 
Kräftan 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
0 

 
1 

 
1 

 

Totalt  
 

7 
 

1 
 

6 
 

2 
 

8 
 

0 
 

3 
 

5 

 
Av det totala antalet svar vi fick kan vi utläsa att barnen har tillskrivit manligt kön på 
figurerna 24 gånger men bara 8 gånger tillskriver barnen figurerna kvinnligt kön. Det 
manliga könet var klart överrepresenterat i barnens svar förutom då figuren på bilden 
tar hand om ett spädbarn, då svarar de flesta barnen att det är en kvinna på bilden.  
En flicka svarade att det var en man på bilden som tog hand om en flickbebis men 
ångrade sig senare under intervjun och motiverade det med att ”Pojkar kan inte ta 
hand om flickor”. (Sara, 5 år) När vi frågade hur barnen tänkte när de tilldelade 
figurerna kön svarade flickorna att de såg det på utseendet eller att de inte riktigt 
visste varför ”Jag kan se det, det bara är så” (Veronika, 5 år) medan pojkarna 
motiverade sitt val med att pojkar helt enkelt är bättre än flickor ”Pojkar är bäst och 
coolast”. (Peter, 5 år) 

4.2.1 Pojkar är bäst 
Både flickorna och pojkarna tycker att pojkar är bättre på att utföra figurernas 
aktiviteter förutom där figuren tar hand om ett spädbarn. Däremot skiljer sig deras 
åsikter åt om varför pojkar är bäst. Pojkarna motiverar sina åsikter med att pojkar 
alltid gör saker bättre än flickor. Flickorna motiverar sina åsikter med att de oftast ser 
pojkar och pappor som läser, snickrar och arbetar vid datorn. ”Jag kan inte hamra för 
jag kan slå till mig här. Jag tänker att det ska vara bara en pojke. Pojkar brukar 
snickra. Pappa brukar göra det när det går sönder”. (Natalie, 5 år) Citatet ovan ger en 
bra bild av hur flickorna värderar de olika könens förutsättningar. Flera av pojkarna 
och en flicka förklarade att flickor gör sig illa om de försöker sig på att snickra och 
pojkarna säger även att flickor inte är bra på att spela dator eftersom de bara har 
sönder den. Den enda av de fyra aktiviteterna som barnen uppfattade som mer 
kvinnlig än manlig var att ta hand om ett spädbarn. Men trots att två av pojkarna 
säger att det är en kvinna på bilden så säger ändå pojkarna att män är bättre än 
kvinnor när det gäller att ta hand om små barn och deras motivering är att män är 
fysiskt starkare.  

4.2.2 Fina flickor och snabba pojkar 
Vi försökte att rita figurerna på bilderna så könsneutrala som möjligt, dvs vi tog bort 
de manliga och kvinnliga attributen men trots detta visade det sig att flickorna ändå 
bestämde sig för vilket kön figuren hade, beroende på figurens utseende mer än 
figurens aktivitet. Flickornas spontana svar när de såg bilderna var att det var en man 
på alla bilderna men då de tittade närmare på bilderna och såg vilken aktivitet 
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figuren ägnade sig åt kunde de ändra sig. De förklarade sitt första val med att figuren 
saknade hår och inte hade några kläder och därför valde de manligt kön. En flicka 
uttryckte tydligt att figurerna var fula utan hår och kläder och hon svarade att alla 
figurerna var av manligt kön. Flickan uttryckte att flickor har långt hår och fina 
kläder och ser inte ut som våra figurer, nakna och utan hår. Vi gjorde flickorna 
uppmärksammade på att vi som intervjuade dem inte hade långt hår men vi var ju 
flickor ändå. Även en av flickorna som vi intervjuade hade kort hår men trots detta 
drog även hon slutsatsen att figuren var en man på grund av att figuren saknade långt 
hår. ”Det är en pojke för han har inte så långt hår.” (Irene, 4 år) Pojkarna däremot 
valde kön på figurerna utifrån de olika aktiviteterna som figurerna ägnade sig åt och 
inte hur figuren såg ut. ”Jag ser inte på bilden att det är en pojke, men jag vet.” 
(Henrik, 5 år) De tillskrev även figurerna fysiska färdigheter såsom att de var starka, 
snabba och stora och motiverade genom dessa egenskaper att figuren var manlig. När 
pojkarna valde att figuren var en kvinna kopplades inte dessa val till några fysiska 
färdigheter eller egenskaper.   

4.2.3 Barnens förebilder                    
En av frågorna vi ställde till barnen handlade om könsidentitet. Vi undrade om 
barnen kunde tänka sig att vara figuren och utföra handlingen som figuren gör även 
om de tillskrivit figuren ett annat kön än de själva har. Pojkarna svarade att de inte 
kunde vara figuren på bilden när de hade sagt att det var en kvinna men om figuren 
hade bedömts vara en man kunde de flesta av pojkarna identifiera sig med figuren. 
Flickorna kunde tänka sig att vara figuren även om de tillskrivit figuren manligt kön. 
Både pojkar och flickor relaterade till figurerna utifrån sin erfarenhetsvärld eftersom 
de ofta förklarade sitt val av figurens kön med hur det såg ut hemma hos dem själva, 
t ex förklarade flera av barnen att deras pappa snickrade eller att deras mamma tog 
hand som småbarnen. Barnen relaterade även till vad större syskon brukade göra 
hemma som t ex att spela dataspel eller läsa böcker. ”Min storebror spelar dator. 
Flickor spelar inte dator, de går bara in på Internet” (Lukas, 5 år) är en pojkes 
motivering till varför han valde manligt kön på figuren som sitter vid en dator. När vi 
ställde frågan om vem som tycker att det är roligast att utföra de aktiviteter som 
figuren gör på bilderna svarade de flesta barnen att den som var hemma och tog hand 
om barn också tyckte att det var roligast. En flicka svarade att: ”Min mamma var bäst. 
När jag var bebis tog hon hand om mig. För att de är bättre. Flickor tycker att det är 
roligast att ta hand om bebisar. Det bara är så.” (Sara, 5 år) Barnen säger att det 
brukar vara pappa som snickrar hemma och barnen uppfattar också att han tycker att 
det är roligast. Lukas, 5 år, uttryckte om sin pappa att: ”de tycker att det är roligast att 
snickra, därför att de måste jobba med det där”. När vi frågade barnen om de 
upplevde att personalen i förskolan agerade olika gentemot pojkar och flickor, 
svarade alla barn att de inte upplevde några skillnader. Vi har heller inte sett några 
skillnader under våra observationer på de förskolor vi har besökt.  

4.3 Rollekens olika könsmönster  
Under våra observationer koncentrerade vi oss på att se vilka rollekar pojkarna 
respektive flickorna lekte men också om vi kunde se några könsstereotypa 
könsmönster i barnens lekar.  
 
4.3.1 Prinsessor och superhjältar 
De rollekar som vi kunde observera under våra besök på förskolorna var mamma, 
pappa, barnlekar, utklädningslekar i form av prinsessor och superhjältar och lekar 
där barnen föreställde djur.  
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När vi frågade barnen vad de brukade leka svarade de: 
 
Pojkar 
 

Flickor 

• Krig 
• Spiderman 
• Superhjältar 
• Spökhus 
• Datorspel 
• Skepp ohoj 

• Pokemon 
• Prinsessor 
• Mamma, pappa, barn 
• Djur 
• Barbie, Betty Spaghetti 
• Picknick/matlagning 

 
På båda förskolorna var det vanligt att pojkar lekte superhjältar och flickor 
prinsessor, enligt de intervjuade förskollärarna. Vi kunde dock bara se dessa lekar på 
förskolan Kräftan, detta eftersom vi endast observerade under en begränsad tid och 
just då lekte inte barnen dessa rollekar på Väduren. Förskollärarna på Kräftan 
berättade även att en av deras pojkar brukade klä sig i tyllkjol och en flicka klädde 
ibland ut sig till kung men att de oftast lekte könsstereotypa lekar, trots att de blev 
erbjudna andra alternativ. På Vädurens förskola såg vi inga prinsessor och 
superhjältar men vi frågade barnen om de brukade klä ut sig till detta och de svarade 
att det brukar de göra, vilket även personalen bekräftade. När vi sedan frågade 
flickorna varför det var så roligt att leka prinsessor svarade de att, ”det är bara roligt”, 
men de flesta svarade även att det var för att prinsessor är vackra och att de får 
använda fina kläder. Pojkarna svarade att de valde att leka superhjältar därför att de 
var häftiga, hade superkrafter och var snabba och starka. Vi frågade barnen om inte 
pojkarna kunde leka prinsessa och flickorna superhjälte, men då blev svaret att de 
inte kunde leka så. En flicka sa: ”Jag har sett på tv, en tjej som är superhjälte, men vi 
leker inte det.” (Sara, 5 år) En av pojkarna svarade: ”Nej, aldrig i livet, jag är bara 
spiderman.” (Peter, 5 år) 

