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Sammanfattning 
 
Min uppsats har som syfte att belysa könsuppfattningar i en förskoleklass. Under studien har 

ett förbättringsområde identifierats och könskillnader mellan könen noterades. Hur hanterar 

förskoleklassen pojkar och flickor utifrån deras kön och hur jobbar förskoleklasslärare för att 

minska könsstereotyper? Centrala frågor var att identifiera könsrollsmönster i förskoleklassen 

framträder, jämställdhetsarbetet i förskoleklassen och framträdande av könsstereotyper. I dag 

ses det oftast som självklart i Sverige att förskoleklasser arbetar med jämställdhetsfrågor 

enligt förskoleklassens läroplan och att förskoleklasser skall försöka utmana könsstereotyper. 

Förskoleklassen lägger en grund för hur våra barns värderingar och vad deras värdegrund 

skall förankras utav. Det valda ämnesområdet är viktigt att belysa, som skola räcker det inte 

enbart med att ha jämställdhetsdagar, jämställdhetsarbetet måste finnas som en kontinuerlig 

process i deras dagliga verksamhet om könsstereotyper skall försvinna. Kvalitetsarbetet inom 

förskoleklasser måste hålla en hög nivå. Ständiga förändringar och ökade krav i samhället gör 

att skolan måste se över och revidera sina läroplaner kontinuerligt. Kvalitetsarbete inom 

förskoleklasser samt i skolans värld skall sätta sina elever i centrum, undervisningen måste 

baseras på fakta och integrera samtliga inom skolvärlden för att kunna förbättra skolans 

processer. Det empiriska materialet består utav observationer och intervjuer. Denna uppsats är 

gjord utifrån en kvalitativ metod. Resultatet utav denna uppsats tyder på att det finns 

skillnader mellan könen. Slutsatsen är att det finns en problematik för skolan där läroplanen 

(Lgr11) säger att skolan skall utmana och följa med i tiden. Dokumenten säger ingenting om 

hur jämställdhetsarbetet skall göras. Att tolka läroplanen (Lgr11) är upp till varje skola att 

göra själv. 
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Abstract 
 

The bachelor thesis aims to shed light on gender perceptions in preschool. I have been to a 

preschool and identified an area for improvement. I identified differences between the sexes. 

How does one manage preschool boys and girls based on their gender and how are preschool 

teachers working to reduce gender stereotypes? Key issues were how gender roles in the 

preschool class emerge, gender mainstreaming in the preschool class and appearance of 

gender stereotypes. Today it is common in Sweden that pre-primary classes are working with 

gender equality based on the preschool class curriculum and that preschool classes will try to 

challenge gender stereotypes. The preschool class lays a foundation for our children´s values.  

Therefore, the chosen topic is important, to highlight that it is not sufficient to have equality 

days. Equality work is also required as a continuous process in daily activities to make gender 

stereotypes disappear. Quality work in preschool classes must maintain a high level. Constant 

change and increasing demands of society mean that the schools must review and revise their 

curricula regularly. Quality work in preschool classes and the school community must put its 

pupils at the centre, teaching must be based on facts and integrate all of the educational 

community to improve school processes. The empirical data consists of observations and 

interviews. This study is carried out using a qualitative approach. The result from this study 

shows that there are differences between the sexes. The conclusion is that it could be 

problematic for schools with the curriculum (Lgr11) that requires the school to take on new 

challenges with a view towards future, but with existing directives not. Revealing anything 

about how gender equality work should be done. To interpret the curriculum (Lgr11) is up to 

each school. 
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1 Inledning 

________________________________________________________________ 
I det inledande kapitlet kommer jag att introducera läsaren med en bakgrundsbeskrivning för 

den problematik som uppstår på grund av könsuppfattningar i en förskoleklass. Tidigare 

forskning presenteras, därefter introducerar jag mitt identifierade förbättringsområde. Syfte 

och frågeställningar och tas upp.  

___________________________________________________________________________ 

 

Sexåriga Oskar gillar balett, rosa kläder och nagellack (Pilkvist, 2011, s. 2). Han gillar fotboll 

och Pokemon, även glitter, rosa och att klä ut sig i kjol på förskolan. Oskar kom att bli retad i 

förskolan för att han gillade flicksaker mer än pojksaker. När Oskar i höstas började i 

förskoleklass blev allt bara värre. Han fick höra att han var en flicka, att han även var bög. 