4.3.2 Observationer på förskolan Väduren 
Barnen på Väduren leker gärna könsuppdelat enligt förskollärarna och även vi kunde 
konstatera detta under våra observationer då vi bara såg att barnen lekte könsblandat 
under kortare stunder. Flickorna lekte en mamma, pappa, barnlek och Annika 
berättade att flickorna ofta lekte mamma, storasyster och bebis men att det i denna 
lek inte fanns några manliga karaktärer, såsom pappa eller bror då ingen av flickorna 
ville ha den rollen. Vi frågade flickorna vilka roller de hade och det visade sig att alla 
rollerna var av kvinnlig karaktär. Pojkarna lekte mer aktiva lekar medan flickorna 
ägnade sig mer åt omvårdande aktiviteter. Vi kunde se att pojkar rörde sig över och 
använde större områden i sin lek medan flickors lek var mer centrerad till en plats. 
De rollekar vi kunde observera bland flickorna på denna förskola var familjepicknick, 
skola och lekar där de föreställde djur. Vi uppfattade först flickornas lekar som att de 
inte behövde en specifik ledare, för att det verkade som att alla fick vara med att 
bestämma i leken men det visade sig när vi närmade oss flickorna att de var ett par 
flickor som ville vara ledare och bestämma allt i leken, och detta skapade problem i 
flickornas lek eftersom de blev oense. Pojkarna verkade däremot ha en klar ledare 
redan från början som bestämde hur leken skulle fortgå och vilka som fick delta i 
leken men vi kunde inte urskilja någon specifik rollek när vi observerade pojkarnas 
lek.  
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4.3.3 Observationer på förskolan Kräftan 
Då vi besökte förskolan Kräftan var tre flickor utklädda till prinsessor och två pojkar 
var utklädda till superhjältar. Barnen levde sig in i dessa roller och leken gick ut på att 
vara en vacker prinsessa eller modig och snabb superhjälte men snart nog övergick 
barnen till att leka något annat. Fast de lekte med andra saker fortsatte de att vara 
utklädda, flickorna lade pärlplattor och pojkarna lekte med bilar och klossar. Flera 
flickor och pojkar lekte i dockvrån men snart såg vi ett mönster och det visade att 
pojkarna rörde sig mellan dockvrån och övriga rum medan flickorna stannade kvar 
inne i dockvrån och ägnade sig åt matlagning.  

4.4 Förskollärarnas uppfattningar om barnens tankar  
Nedanstående tabell illustrerar förskollärarnas svar angående vad de tror är barnens 
uppfattningar kring figurens kön och aktivitet. När någon har uppgett att barnen har 
svarat båda könen så har vi valt att inte insistera på att få ett entydigt svar utan har 
accepterat att de valt båda könen. Därför redovisas svaret som ½ +  ½ i tabellen 
nedan. 
 
Tabell 4.4 a   
Fördelning av förskollärares svar gällande barnens uppfattning om figurens kön och aktivitet 
Vad gör figuren på 
bilden? 

Läser en bok Sitter vid dator Snickrar Tar hand om ett 
spädbarn 

Vilket kön 
tillskriver barnen 
figuren? 

 
Man 

 
Kvinna 

 
Man 

 
Kvinna 

 
Man 

 
Kvinna 

 
Man 

 
Kvinna 

Annikas svar 
Väduren 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

Lenas svar 
Väduren 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

Kerstins svar 
Kräftan 

 
0 

 
1 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 
0 

Camillas svar 
Kräftan 

 
½ 

 
½ 

 
½ 

 
½ 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
Totalt  

 
1 ½ 

 
2 ½ 

 
3 ½ 

 
½ 

 
4 

 
0 

 
1 

 
3 

 

4.4.1 Figur som läser en bok 
De flesta barnen uppfattade att figuren som läser en bok är en man. När vi sedan 
frågade förskollärarna om vilket kön de tror att barnen tillskrivit figuren fick vi 
varierande svar. På förskolan Väduren trodde Lena att barnen tillskrivit figuren 
kvinnligt kön och motiverar sitt svar med att eftersom ”vi i förskolan läser mycket för 
barnen och vi är ju kvinnor”. Annika ansåg att figuren enligt barnen var manlig 
eftersom hon uppfattade att figuren läste en tidning och därför trodde hon att barnen 
relaterat till ”en pappa som läser tidningen”. Vi bad Annika att bortse från att det 
kunde vara en tidning och istället tänka på att figuren läser en bok för att se om det 
förändrade hennes sätt att se på saken. Då förklarade Annika att hon fortfarande 
trodde att barnen tillskrivit figuren manligt kön men om det hade suttit barn kring 
figuren på bilden så trodde hon att barnen skulle säga att det var en kvinnlig figur.   
Kerstin och Camilla som arbetar på förskolan Kräftan tror båda att barnen utifrån sin 
hemmiljö kan tänka sig att figuren kan vara både en man och en kvinna. Men om de 
utgår från hur det ser ut i förskolan tror Kerstin att barnen uppfattar figuren som en 
kvinna eftersom ”här är vi ju kvinnor som läser böcker, en riktig damdjungel”. 
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4.4.2 Figur som sitter vid en dator 

Även den här figuren uppfattade de flesta barnen som manligt kön. Lena tror att 
barnen har tillskrivit figuren manligt kön eftersom hon anser att barnen redan i 
denna låga ålder har förutfattade meningar om vad som är rätt att göra som man 
respektive kvinna. Annika tror också att barnen har sagt att figuren är manlig 
eftersom hon tror att barn har uppfattningen att ”män tycker att det är roligare att 
sitta vid datorn”. Kerstin tror att barnen har svarat att det är en manlig aktivitet då 
figuren sitter vid datorn. Hon berättar att de har placerat datorn centralt i förskolan 
för att alla ska ha tillgång till den, men att det är ett övervägande antal pojkar som 
använder sig av den. Camilla tror att barnen har svarat utefter vilket kön de själva har 
eftersom att hon tycker att datoranvändande är en könsneutral aktivitet som de flesta 
av barnen gillar att utföra.  

4.4.3 Figur som snickrar 
Annika och Lena har båda svarat att barnen har sagt att snickaren är en man och de 
motiverar det med att de tror att barnen har svarat utifrån hur det ser ut i deras 
hemmiljö. Annika motiverar sitt svar med att ”om det är pappan som lagar och fixar 
hemma, vilket det ju är i de flesta traditionella hemmen, så tycker barnen att det är 
sådant som pappor gör”. Snickaren är helt klart en man, menar Kerstin, för om man 
lyssnar på hur barnen brukar prata om sina hemförhållanden så är det pappa som 
snickrar, spikar och bygger hus. Även Camilla tycker att snickaren är väldigt mycket 
förknippad med just det manliga könet så hon tror att barnen har svarat att figuren är 
en man. 

4.4.4 Figur som tar hand om ett spädbarn 
Annika tror att barnen väljer kön på figuren utifrån hur det oftast ser ut hemma, i 
media och i samhället. Mammor tar oftast hand om bebisar och därför tror hon att de 
har svarat att figuren är en kvinna. ”Barnen identifierar sig med sina föräldrar och 
om det är mamman som tar hand om barnen så tror jag också att barn tror att 
kvinnor tycker att det är roligt.” Lena har också den uppfattningen att barnen väljer 
att ge figuren kvinnligt kön eftersom hon tycker att ”barnen ser mycket i sin omvärld 
och här i förskolan är det många kvinnor, och vi tar hand om små barn”. Kerstin och 
Camilla tror att alla barn har sagt att det är en kvinna som är på bilden eftersom att 
de tror att barnen relaterar bilden till att det är en mamma som tar hand om en bebis. 

4.4.5 Värdering och könsidentifikation 
Under den här rubriken har vi sammanfattat förskollärarnas svar om barnens tankar 
kring hur de värderar män och kvinnors förmåga att utföra aktiviteter och om barnen 
kan identifiera sig med figurerna.  
 
På Vädurens förskola arbetar de med att försöka få alla barn att känna att de är bra, 
duktiga och att alla kan. Annika hoppas att barnen inte tycker att en kvinna är bättre 
på att ta hand om barn bara för att hon är just kvinna. Men hon tror att om barnen 
själva ser att pappan i hemmet tar hand om barn eller om de har en manlig 
förskollärare som är en bra förebild så kan barnen se att de traditionellt kvinnliga 
sysslorna passar även för män. Både Annika och Lena tror att barnen kan identifiera 
sig med figurerna även om de tillskrivit figurerna ett annat kön än de själva, eftersom 
de tror att deras intressen går före könskoden i aktiviteten. Men Annika tvekar lite 
eftersom hon menar att barn i den här åldern redan vet vad som är könskodade 
aktiviteter och även om de gärna vill prova på nya saker menar hon att de redan nu 
känner vad som förväntas av det egna könet. Lena tillägger: ”Jag hoppas och tror, för 
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jag vill ju tro att vi någonstans påverkar dem att välja fritt utifrån intresse, att de kan 
välja könsneutralt.” 
 
På Kräftans förskola är grundtanken att alla barn kan det mesta om de bara får 
möjlighet att försöka men Camilla och Kerstin tror nog att barnen ändå uppfattar att 
kvinnor är bättre på att hand om barn och att män är bättre på att snickra. En strategi 
de har för att försöka motverka dessa stereotypa uppfattningar är att inte dela in 
verksamheten efter pojkars och flickors intressen utan de väljer att blanda materialen 
i de olika rummen så att de ska passa båda könen. Kerstin tror att barnen kan 
identifiera sig med figurerna oavsett vilket kön de tillskrivit dem men Camilla tror att 
pojkarna har svårt att identifiera sig med figuren om de har tillskrivit den kvinnligt 
kön.  

4.5 Praktiskt genusarbete 
Alla förskolor i den kommun som vi har genomfört vår undersökning i har som mål 
att arbeta med genusfrågor men alla arbetar inte på samma sätt utan det skiljer sig åt 
mellan de olika förskolorna. Nedan följer en sammanfattning som visar hur de 
arbetar på de förskolor som ingår i studien. 

4.5.1 Förskolan Väduren 
På den här förskolan vill förskollärarna erbjuda barnen alla möjligheter till lek och 
utveckling. Deras första tanke när de påbörjade sitt genusarbete var att utesluta alla 
könsstereotypa leksaker och miljöer, men genom att behålla dessa har de skapat sig 
en möjlighet att förbättra sin verksamhet ur ett genusperspektiv genom att erbjuda 
barnen alternativ. Barnen kan fortfarande få möjlighet att leka med t ex Barbie men 
förskollärarna kan hjälpa barnen att hitta på nya saker för Barbie att göra. I stället för 
att bara klä sig i fina kläder, fixa med håret och gå på fest så kan förskolläraren 
initiera lekar där Barbie utför handlingar då hon får vara aktiv, driftig och kompetent. 
De menar att om de arbetar på det här sättet kan de behålla de könsstereotypa 
leksakerna i förskolan eftersom de då kan hjälpa till med jämställdhetsarbetet i 
förskolan i stället för att bevara traditionella könsmönster. Förskolläraren Lena 
menar att: ”Det är vuxnas sätt att se på saker och ting som styr hur vi gör.” Hon 
menar att personalens förhållningssätt styr väldigt mycket hur verksamheten ser ut, 
även utifrån ett genusperspektiv.  
 
Förskolan är delaktig i ett genusprojekt som heter Jämstöd. De arbetar enligt 4R-
metoden och Lena och Annika berättar att projektet startade med flera föreläsningar 
om genus och utifrån dessa föreläsningar diskuterades olika frågor i tvärgrupper som 
bestod av förskollärare från de olika förskolorna som ingår i deras enhet. Annika 
berättade att det handlar om att kartlägga verksamheten så att förskollärarna ska få 
en bild av hur resurserna och makten att bestämma fördelas. Det praktiska arbetet 
består i att videofilma olika situationer som sedan analyseras. De situationer som har 
observerats är tamburkontakten med föräldrar och barn och samlingen och de 
planerar även att studera matsituationen och leken. Lena och Annika säger att genom 
videofilmningen har de fått upp ögonen för hur de verkligen handlar i olika 
situationer, för de menar att det kan vara lätt att tro att man gör på ett visst sätt och 
så visar det sig att så inte är fallet. Som hjälp när de ska analysera situationerna på 
videoinspelningarna har de ett observationsschema att utgå ifrån. På det sättet menar 
de att de kan synliggöra och tydliggöra hur de bemöter pojkar och flickor i vardagen. I 
tamburkontakten t ex, har de koncentrerat sig på hur de bemöter barnen. Vem får 
hjälp? Vem tilltalas? Vem ges en fråga om känslor, utseende och relationer? Denna 
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typ av frågor ligger till grund för analysen av observationen. Lena och Annika 
förklarar att personalen på förskolan hjälper varandra genom att uppmärksamma 
varandras förhållningssätt mot barnen. De påminner varandra i vardagliga 
situationer där man lätt faller in i traditionellt tänkande kring könsmönster. Lena tar 
som exempel upp att det är lätt att man tilltalar flickor utifrån hårfärg, tofsar, kläder 
och utseende, ”Vi försöker att knacka varandra på axeln, när man tydligt hör att 
någon faller in i gamla vanor, för visst gör man det”. Lena tycker att det är väldigt bra 
att bli påmind om sitt agerande i dessa situationer och menar att det är en bra hjälp 
vid förändringsarbetet eftersom dessa handlingar ofta är omedvetna.  

4.5.2 Förskolan Kräftan 
Även på den här förskolan tycker förskollärarna att det är viktigt att erbjuda barnen 
många olika möjligheter till lek och utveckling. ”Vi erbjuder alla allt, så att säga”, 
säger Kerstin. Något som de på förskolan Kräftan har tänkt på är att inte ta bort 
något ur verksamheten utan bara tillföra nya saker som kan locka barnen till lekar 
som traditionellt förknippas med det andra könet. På så sätt menar Kerstin och 
Camilla att rollen som flicka respektive pojke blir mer mångfacetterad och det ger i 
sin tur större möjligheter att utforska sin könsidentitet. Att planera miljön anser 
förskollärarna är en viktig del i genusarbetet. De har t ex försökt att placera leksaker 
som förknippas med pojklekar i dockvrån. Ett väldigt populärt tillskott i dockvrån är 
de utklädningskläder som gör det möjligt att klä ut sig till superhjältar, t ex 
Spindelmannen och Batman. Det har även hänt att flickorna klär ut sig till 
superhjältar. Kerstin menar att dessa kläder lockar till att flera pojkar använder sig av 
dockvrån och vill leka där. Camilla berättar att de inte har något specifikt genusarbete 
men de försöker att planera miljön och tänka på hur de uttrycker sig till varandra och 
barnen. Förskollärarna har valt att inte dela in barnen i pojk- och flickgrupper 
eftersom de anser att det inte behövs i den grupp av barn som finns på förskolan för 
närvarande. Förskollärarna tycker att resultatet av deras arbete har lett till att både 
pojkar och flickor har fler val av aktiviteter och de har även sett att barnen leker mer 
könsblandat.   

4.6 Sammanfattning 
Våra intervjuer är baserade på könsneutrala figurer som utför olika handlingar, (läser 
en bok, sitter vid en dator, snickrar och tar hand om ett spädbarn.) Resultatet av vår 
studie är baserat på åtta intervjuer med barn och fyra intervjuer med förskollärare 
samt två observationstillfällen. Resultatet visar att de flesta av barnen tillskriver 
figurerna manligt kön förutom figuren som tar hand om ett barn som de anser är en 
kvinna. Förskollärarnas uppfattningar, om barnens tankar kring figurerna, visar ett 
liknande resultat. Det som skiljer förskollärarnas uppfattningar från hur barnen har 
svarat, är att barnen tillskrev figuren med boken manligt kön medan förskollärarna 
trodde att barnen hade svarat att det var en kvinna.  
 
I vår undersökning tycker både pojkar och flickor att pojkar är bäst på att utföra de 
aktiviteter som figurerna på bilderna utför, förutom då figuren tar hand om ett barn, 
då flickorna tyckte att flickorna är bättre men pojkarna vidhöll att de fortfarande är 
bäst även på denna aktivitet. Hur flickorna uppfattar figurernas kön och förmåga att 
utföra de olika handlingarna, avgörs till stor del av vilken person som gör vad 
hemma. Pojkar motiverar ofta sina val med att de helt enkelt alltid gör saker bättre än 
flickorna. Att identifiera sig med figuren hade flickor inga problem med oavsett vilket 
kön de tilldelat figuren medan pojkar absolut inte kan tänka sig att identifiera sig 
med figuren om de tilldelat figuren kvinnligt kön. Bara en av förskollärarna har 
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uppfattningen av att pojkar har svårt att identifiera sig med figurerna om de 
tillskrivits kvinnligt kön medan de andra förskollärarna tror att barnen kan 
identifiera sig med figurerna oavsett tilldelat kön.  
 