Han kom hem från skolan och berättade att han inte fick vara med och leka. Oskar blev nu 

mobbad, hans föräldrar tycker att skolan inte ingripit tillräckligt. Mamma Cecilia reagerar 

över är att skolan har varit alltför passiv. Oskars lärare har sagt till Cecilia att hon får 

förbereda sig på att hennes barn blir mobbad om han har rosa kläder på sig. Cecilia blev 

chockad, över lärarens uttalande. Barn måste väl ha rätt att få vara den de är? Måttet var rågat, 

när en pojke i matkön högg Oskar i nacken med en trubbig matkniv. Läraren, som såg 

händelsen ansåg inte att hon behövde kontakta föräldrarna för att det var en ”liten incident” 

som hade inträffat. Föräldrarna har nu tagit beslutet att Oskar inte får komma tillbaka till 

skolan. Trots allt som har hänt har Oskar ändå stått fast vid att dansa balett och på luciatåget 

bestämde sig Oskar för att vara tärna. Cecilia kunde höra hur vissa föräldrar stod och fnyste 

när de såg honom. Det är inte barnens fel att han blir retad, det är vuxenvärlden och dess 

värderingar, säger Cecilia. 

 

Min uppsats avser att medvetandegöra och studera hur könsuppfattningar ser ut i en 

förskoleklass. Jag har valt att studera en förskoleklass med dess personal. 

Min empiri bygger på observationer, dokumentstudier och fem intervjuer, två av dessa var 

förskoleklasslärare, de andra tre var fritidsledare. Min uppsats avser därmed belysa hur 

könsuppfattningar har betydelse för förskoleklassers arbete.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Jag tyckte att artikeln om sexårige Oskar var mycket intressant. Det är någonting som har hänt 

i verkligheten och någon har råkat illa ut för att det finns förutfattade stereotyper om vad som 

är lämpligt agerande utefter vilket kön barnet har. Moderns kommentar; det är vuxenvärlden 

och dess värderingar som det är fel på, inte barnens, berörde mig. Hur går det att bryta 

normen?  

 

Min uppsats bygger på en förstudie med identifierade förbättringsområden. Jag har valt en 

skola som organisation för min uppsats. Jag har varit i denna skola och observerat, efter några 

förbättringsområden som jag kunde använda mig utav i min uppsats. Efter att jag hade 

observerat valde jag ett förbättringsområde som jag ville jobba vidare med och skriva min 

uppsats om. Om föreställningar om kön kommer upp mer på agendan i förskoleklassens 

dagliga arbete, tror jag att det blir lättare för pedagogerna inom verksamheten att arbeta mot 

en ökad jämställdhet. 
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1.2 Tidigare forskning 

 

Hellmans studie (Eidevald, 2009, s. 24) visade att både pojkar och flickor är med aktivt att 

upprätthålla normer för hur en pojke och flicka förväntas vara. Normerna kan inte direkt 

översättas till vad barnen sedan gör, eftersom både pojkar och flickor prövade såväl 

maskulina som feminina positioner. Pojkars och flickors förhållande till könsgränser innebar 

att de omförhandlade och protesterade, för att acceptera föreställningarna, positionerade 

barnen sig på olika sätt, trots att det maskulina är kopplat till män och genom att det finns en 

hierarki med en överordning av det maskulina, det feminina oftast kopplas till kvinnor. 

Tidigare forskning har inte haft fokus på hur olika individer, pojkar och flickor positionerat 

sig, utan fokus har oftare handlat om hur pojkar och flickor som grupper generellt sett 

eventuellt skiljer sig åt. Omgivningen anpassar förväntningar på barnet beroende på dess 

könstillhörighet, omgivningen hjälper till med att forma könsrollbeteendet (Einarsson och 

Hultman, 1984, s. 227: Johansson, 2008, s. 13).  

 

Hultman (Eidevald, 2009, s. 27) belyser att outtalade regler tillämpas på olika sätt för pojkar 

och flickor, dessa outtalade regler benämns som den dolda läroplanen. Flickor straffas om de 

bryter mot den dolda läroplanen medan det är underförstått riskfritt för pojkar att bryta mot 

reglerna. Pojkar tillåts att bidra med egna erfarenheter och visa självständighet. Här menar 

Hultman att lärarna är med och formar könsordningen och ofta medvetet även hjälper till med 

att befästa den.  