Figurernas utseende och aktivitet har påverkat flickornas val av kön på figurerna 
medan pojkarna endast baserat sina val på vad figurerna på bilderna utförde för slags 
handlingar. Även i rolleken är utseendet viktigt för flickor, de vill vara vackra 
prinsessor medan pojkar vill vara aktiva, starka och snabba i sina rollekar och det 
resulterar i att de gärna leker superhjältar.  
 
På de båda förskolorna som vi har besökt har de samma strategi för att främja 
jämställdhet i verksamheten. De arbetar för att erbjuda alla barn samma möjligheter 
oavsett kön. De väljer att inte ta bort könsstereotypa rum, såsom dockvrå och 
snickarrum och de tar inte heller bort könsstereotypa leksaker från verksamheten 
utan de försöker att erbjuda alternativa möjligheter så att det ska passa båda könen.  
 

5. RESULTATANALYS 

5.1 Pojkar, flickor och olika värderingar 
I vårt samhälle ses män och kvinnor som varandras motsatser och mannen är 
överordnad kvinnorna enligt Hirdman (2001) och det här mönstret kunde även 
observeras bland de intervjuade barnen. Pojkar ansågs av båda könen som bättre än 
flickor på att utföra figurens aktiviteter, vilket barnen motiverade med att pojkar 
klarar av att göra saker medan flickor bara gör sig illa eller har sönder saker när de 
försöker utföra olika sysslor. Den enda figur som skiljde sig från detta mönster var 
figuren som tar hand om ett spädbarn där flickorna anser att flickor är bäst. I vårt 
samhälle är det väldigt vanligt att kvinnor tar hand om småbarnen, både i hemmet 
och på förskolan och det här kan påverka hur flickorna svarat. Även de förskollärare 
som ingick i denna studie bekräftade att barnen påverkas av den miljö där de oftast 
vistas, dvs hemmet och förskolan och tror att det kan ligga till grund för flickornas 
uppfattningar. Josefsson (2005) och Paulsson och Öhman (1999) skriver att kvinnor 
ska vara vårdande och omhändertagande för att passa in normen som råder i 
samhället. Denna norm styr flickors val så att det blir naturligt att det är kvinnor som 
stannar hemma och tar hand om barn. Denna norm menar Hirdman är svårt att 
bryta, då det kräver stora förändringar eftersom dessa normer finns inbyggda i vårt 
språk, tänkande och kultur.  
 
Samhället förväntar sig att pojkar ska klara av saker och ting medan flickor har helt 
andra förväntningar på sig. En av dessa förväntningar är enligt Josefsson (2005) att 
kvinnor ska anpassa sig efter männen och som en del av denna anpassning förväntas 
kvinnor vara vackra för att behaga männen. En flicka i studien sade att figurerna 
måste vara manliga eftersom de saknade hår och därför var de enligt flickan fula och 
kunde på grund av detta inte vara kvinnor. Flera av flickornas svar tyder på att de 
anser att utseende är viktigt hos kvinnor men de nämner aldrig att pojkars utseende 
är viktigt. Även när barnen tilldelade figurerna kön så kunde samma mönster ses i 
barnens svar. Flickorna i studien tilldelade figurerna på bilderna kön utifrån 
utseende medan pojkar ansåg att det måste vara en pojke på bilden eftersom figuren 
utför en handling och pojkar gör allting bättre än flickor.  
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Att lära sig vad som är lämpligt beteende för pojkar respektive flickor får barnen 
uppleva tidigt i livet. Så tidigt som i spädbarnsåldern blir de bemötta på olika sätt 
beroende på sitt kön. (Bjerrum Nielsen och Rudberg 1989; Svaleryd 2002; Paulsson 
och Öhman 1999; Hirdman 2001). Redan från början tillskrivs pojkar och flickor 
olika uppgifter och karaktärsdrag och enligt Paulsson och Öhman (1999) är det 
samhällets påverkan och förväntningar som skapar dessa klara könsroller. När 
barnen har tillägnat sig samhällets normer blir det en naturlig följd att utföra de 
aktiviteter som förknippas med det egna könet för att stärka sin egen könsidentitet. 
När pojkarna tillfrågades om de kunde tänka sig att vara figuren på bilderna blev 
svaret entydigt, de figurer pojkarna hade gett manligt kön kunde de identifiera sig 
med men då pojkarna valt kvinnligt kön på figuren var det ingen pojke som kunde se 
sig själv som figuren. Flickorna däremot kunde tänka sig att identifiera sig med 
figuren oavsett vilket kön de tillskrivit figuren. Denna skillnad kan förklaras med det 
som Hedlin (2004) hävdar, att vi har en manlig norm som gäller i samhället, vilken i 
sin tur ger mannen högre status och pojkarna i den här studien uttrycker väldigt 
tydligt att de är bättre än flickorna. Därför är det möjligt att pojkarna anser att det är 
sämre att bli förknippade med kvinnor och kvinnliga aktiviteter eftersom de då 
tappar i status och makt. Förskolan är en av få platser där det råder kvinnlig 
överordning, enligt Havung (2000) och genom att välja förskolan som arbetsplats där 
omsorg för barn är i fokus så har kvinnan valt yrke efter samhällets förväntningar.      

5.2 Lek och miljö i ett könsperspektiv  
I barnens lek och i deras intervjusvar i denna studie framkom det att de hade en 
tydlig bild av vilka egenskaper som tillskrivs pojkar respektive flickor och det är i 
leken som barnen utforskar sina egna och andras könsroller, enligt Öhman (1999). 
De lekar som barnen utövade är förknippade med de könsmönster som finns i övriga 
samhället. Att vara vacker eller att ta hand om någon är viktiga teman i flickornas lek 
medan det för pojkar är viktigt att det finns styrka och snabbhet i deras lekar. 
Flickorna i vår studie lekte gärna att de var vackra och finklädda prinsessor där själva 
prinsesskläderna var det väsentliga i leken. När pojkarna klädde ut sig var det till 
superhjältar och pojkarna var mer aktiva i leken då de sprang runt och låtsades vara 
hjälten. Detta lekmönster är väldigt vanligt bland barn, enligt Rithander (1991). Vid 
en första anblick verkade flickorna mer passiva i sin rollek men de är precis lika 
aktiva i sin rollek som pojkarna, det är bara rollkaraktärerna som är olika, dvs en 
prinsessa flyger inte runt som en superhjälte gör och det gör heller inte flickorna i sin 
lek. Även förskollärarna var väl medvetna om att barnen lekte könsstereotypa lekar 
men de har aktivt valt att inte utesluta några lekar eller leksaker utan de försöker att 
stimulera barnen till att utveckla sina lekar och på så sätt får barnen även ta del av de 
aktiviteter som förknippas med det andra könet. Genom att inte ta bort utan istället 
tillföra menar Olofsson (2007) att förskollärarna ger barnen möjlighet att behålla de 
kvaliteter de redan har samtidigt som de får möjlighet att utveckla andra kvaliteter. 
Även Jalmert (refererad i Sandquist 1998) menar att det finns vinster i att låta barnen 
få ta del i de aktiviteter som traditionellt tillhör det andra könet. Han menar att det 
resulterar i att barnen förstår varandra bättre.  
 
Att förskollärarna är medvetna om sina handlingar och att det material som de 
använder i förskolan kan bidra till att förstärka eller motverka olika könsmönster är 
en viktig del av en genusmedveten pedagogik enligt Delegationen för jämställdhet i 
förskolan (SOU 2004:115). Detta försöker förskollärarna i studien att uppnå genom 
att placera ut leksaker och annat material på ett sådant sätt att rummen i förskolan 
inte blir könskodade, dvs bara innehåller material som endast tilltalar det ena könet. 
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Även i Lpfö98 uttrycks det att barnen ska ha samma möjligheter oavsett kön. Om 
förskollärarna erbjuder barnen varierande alternativ är det ändå inte säkert att 
barnen ändrar sitt lekbeteende. Detta menar Rithander (1991) beror på att barnens 
lekmönster skiljer sig åt även om de vistas i samma miljö och därför blir leken olika 
för pojkar och flickor. Att barnen hade olika mönster i sin lek observerades under 
besöken på förskolorna och även om barnen blir erbjudna olika alternativ vill barnen 
fortfarande helst vara prinsessor och superhjältar. ”Vem som fick bestämma i leken”, 
var ett annat mönster som också observerades i barnens lek. Kvalheim (1980) hävdar 
att ledarrollen skiljer sig åt mellan pojkar och flickor och det kunde observeras i 
barnens lekar. Pojkarna hade en tydlig ledare som bestämde medan flickorna 
försökte bestämma tillsammans, vilket vid det här tillfället inte fungerade så bra då 
de tenderade att bli osams.   

5.3 Förskollärarnas uppfattningar om barns genustänkande 
När förskollärarna tillfrågades om vilket kön barnen tillskrivit figurerna så pekade 
förskollärarnas svar på ett liknande mönster som barnens svar, men i det fall då 
figuren läste en bok skiljde sig deras svar åt. Majoriteten av barnen tyckte att figuren 
med boken var en man medan förskollärarna hade en varierande uppfattning kring 
vad de trodde att barnen tillskrivit figuren för kön. Förskollärarna påpekade att 
barnens hemmiljö och miljön på förskolan påverkar barnens uppfattningar om vilket 
kön figuren har. Pojkar och flickor socialiseras in i olika könsroller där de har olika 
förväntningar på sig utifrån sitt kön, menar Odelfors (1998). Därför är det naturligt 
att barn relaterar till omgivningens beteendemönster, enligt Paulsson och Öhman 
(1999). Om förskollärarna tror att barnet har sagt att figuren med boken är en man, 
så tror förskollärarna att barnet relaterat till hemmets miljö, t ex en pappa som läser 
tidningen. Men om de tror att barnet tillskrivit figuren kvinnligt kön så motiverar de 
sina tankar med att det beror på miljön i förskolan, där så många kvinnor läser för 
barnen. En förskollärare påpekade att förskolan är en väldigt kvinnodominerad miljö 
och om barnen hade haft en manlig förskollärare som de kunde relatera till är det 
möjligt att svaret blivit det motsatta. Även Wernersson (refererad i Sandquist 1998) 
anser att barn behöver möta manliga förebilder i förskolan men det leder inte 
automatiskt till ändrad syn på våra könsroller men Annerblom (1983) påpekar att fler 
män i förskolan skulle vidga de kvinnliga pedagogernas perspektiv på sitt arbete. 
Detta skulle i sin tur leda till att barnen kan se, att även män kan göra de sysslor som 
kvinnor traditionellt förknippas med.  
 
Figuren som snickrar uppfattade samtliga barn som manlig och även förskollärarna 
var av uppfattningen, att barnen svarat att figuren var av manligt kön. Detta tyder på 
att barn i 4-5 årsåldern redan har en stereotyp uppfattning om vilket kön som kan 
göra vad. Det är den här typen av uppfattningar som bör motverkas men Hedlin 
(2006) påpekar att det inte handlar om att ändra någons personlighet utan att 
barnens möjligheter inte begränsas utan utökas. Öhman (1999) hävdar att 
pedagogernas förhållningssätt har en betydande roll för hur barn tänker kring 
könsroller.   

5.4 Samma möjligheter oavsett kön 
Styrdokumenten i förskolan uttrycker att förskolan ska arbeta aktivt med 
jämställdhetsfrågor och i de förskolor som besökts arbetar de med genusfrågor, men 
på lite olika sätt. På förskolan Väduren ingår de i projektet Jämstöd och de arbetar 
efter 4-R metoden. Metoden ska hjälpa förskollärarna att på ett bättre sätt kunna 
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möta barnens behov oavsett kön men den beskriver även hur de kan förändra sin 
verksamhet för att få en mer jämställd förskola, (SOU 2007:15). Att videofilma sin 
verksamhet menar förskollärarna på Väduren har hjälpt dem att komma till insikt om 
hur de bemöter barnen och hur de handlar i olika situationer. Öhman (1999) menar 
att det här sättet att arbeta på är ett bra sätt att utvärdera verksamheten och få upp 
ögonen för vad som behöver förändras. På förskolan Kräftan där de inte ingår i något 
genusprojekt är strategin att öka jämställdheten genom att planera miljön så att alla 
barn blir erbjudna alla möjligheter precis som Olofsson (2007) skriver: ”När barnen 
utformar sin personlighet ska vi tillföra fler färger på paletten.” Med det menar hon 
att barnen ska få uppleva flera sätt att vara på och leken kan vara en bra metod för att 
uppnå detta. Båda förskolorna har aktivt valt att inte utesluta några lekar och 
leksaker utan de försöker att förbättra sin verksamhet genom att ge lekarna nya 
dimensioner, vilket Olofsson hävdar kan hjälpa barnen att vidga deras 
erfarenhetsvärld. Ett exempel på detta, menar Olofsson, är att flickor ofta identifierar 
sig med dockan Barbie och på så sätt kan hon hjälpa till att skapa en mer jämställd 
förskola om förskollärarna tillsammans med flickorna ger Barbie nya uppdrag som 
visar flickor att det är möjligt att våga prova på nya utmaningar. Att arbeta på det här 
sättet möjliggör för barnen att de fortfarande kan behålla de könsstereotypa 
leksakerna utan att det förstärker de traditionella könsrollerna, enligt förskollärarna. 
 
På båda förskolorna uttrycker förskollärarna att det är viktigt att tänka på hur de 
tilltalar och förhåller sig till barnen och varandra och detta är något som de arbetar 
aktivt med. Förskollärarna menar att de många gånger omedvetet bemöter pojkar 
och flickor på olika sätt och detta försöker de att stävja genom att påminna varandra 
om att tänka på hur de uttrycker sig. Både Josefsson (2005) och Einarsson och 
Hultman menar att pojkar och flickor behandlas olika i förskolan, både när det gäller 
hur de tilltalas och vad som förväntas av dem. Men under intervjuerna berättade 
barnen att de inte upplevde att det var någon skillnad i förskollärarnas bemötande 
mellan könen, vilket även observationerna som genomfördes bekräftade. Men enligt 
Öhman (1999) är det en vanlig uppfattning hos dem som arbetar inom förskolan att 
de inte gör någon skillnad mellan pojkar och flickor och detta kan leda till 
förstärkning av ojämställda könsroller.  
 
Förskollärarna som arbetar på Väduren och Kräftan har valt att inte dela in barnen i 
könsuppdelade grupper. De tycker inte att det finns något behov av detta då de ser att 
barnen oftare har börjat leka i könsblandade grupper. Svaleryd (2002) påpekar att 
det finns både för- och nackdelar med enkönade grupper. En fördel är att barnen får 
mod att utforska det andra könets aktiviteter medan nackdelen kan vara att det 
betonar olikheterna mellan könen. Om förskollärarna ska dela in barnen i enkönade 
grupper bör de ha en genomtänkt idé om hur de enkönade grupperna kan bidra till 
att förbättra verksamheten.    
 

6. DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion  
För att öka validiteten i vår studie har vi kombinerat olika datainsamlingsmetoder, 
vilket kallas för metodtriangulering. De metoder vi har använt oss av är intervjuer, 
observationer samt litteraturstudier. Varje metod har sina för- och nackdelar och 
Denscombe (2000) förklarar att fördelen av att använda sig av flera olika metoder 
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består i att forskaren får fler infallsvinklar på sina forskningsfrågor och kan därmed 
jämföra resultaten av dessa olika källor.  
 
I ett tidigt skede av vårt arbete hade vi tänkt använda oss av en enkätundersökning 
men genom egna erfarenheter har enkätundersökningar ofta visat sig ge ett relativt 
stort bortfall och därmed ett osäkert forskningsresultat. Även Stukát (2005) anser att 
ett stort bortfall vid användandet av enkäter kan vara ett problem för studiens 
validitet men också att svårigheterna med att veta om respondenten uppfattat 
frågorna korrekt menar han är en risk som måste beaktas och därför valdes denna 
metod bort. Vi valde kvalitativa intervjuer som metod eftersom vi ansåg att det skulle 
generera djupare och mer ingående svar, vilka vi anser ger ett säkrare resultat i vår 
studie. Vår första tanke var att endast intervjua barnen i studien men efter att ha läst 
Trost (2005) valde vi att komplettera intervjuerna med observationer för att få 
ytterligare ett verktyg för att ta reda på barnens uppfattningar om genus. Vi bestämde 
oss för att genomföra intervjuerna med barnen parvis eftersom vi antog att de skulle 
känna sig tryggare om de hade en kompis med sig, men det visade sig att barnen 
påverkade varandras svar till en viss del. Därför är det möjligt att vi hade fått andra 
svar från barnen om de hade intervjuats enskilt. För att få uttömmande svar vid 
barnintervjuer, hävdar Doverborg och Pramling-Samuelsson (2000) att det är en 
fördel om intervjun bygger på konkreta situationer som barnen kan känna igen sig i. 
Därför anser vi att bilderna med figurer som utför vardagliga handlingar var ett bra 
komplement till våra intervjufrågor. Figurerna på bilderna var menade att vara 
könsneutrala men flera av flickorna kommenterade deras utseenden och de tog 
avsaknad av hår som en indikation på att figuren var manlig. Detta kan möjligen ha 
påverkat barnen i sina val av kön på figurerna. Vi hade eventuellt kunnat undvika 
detta om vi hade visat bilderna för barn i samma ålder som inte ingick i studien och 
hört deras åsikter innan vi genomförde intervjuerna. På så sätt hade vi kunnat 
upptäcka att barnen lätt kunde påverkas av figurernas utseende och med den 
vetskapen hade vi kunnat förändra bilderna så att de blev mer könsneutrala. Om vi 
skulle återupprepa samma undersökning och ändå använda oss av bilder med figurer 
som utför olika handlingar, hade vi valt att inte rita med själva figurerna utan bara 
illustrera handlingarna, t ex hade figuren som läser en bok ändrats till att boken och 
endast figurens händer hade illustrerats.  
 