 

Eidevald (2009) och studierna som är upptagna utav honom tar upp att könsrollsbeteendet 

hjälper till med att ge stereotypa bilder av de vuxnas bemötande än om olikheter mellan 

individer hade uppmärksammats. Beskrivningar av pojkar och flickor från forskare, föräldrar 

och förskollärare ofta förstärker än utmanar den traditionella stereotypa bilden av hur pojkar 

och flickor förväntas vara. Då min studie avser att undersöka hur uppfattningen ser ut 

gällande kön inom förskoleklass finner jag Eidevalds avhandling intressant. Den hjälper till 

med att ge en fördjupning och förståelse för hur viktigt det är att ta upp traditionella 

stereotyper. 

 

Forskning upptagen av Gannerud, Hägglund och Öhrns (Johansson, 2008, s. 13) visar att 

förskolans och skolans moraliska ideal är omsorg om andra, flickor lär sig att representera 

idealen bättre än pojkar. En studie av Berge (Johansson, 2008, s. 13) belyser att det finns en 

risk för att lärare och flickor faller i omsorgsfällan genom att de fokuserar på andras behov. 

Odelfors studie (Johansson, 2008, s. 13) visar att lärarna menar att de behandlar flickor och 

pojkar lika, men däremot visar de i handling att de riktar sig mer till pojkar än till flickor.  

 

En studie av Öhrn (Johansson, 2008, s. 13f) visar att pojkar i skolan dominerar, framträder 

och interagerar med lärare i betydligt större utsträckning än flickor, men nyare forskning 

upptagen av Johansson (2008, s. 13f) antyder att flickor i högre grad än vad det tidigare har 

antagits, strävar efter och uppnår inflytande i klassrummet. Flickor försöker att utvidga sitt 

handlingsutrymme, inte bara genom en fasad av anpassning, utan även med explicita 

konfrontationer och krav på förändring. Strategierna som flickor använder sig av vid 

inflytande, präglas av normativa uttryck, pojkar karaktäriseras av fysiska uttryck. Flickor kan 

hänvisa till gällande regler, pojkar gör bruk av sin kroppsliga styrka för att kunna visa 

inflytande. 
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Vid formandet utav kön, både av oss själva och av varandra, är våra föreställningar om kön 

nödvändiga (Tallberg Broman, 2002, s. 31). Hur ser vår uppfattning ut kring manligt, 

kvinnligt, lämpligt för killar respektive tjejer? Tallberg Broman (2002, s. 31) hänvisar till att 

många undersökningar visar till att pedagoger och lärare säger sig inte göra skillnad på pojkar 

och flickor. De skall behandlas lika, det är bara individen som skall vara det väsentliga. 

Resultaten av forskning och observationer upptagen utav Tallberg Broman (2002, s. 31) visar 

att det inte alltid är så. De flesta uttalar sig om att de inte gör eller vill göra någon skillnad. Vi 

kommer däremot att styras mycket av våra föreställningar. Vi vill göra en sak, men i själva 

verket gör vi något helt annat.  

 

Forskning inom förskolan framhåller gruppsamlingen som ett tillfälle att få andras 

uppmärksamhet och att bli sedd (Statens skolverk, 1999, s. 159). Samlingen ses som ett 

socialt möte och interaktionen i samlingen som ett led i utvecklandet av barns 

självmedvetande. Det är avgörande hur de vuxna bemöter barnen; blir det ett bekräftande 

möte eller enbart ett disciplinerande möte. Resultatet utav forskningen visar att barn som får 

mera stöd i form av frågor och intresse, dvs blir bekräftade, deltar mer aktivt i samlingarna. 

Det har även framkommit att pojkar oftare än flickor möter den här typen av bekräftelse och 

på så vis får stöd att utveckla ett positivt självmedvetande.  

 

Flickskolor i England visar att den kvinnliga normen är vidare i enkönade skolor och att 

skolans atmosfär präglas utav systerskap och tolerans (Olofsson, 2007, s. 78ff). I 

könsblandade skolor är det vanligare att flickor konkurrerar eller talar illa om varandra. Det 

finns inga motsvarande vinster för killar i enkönande skolor, eleverna fostras till den rådande 

mansrollen med hierarkier och konkurrens. 

 

1.3 Identifierat förbättringsområde  

 

Vårterminen 2011 besökte jag en förskoleklass med ansvarig klasslärare. Syftet var att 

identifiera flera förbättringsområden, för att sedan välja ut ett av dessa som jag skulle använda 

mig utav för att skriva min uppsats om. Jag gjorde en förstudie för att bedöma om mitt projekt 

var genomförbart. Förbättringsområden identifierades, jag valde ut ett av dessa i samråd med 

min handledare. Förskoleklassläraren tackade ja till att medverka i min studie. Jag gav 

information om vad som var syftet med min studie; att jag skulle använda mig utav mina 

observationer samt interjuver till min uppsatsskrivning inom Kvalitetsteknik. Mina 

observationer gjordes under skoldagen. Observationer skrevs ner med löpande anteckningar. 

Mitt valda identifierade problemområde undersöktes med följande frågeställning; Hur ser 

förskoleklasslärarens uppfattning ut kring rådande könsroller i en förskoleklass? 

Förskoleklasslärare har tagit upp på föräldramöten att elever gärna får ha både tjej och kille 

kläder på sig, oavsett vilket kön barnet har. På min aktuella skolas föräldramöten har 

föräldrarna reagerat på att de inte vill att deras pojkar skall ha tjejkläder på sig. Vissa utav 

föräldrarna motsatte sig lärarens förslag kring klädperspektivet. Jag har även observerat att 

barnen i klassen är uppdelade på vissa pass i tjej respektive kille grupper, hur motiverar 

personalen mångfald? Jag har även observerat i klassrummet att en pojke tog större plats i 

gruppen jämfört med sina jämnåriga tjejer klasskamrater. Tjejerna satt tysta och räckte upp 

handen före denne pojke. Pojken räckte upp handen men skrek samtidigt ”fröken, fröken, jag 

har en grej som jag måste få säga”. Pojken fick då ordet före tjejerna som räckte upp handen 

och som satt tysta och väntade på sin tur. Personalen på skolan har endast haft sin egen 

kompetens i området genus/manligt/kvinnligt att förlita sig till. Under 2011 skall personalen 

få kompetensutbildning inom området. Nu ställs lärarna inför en problematik, var går gränsen 
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för acceptans för vad tjejer och killar får göra? De har tjejer som ville vara stjärngossar i 

luciatåget, går det att bryta traditioner? Om det finns något att relatera till tycker pedagogerna 

att det går lättare att förklara för barnen. I dag är det en värld i förändring, hur mycket går det 

att hålla fast vid? Kan Jesus barnet i krubban under julspelet vara en flicka? Hur skall 

personalen gå tillväga för att bryta normen? Om förslag tas fram till pedagogerna vet de hur 

de skall gå tillväga med att hantera olika situationer. Alla berörda pedagoger vet då hur de 

skall handla och vad det förväntas utav dem. Informationen kan vara användbar för 

pedagogerna så att de inte hamnar i blås väder, eller säger något olämpligt till någon elev som 

de inte skulle ha sagt om de hade haft mer kunskap om ämnet. Det blir mer harmoni i 

arbetsklimat för alla berörda, om ingen känner sig kränkt eller orättvist behandlad. Alla blir 

medvetna om vad det är för spelregler som gäller. Att hela tiden hitta lösningar samt 

förbättringar gör att en skola kan vara ett föredöme för andra skolor. Att vara ett föredöme 

kan idag vara en konkurrensfördel på marknaden, när det har blivit fritt att få välja själv 

vilken skola som barnet vill gå på.  

 

Jag valde att gå vidare med att arbeta med förbättringsområdet hur personalen kan gå vidare 

med att arbeta med vad som är manligt/kvinnligt/genus, för att jag tyckte att ämnet var 

intressant. Det som har gjort mig intresserad utav ämnet är att jag tyckte att skolan har en 

viktig del av att lägga grunden för barns värdegrund. Barn spenderar en stor del av sin vardag 

i skolan, det är här grunden läggs för barns meningsskapande. Därför är det viktigt för 

verksamheten att veta hur de skall tillämpa sig utav ämnesområdet manligt/kvinnligt/genus. 