Att vi följde upp med individuella följdfrågor till barnen för att få veta varje barns 
unika tanke är enligt Doverborg och Pramling-Samuelsson (2000) betydelsefullt för 
att få så uttömmande svar som möjligt. Intervjuerna med förskollärarna genomfördes 
enskilt och vi uppfattade att de var uppriktiga och gav detaljerade svar. För att 
validiteten i studien skulle bli högre har vi sänt ut vårt resultat av intervjuerna och 
observationerna via e-post till respektive förskola så att respondenterna kunde 
verifiera att vi tolkat deras svar på ett korrekt sätt. Förskollärarna ansåg att vi hade 
uppfattat deras svar på ett korrekt sätt och hade inte något att tillägga.    
 
För att analysera vårt material har vi använt oss av det som Stensmo (2002) 
benämner som den hermeneutiska spiralen. Han menar att forskaren alltid börjar 
analysen med att försöka få en helhetsbild av materialet. Vi valde att transkribera 
våra genomförda intervjuer för att skaffa oss denna helhetsbild över materialet och 
sedan kategoriserade vi informationen för att hitta relevanta teman. Dessa teman 
analyserades och jämfördes mot den litteratur som vi läst och funnit betydelsefulla 
för att ta reda på svaren på våra forskningsfrågor. När materialet var genomarbetat 
återgick vi till att läsa igenom texten som helhet ännu en gång för att försöka hitta 
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nya teman med vår förnyade förståelse. Detta för att kunna analysera texten utifrån 
flera olika perspektiv och därmed nå ett bättre resultat.  
 
Observationerna genomförde vi tillsammans och vi observerade samma barn men vi 
förde egna fältanteckningar. Detta gjorde vi för att vi tolkar situationer olika och vi 
ville kunna jämföra våra olika uppfattningar, vilket vi anser ger oss en bättre 
utgångspunkt för vår analys. Därefter analyserade vi sedan de fältanteckningar vi 
själva hade utfört därför att vi inte ville påverka varandras tolkningar av materialet i 
detta första steg. När denna del av arbetet var slutfört, jämförde och diskuterade vi 
våra tolkningar av observationerna för att se hur vi uppfattat de olika situationerna. 
Det visade sig att våra tolkningar överensstämde med varandra till stor del och detta 
tog vi som en bekräftelse på att vi tolkat de olika situationerna korrekt. Vi letade efter 
mönster i barnens lek som vi tittade närmare på och försökte kategorisera. Senare 
återgick vi till att läsa igenom fältanteckningarna igen och därefter gjorde vi en 
gemensam analys av våra observationer. Vi har även försökt hitta tidigare forskning i 
litteratur som beskriver barns beteenden som kan hjälpa oss i vår analys och att tolka 
våra observationer på ett adekvat sätt. Resultatet av observationerna som 
genomfördes hade möjligtvis fått ett annat resultat om vi hade kunnat observera 
under en längre period, en annan dag eller vid en annan tidpunkt på dagen. Att 
förskollärarna hade valt ut vilka barn som skulle ingå i studien kan även det ha 
påverkat vilka resultat vi har fått fram. Något annat som eventuellt kan ha påverkat 
resultatet är att respondenterna endast var kvinnor. Om vi hade fått tillgång till 
manliga respondenter i vår studie hade vi möjligtvis fått fler infallsvinklar och andra 
perspektiv på våra frågor om genus. Det hade varit intressant att ta reda på om män 
och kvinnor i förskolan har olika tankar om barnens uppfattningar kring genus. 
 
Eftersom vi endast har genomfört en mindre undersökning med relativt få 
respondenter är det svårt att dra några allmängiltiga slutsatser av vårt resultat. Vår 
urvalsgrupp kan inte betraktas som statistiskt säker, då den endast innehåller 
respondenter från två förskolor. Dessa respondenter representerar ett mycket 
begränsat urval av de barn och vuxna som finns inom förskolans verksamhet. 
Resultatet i undersökningen baseras på svaren från just den här urvalsgruppen men 
det är möjligt att resultatet kan peka mot förhållanden som råder i flera förskolor. För 
att kunna dra några generella slutsatser om vilka uppfattningar barn har om genus 
och hur deras förskollärare förhåller sig till detta, krävs en större studie med fler 
respondenter, fler och längre observationer och att undersökningen utförs under en 
längre tidsperiod.  

6.2 Resultatdiskussion 
I vår inledning skrev vi att en av förskolans viktigaste uppgifter är att främja 
jämställdhet och se till att alla barn får samma möjligheter oavsett kön, vilket vårt 
demokratiska samhälle ska bygga på. Den genusordning som finns i vårt samhälle har 
existerat under en väldigt lång tid så därför känns den som en naturlig del av vårt liv. 
Men för att skapa ett mer jämställt samhälle behöver vi motverka dessa stereotypa 
könsmönster genom aktivt och medvetet arbete redan i förskolan.  

6.2.1 Barnens uppfattningar  
När vi ritade våra figurer och utformade intervjufrågorna diskuterade vi vad kunde 
tänkas få för svar. Vi trodde att figurerna som läser en bok och sitter vid en dator 
skulle uppfattas av barnen som mer könsneutrala än vad resultatet visar. Det visade 
sig att de flesta av barnen uppfattade dessa figurer som manliga. Barnens svar 
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gällande figuren med boken var de svar som överraskade oss, då vi och förskollärarna 
trodde att barnen skulle svara att det var en kvinna. Vi grundade våra förutfattade 
meningar på att det ofta är kvinnor som läser för barnen, både på förskolan och i 
hemmet. Barnen tillskrev figurerna manligt kön tre gånger så ofta som de tillskrev 
figuren kvinnligt kön och när vi bad barnen att förklara hur de tänkte när de valde 
kön på figuren så kunde vi se tydliga mönster i barnens svar. De tydligaste mönster 
som vi kunde se var att pojkar uppfattas som bättre än flickor och att flickor 
fokuserar på utseende.  
 
6.2.1.1 Pojkar uppfattas som bättre än flickor 
Både pojkarna och flickorna ansåg att pojkar var bättre på att utföra alla aktiviteter, 
förutom då figuren tar hand om en bebis, då flickorna ansåg sig vara bäst. Vad är det 
som gör att pojkar uppfattas som bättre än flickor? En del av förklaringen kan vara 
att pojkar och flickor behandlas olika redan från födseln och detta beror enligt 
Hirdman (2001) på samhällets föreställningar om vad som är manligt och vad som är 
kvinnligt. Även Paulsson och Öhman (1999) skriver att samhället har förväntningar 
på hur pojkar och flickor ska vara. Alla människor vill passa in och känna sig 
uppskattade och för att nå upp till samhällets förväntningar fordras det att man 
anpassar sig efter rådande normer. De olika förväntningar som finns på de båda 
könen påverkar vilka val man gör i livet. Pojkar förväntas vara starka, modiga och 
tävlingsinriktade, enligt Josefsson (2005) medan flickor förväntas vara vackra, 
vårdande och omhändertagande. Dessa förväntningar kunde vi observera i barnens 
lekar då vi såg att pojkarna lekte superhjältar och flickorna lekte prinsessor. I de här 
lekarna tränar pojkarna på att vara fysiska och de mäter sin styrka mot andra pojkar 
vilket stärker deras utveckling till att bli vuxna män som kan passa in i den rådande 
normen. Samhället bygger på manliga normer och manliga behov, enligt Hedlin 
(2004) och den manliga överordningen i samhället som Hirdman talar om kan vara 
en av anledningarna till varför pojkarna uppfattar sig som bättre än flickorna. En 
annan bidragande orsak tror vi kan vara att pojkar många gånger får omedelbar 
uppmärksamhet och blir därigenom bekräftade på förskolan på bekostnad av 
flickorna och deras behov. Att pojkar och flickor även tilltalas olika i förskolan tror vi 
kan påverka hur barnen uppfattar sig själva. De förutfattade meningar vi har om 
könen påverkar hur vi tilltalar barnen och enligt Einarsson och Hultman (1984) sker 
detta omedvetet och vi menar att detta kan ge ytterligare en förklaring till varför 
pojkar blir stärkta i sin uppfattning om att de är bättre än flickor.  
 