Detta ämnesområde kan tillföra verksamheten en större mångfald, ögon kan öppnas upp för 

någonting som de inte tidigare har identifierat. Detta ämnesområde kan förbättras genom 

kompetensutbildning samt att de belyser detta område i större utsträckning i deras ordinarie 

verksamhet. Hur kan en förskoleklass gå tillväga för att kunna bryta traditioner?  

 

1.4 Syfte 

 

Syftet var att belysa uppfattningar kring rådande könsroller i en förskoleklass. Pedagoger kan 

behöva veta mer om könsroller för sitt jämställdhetsarbete i skolan.  

 

Den här uppsatsen kommer att studera följande problem;  

Hur ser förskoleklasslärarens uppfattning ut kring rådande könsroller i en 

förskoleklass? 

 

Studien har som stöd använt sig av följande underfrågor: 

 

1. Hur motiveras könsindelning i förskoleklass? 

      2.   Vad finns det för uttalade/outtalade könsroller i en förskoleklass? 

 

Avgränsningar 

 

Jag tänker i min uppsats behandla könsuppfattningar i en förskoleklass. Jag studerar inte 

massmedias roll, hur massmedia påverkar barn, lärare samt föräldrar. Massmedia har en stor 

påverkan till att könsroller reproduceras. Jag kommer inte heller att belysa föräldrars 

synpunkter, barnens uppfattningar eller annan/övrig personal på skolan.  
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2 Metod  
___________________________________________________________________________ 

Metodkapitlet redovisar nyckelord och mitt tillvägagångssätt under min uppsats gång. Jag 

presenterar mina metodval och motiverar dem, för att visa hur jag har fått mitt resultat, på så 

sätt skapa en trovärdighet för uppsatsen. Syftet med det här kapitlet är att läsaren själv skall 

kunna bedöma innehållets tillförlitlighet och dess rimlighet.  

 

2.1 Tillvägagångssätt 

 

Under vårterminen 2011 har jag besökt min valda organisation och varit med och suttit och 

observerat om jag kunde hitta några förbättringsområden att arbeta vidare med. Jag har även 

gjort en förstudie och varit med och analyserat. Mitt underlag består av fem stycken 

intervjuer, utav pedagoger för att få deras synpunkter. Uppsatsen är skriven ur den kvalitativa 

metoden, en intervju gör att jag får ta del utav respondentens egna tankar om mitt studerade 

fenomen (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002, s. 10). Genom att observera ser jag vad som 

sker här och nu, det ger mig även en nära anknytning till verkligheten, jag ser handlandet i ett 

naturligt sammanhang. Det finns även med ett löpande dokument, se bilaga 4. Dokument 

redovisar vad jag har gjort, samt tidpunkter för detta. I denna studie använde jag mig utav 

ostrukturerad och strukturerad observation med observationsmall. I intervjuerna hade jag 

öppna svar. Genom att intervjua sitter personerna mitt emot varandra och svaren känns 

personliga. Upplever den som blir intervjuad att det blir för personligt? Skulle de ha uttryckt 

sig annorlunda om de istället fick besvara en enkät? Mina resultat kan skolan använda sig 

utav i deras kompetensarbete med kön/genus. Teorin som jag har använt har varit bra att utgå 

ifrån jag saknar däremot mer forskning kring pedagoger och mitt ämnesområde.  

 

2.2 Nyckelord 

 

Förskoleklass, genus, jämställdhet, könsindelning, könsroller. 

2.3 Kvalitativ design 

 

Min studie är gjord ur en kvalitativ ansats. Den kvalitativa metoden valdes för att det är 

frågeställningen som styr val av design (Norberg, 2011). Min studie har en frågeställning ur 

en kvalitativ ansats. I denna studie använde jag mig av den fenomenologiska läran, individers 

erfarenheter kring ett fenomen. Undersökningar ur kvalitativa vinklar, handlar om att få en 

förståelse för hur människor ser sig själva samt deras syn på sin omgivning (Hartman, 2004, s. 

277ff). Metoden handlar om att få en beskrivning utav mänskliga företeelser samt handlande. 