I denna studie har det framkommit att pojkarna har svårt att identifiera sig med 
figurer som de tillskrivit kvinnligt kön medan flickorna kunde identifiera sig med 
figuren oavsett vilket kön flickorna givit den. Pojkarnas ovilja att bli förknippade med 
det kvinnliga könet tror vi beror på den manliga överordningen, dvs att pojkars 
grundstatus är högre än flickors och därmed kan pojkarna uppleva att de förlorar i 
status om deras person uppfattas som mer kvinnlig. Flickornas benägenhet att kunna 
identifiera sig även med de figurer som de uppfattat som manliga, tror vi kan bero på, 
att det som förknippas med pojkar värderas högre och flickorna riskerar därför inte 
att deras person värderas som sämre.   
 
6.2.1.2 Flickor fokuserar på utseende 
Även flickor tränar på den kommande rollen som kvinna i samhället genom att leka 
sådant som stärker deras könsidentitet. En återkommande lek hos flickorna i studien 
var mamma, pappa, barnlek men även lekar där flickorna klädde ut sig till vackra 
prinsessor var vanligt förekommande. Ett tydligt mönster som vi kunde se bland 
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flickorna var att de valde kön på figurerna utifrån hur figurerna såg ut. Även när de 
lekte prinsessa var utseendet det som var viktigast för flickorna. Något som förvånade 
oss var att utseendet i så hög grad var det som var viktigt för flickorna. En orsak till 
deras fokusering på utseende kan vara att både samhället och media målar upp en 
bild av hur kvinnor ska se ut för att passa in i normen för kvinnor. Josefsson (2005) 
hävdar att en del av förväntningarna på kvinnor innebär att hon ska anpassa sig efter 
mannens preferenser och en av del av dessa är att hon förväntas vara vacker. Våra 
figurer var menade att vara könsneutrala men då vi tagit bort både manliga och 
kvinnliga attribut uppfattades figurerna som manliga av flickorna eftersom flickor 
menar att kvinnor ska ha långt hår och fina kläder, något som våra figurer saknade. 
För att motverka denna utseendefixering hos flickor, anser vi, att förskolläraren har 
en viktig uppgift i att bekräfta flickor för andra saker än deras utseende. 
Förskollärarna i vår studie var medvetna om detta och de försökte att stärka flickorna 
genom att bekräfta deras handlingar och egenskaper snarare än deras utseende.    
 
Hur flickorna blir tilltalade i förskolan kan enligt Einarsson och Hultman (1984) 
förstärka flickors känsla av underlägsenhet och svaghet. I vår studie visade det sig att 
flickor har relativt låga tankar om sin egen förmåga att klara av att göra saker. De 
påpekade flera gånger att flickor inte kan snickra för att de kan göra sig illa. Att 
flickor inte värderar sig själva högre känns som ett nedslående resultat då ett av 
förskolans viktigaste uppdrag är att barnen ska känna att de kan och att alla är lika 
mycket värda. För att öka flickors tro på sin egen förmåga tror vi att förskolläraren, 
som oftast är en kvinna, har en viktig uppgift i att visa dem att även flickor kan utföra 
och uppskatta traditionellt manliga aktiviteter. Om flickor får prova detta i leken 
menar Olofsson (2007) att upplevelserna i leken kan motivera flickor att anamma fler 
personliga egenskaper som en del av sin egen identitet. Men vi tror inte att detta ska 
ske i könsuppdelade grupper eftersom uppdelningen riskerar att befästa tron på att 
flickor är sämre och pojkar är bättre. Detta bekräftar även Svaleryd (2002) som 
förklarar att enkönade grupper vars syfte endast är att stärka flickor kan ha motsatt 
effekt och bevisar bara för flickorna att de är mindre värda på grund av att de blir 
indelade i den här gruppen.  
 
Trots att de förskolor vi besökt verkligen funderat kring ämnet genus och att de 
planerat sin verksamhet så att det ska stärka och bekräfta alla barns unika behov, så 
verkar det ändå inte som att flickorna har blivit märkbart stärkta i sin könsidentitet. 
Än så länge har genusarbetet alltså inte givit det resultat förskollärarna vill uppnå. I 
vår studie visade det sig att barnens tankar om genus grundade sig på hur 
könsmönstren ser ut i hemmet mer än de relaterade till förskolans miljö och därmed 
tror vi att påverkan från hemmet är större än möjligheten att påverka barnen i 
förskolan. Nu menar vi inte att genusarbetet i förskolan är förgäves eller att 
förskollärarna inte borde arbeta med detta ämne, utan förskolan borde arbeta ännu 
mer aktivt för att förändra de traditionella könsmönstren för att på sikt kunna skapa 
ett mer jämställt samhälle. Vi tror dock inte att vi får ett mer jämställt samhälle bara 
för att flickor kan snickra och pojkar kan sy, utan det kräver att barn och vuxna har 
en förståelse för att, alla kan göra allt och att alla strävar mot att få till en förändring. 
Som det ser ut idag får barnen oftast bara erfarenheter från det som traditionellt 
tillhör deras eget kön och i vår studie kunde vi tydligt se att barnen redan i den här 
åldern anammat samhällets rådande normer. Den här uppfattningen grundar vi på 
att barnen uppvisade ett traditionellt könsmönster i sina lekar och i sina värderingar 
kring genus. De rådande normerna i samhället har funnits under en väldigt lång tid 
och vi kan inte se att en förändring av normerna kan ske på en gång utan det kommer 
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att kräva mycket arbete och starka viljor som vill förändra normerna både i förskolan 
och i hela samhället.   

6.2.3 Förskollärarnas uppfattningar 
Vi kunde konstatera att förskollärarna hade en god uppfattning om hur barnen i 
deras verksamhet tänker kring genus. Resultatet visar att förskollärarna är väl 
medvetna om att barnen redan är påverkade av de rådande könsmönster som finns i 
samhället. Ett mönster som vi har sett i barnens svar var att de motiverade sina val av 
kön på figurerna med vem som gör vad i deras hemmiljö. Förskollärarna däremot 
trodde att barnen ibland valde kön på figuren efter hur de ser ut i förskolan. De 
menade att barnen vistas i förskolan under en stor del av sin vakna tid och förskolans 
miljö är väldigt kvinnodominerad och detta skulle kunna påverka barnens 
uppfattningar om vilka av figurernas aktiviteter som uppfattas som kvinnliga. Men 
vår studie visar att förskolans miljö inte påverkar barnen i så stor utsträckning som 
förskollärarna tror. Vi menar att det kan bero på att det är hos föräldrarna barnen har 
sin känslomässiga trygghet och därför påverkas mer av dem och miljön hemma än av 
hur det ser ut i förskolan.  

6.2.4 Praktiskt genusarbete  
I arbetet med barn, tycker vi att det är betydelsefullt att utgå ifrån barns tankar. Om 
ett barn har åsikter och funderingar kring könsroller, t ex att en snickare inte kan 
vara en kvinna eller att en man inte kan vara en sjuksköterska, så är det viktigt att 
förklaringen förskolläraren ger barnet är grundad på hur verkligheten ser ut. Om 
barnet bara har upplevt att det är som män som snickrar, så kan det snabbt dra 
slutsatsen att det bara är män som kan ägna sig åt detta, eftersom barn relaterar till 
sin verklighet och i vårt samhälle är det ju faktiskt oftast män som arbetar som 
snickare och kvinnor som sjuksköterskor. Förskolläraren kan ge barnet bekräftelse på 
att de flesta snickare är män, men att det inte beror på att kvinnor inte kan snickra 
utan mer på att män traditionellt sett har ägnat sig åt detta yrke och att detta kan 
förändras om fler kvinnor visar intresse för yrket. En av anledningarna till att män 
ägnar sig åt vissa yrken och kvinnor åt andra, beror enligt Paulsson och Öhman 
(1999) på att de redan under sin uppväxt integrerat samhällets värderingar som en 
del av sin identitet och därför framstår de yrken som förknippas med det egna könet 
som lockande och genom att välja ett typiskt manligt eller kvinnligt yrke kan de 
bekräfta sina könsidentiteter.  
 
Att arbeta med jämställdhet i förskolan handlar inte, enligt Hedlin (2006) om att vi 
ska förändra något barns personlighet utan snarare ge barnen fler möjligheter. För 
att uppnå detta räcker det inte med att förskollärarna har en ”vardagskunskap” kring 
genus utan det krävs en djupare förståelse för vad som påverkar genusstrukturen i 
samhället. Enligt Öhman (1999) påverkar förskollärarnas förhållningssätt hur 
jämställd förskolan blir. Hur ska vi då bli medvetna om vårt eget förhållningssätt? Att 
arbeta aktivt i ett genusprojekt kan vara en metod för att få ett mer medvetet 
förhållningssätt. Många förskolor arbetar aktivt med genusfrågor inom olika projekt 
och vi har i och med detta examensarbete kommit i kontakt med projektet Jämstöd 
(SOU 2007:15). I det projektet får förskollärarna arbeta med att synliggöra det som 
behöver förändras i deras verksamhet för att kunna förbättra jämställdheten. Vi tror 
att det kan vara bra om förskolor ingår i ett genusprojekt, eftersom arbetet då blir 
strukturerat och det fungerar som en hjälp att lättare upptäcka sina egna förutfattade 
meningar. Ett bra sätt att bli medveten om sitt förhållningssätt är att använda sig av 
observationer, som kan dokumenteras med hjälp av videofilmning. Denna form av 
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dokumentation anser vi är lätt att genomföra och ger en tydlig bild av hur 
verksamheten ser ut. Genom att analysera dessa får förskollärarna en större 
medvetenhet kring sin verksamhet och analysen kan fungera som ett underlag för 
diskussioner som i sin tur kan hjälpa förskollärarna att förändra förskolan så att den 
kan bli mer jämställd.  
 
Kvinnliga förskollärare deltar inte så gärna i vilda pojklekar och föredrar att barnen 
leker lugna lekar, vilket beror på deras egna lekerfarenheter, enligt Sandberg och 
Pramling-Samuelsson (2005). För att visa flickor att även kvinnor kan ägna sig åt lite 
vildare lekar är det betydelsefullt att förskollärarna deltar i de mer aktiva lekarna. Vi 
menar att förskollärarna fungerar som förebilder för barnen och om förskolläraren 
deltar i alla slags lekar hjälper vi barnen att vidga deras erfarenhetsvärld, så att 
pojkar får chansen att bli mer omhändertagande och flickor mer aktiva. För när 
förskollärarna deltar i leken kan de tillföra leken ytterligare dimensioner och leken 
kan därmed användas som ett hjälpmedel i genusarbetet. Ett annat sätt är att inte ta 
bort lekar och material ur verksamheten för att uppnå en mer jämställd förskola, utan 
att istället tillföra nya infallsvinklar på hur barnen kan leka lekar och använda olika 
material i sina lekar. Detta anser vi skapar förutsättningar för uppnå det som 
läroplanen (Lpfö98) föreskriver: ”Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma 
möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 
stereotypa könsroller.”    
 
Vi menar att som förskollärare måste vi även vara medvetna om att barnen påverkar 
varandra i sina kamratrelationer. Med det menar vi att många av de processer som 
bidrar till barnens könssocialisation sker utan att förskollärarna är närvarande. När 
barnen umgås med varandra utan vuxna i närheten, som då de t ex stänger dörren 
om sig i dockvrån, så är det inte alltid de vuxnas värderingar som råder mellan 
barnen. Barnen är medvetna om hur vi vuxna vill att de ska bemöta varandra men 
när de vuxna är frånvarande skapar de egna regler. Dessa regler kan t ex gälla vem 
som bestämmer eller vem som får delta i leken. Vi menar att det kan vara svårt att 
påverka barnen i alla situationer men det är viktigt att påverka dem i en positiv 
riktning där vi har möjligheten att göra det.   

6.3 Yrkesrelevans 
Genom detta examensarbete har vi tillägnat oss ett mer genusmedvetet 
förhållningssätt som ger oss möjlighet att bidra med vår kunskap för att arbeta mot 
en mer jämställd förskola och skola. Även andra som tar del av vårt arbete kan få en 
större förståelse för hur könsroller skapas och varför de består, vilket i sin tur kan 
bidra till en förändring som gynnar kommande generationer. Att ge pojkar och flickor 
en större möjlighet att välja efter intresse, istället för att styras av vad det som 
förväntas av det egna könet, ser vi som en stor och spännande utmaning för oss i vårt 
kommande yrke. 

6.4 Avslutning 
Det är svårt att förändra de könsmönster som finns i samhället, men genom att bli 
medveten om dessa mönster kan vi börja arbeta mer aktivt i förskolan för att 
förändra dem så att vi får ett mer jämställt samhälle. Barnen som ingick i vår studie 
hade en bestämd uppfattning om vilka karaktärsdrag och attribut som förknippas 
med pojkar/män respektive flickor/kvinnor och de menade att det fanns skillnader 
mellan könen. Deras förskollärare är väl medvetna om hur barnen i deras verksamhet 
ser på sig själva och varandra utifrån ett genusperspektiv och det anser vi är viktigt 
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för att lyckas med jämställdhetsarbetet. De förskolor som vi har besökt har gjort ett 
medvetet val att inte begränsa barnens möjligheter genom att ta bort könsstereotypa 
leksaker och miljöer. I stället arbetar de för att ge dessa nya användningsområden så 
att de kan hjälpa barnen att utveckla alla sina förmågor och genom att erbjuda varje 
barn samma möjligheter oavsett kön kan de skapa en mer jämställd förskola. Ett 
genusmedvetet förhållningssätt i förskolan är en bra början för att vi ska kunna 
uppnå läroplanens (Lpfö98) mål om att alla barn ska ha samma möjligheter oavsett 
kön. 

6.5 Fortsatt forskning 
Genusprojektet Jämstöd är relativt nytt och det vore därför intressant att 
återupprepa den här studien när någon förskola har arbetat aktivt under en längre tid 
med sitt jämställdhetsarbete. Detta för att se om arbetet i förskolan har förändrats 
genom genusprojektet och om det då har bidragit till förändringar i barnens 
uppfattningar kring genus. En annan intressant uppföljning av denna studie vore att 
återupprepa undersökningen bland barn i andra åldersgrupper för att se vilken 
uppfattning de har kring genus.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide förskollärare 
 
Dessa fem huvudfrågor har ställts till samtliga respondenter men respondenterna har 
även fått möjlighet att vidareutveckla och fördjupa sina tankar på ett personligt sätt 
genom att de har fått gott om tid till att reflektera kring frågorna. 
 
 
 
• Vad gör personerna på bilderna och vilket kön tror du personerna på bilderna har  

      enligt barnen? Berätta hur du tänker då? 

 

 

• På de bilder där flickorna har identifierat personen som pojke… Tror du att  

      flickorna kan tänka sig att vara den personen trots att personen på bilden har ett 

      annat kön än de själva? Berätta hur du tänker då? På de bilder där pojkarna har  

      identifierat personen som en flicka… Tror du att pojkarna kan tänka sig att vara  

      den personen trots att personen på bilden har ett annat kön än de själva? 

 

 

• Tror du att barnen uppfattar att personerna på bilderna utför handlingen bättre  

      på grund av det kön barnet tillskrivit personen? Berätta hur du tänker då? 

 

 

• Vilka rollekar brukar barnen leka? Vilka roller antar pojkar respektive flickor? 

 

 

• Som en avslutande fråga så undrar vi hur ni arbetar med genusfrågor på er 

      förskola? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 2 

Intervjuguide barn 
 
 
• Tror du att det är en pojke eller flicka? Berätta mer… 

 

 

• Vad gör figuren på bilden? 

 

 

• Vem tror du är bäst på det som figuren gör? Pojkar eller flickor? Berätta hur du 

      tänker… 

 

 

• Skulle du vilja vara figuren på bilden? Berätta mer om hur du tänker då? 

 

 

• Vilka lekar brukar du leka på förskolan? 

 

 

• Gör pojkar och flickor olika saker på förskolan? Vad är skillnaden i så fall? 

 

 

• Tror du att personalen gör olika saker med pojkar och flickor? Varför tror du 

      att det är så? 

 

 

• Är det något som du gör bättre bara för att du är pojke/flicka? Berätta mer om 

      det… 

 

 

 
 
 
 
 
 



Bilaga 3 

Observationsschema/dubbellogg 
 
Frågeområden Händelser Reflektioner 

Vilka leker 
tillsammans? 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vilka rollekar leker 
flickor respektive 
pojkar? 
 
 
 
 
 
 

  

Ser vi några 
stereotypa 
könsmönster när 
barnen leker? 
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