Den kvalitativa metoden har regler för hur tolkandet av människor och skeende ska gå 

tillväga, för att kunna förstå på vilket sätt de väljer att ge en mening till sin tillvaro. Den 

kvalitativa empirin, ser till särskilda egenskaper och kvaliteter hos det som personen har valt 

att studera (Rienecker & Stray Jorgensen, 2008, s. 305). De kvalitativa data gör att 

formuleringen måste vara smal. Det kan vara problematiskt att säga något generellt utifrån en 

begränsad mängd observationer, det går däremot att uttala sig om det som gäller för just de 

specifika data som undersökningen handlar om. Kvalitativa studier, kännetecknas utav en stor 

variation (Patel & Davidson, 2003, s. 106). Det är svårt att sätta upp entydiga regler, kriterier 

eller procedurer för att uppnå kvalitet, varje kvalitativ studie är unik därför är det viktigt att 
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forskaren beskriver forskningsprocessen så att de som tar del av resultaten kan bilda sig en 

uppfattning om alla val som forskaren har gjort i sin forskning. Från hur problemet har 

uppkommit, forskarens förförståelse, hur teoretisk kunskap spelat in, hur de som omfattas 

utav studien har valts ut, i vilka situationer och i vilken kontext studien genomförts, hur 

informationen samlats in och transkriberats till hur analysen har skett och hur det redovisade 

resultat presenteras. Har den kvalitativa forskningsrapporten författats med åtanke om att 

resultaten kan hjälpa till med att stärka vad som menas med validitet i ett kvalitativts 

forskningssammanhang.  

 

2.4 Kvantitativ metod 

 

Kvantitativ metod har frågeställningar som börjar med; kan eller är (Norberg, 2011). 

Kvantitativ metod har mer fokus på statistiska och siffermässiga mätmetoder (Denscombe, 

2009, s. 329). Metoden är mer användbar om det fokuseras på hur många utav den totala 

massan, användbar vid stora studier. Resultatet presenteras som ett siffervärde och jämförs 

med någon form av måttstock. Min studie har inte fokus på att presentera några siffervärden, 

den har inte heller frågeställning ur kvantitativ vinkel, därför valdes inte den kvantitativa 

metoden.  

 

2.5 Fördelar med kvalitativ design 

 

 Datamaterialet är detaljerat och rikhaltigt (Denscombe, 2009, s. 398ff). Kvalitativ 

forskning ger en rättvis bild av sociala livets många nyanser genom att det har en bra 

förmåga att hantera invecklade situationer.  

 Det finns en förankring i analysen samt datamaterialet. Kvalitativ forskning är att 

metoden sker ur teorier som är förankrade i verkligheten. Analyser och datamaterial 

finns förankrade i den sociala tillvarons villkor. 

 Möjligheter till alternativa förklaringar. Metoden accepterar att olika forskare kan 

komma fram till olika slutsatser, även om de använder sig av samma metoder. 

Kvalitativ analys kan tillåta mer än en giltig förklaring, eftersom metoden bygger på 

forskarens tolkningsskicklighet.  

 

2.6 Nackdelar med kvalitativ design 

 

 Förklaringen blir förenklad (Denscombe, 2009, s. 398ff). Forskaren kan känna sig 

tvingad att förbise data som inte passar in. Att förklara sociala fenomen kan vara 

komplicerat och därför måste analysen av de kvalitativa data erkänna komplexiteten 

och inte falla för frestelsen att förenkla frågor i allt för stor utsträckning.  

 Analysen tar längre tid. Tekniker som används för att analysera kvalitativ data är ofta 

mera tidskrävande än kvantitativa metoder. Besluten som fattas av forskaren är inte 

lika lätta att kunna beskriva för en läsare av forskningsrapporten. Kvalitativa data är 

mer tidskrävande att analysera. 

 Tolkandet kan vara nära kopplat till forskarens jag. Den kvalitativa forskningen är 

större utsatt för det egna jagets inblandning. Därför måste resultatet hanteras på ett 

mer försiktigt sätt. 
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 Data kan vara representativ i mindre utsträckning. Tillvägagångssättet gör att den 

detaljerade djupstudien av relativt få enheter, blir svårare att fastställa i vilken 

utsträckning den går att generalisera till andra liknande enheter.  

 

2.7 Urval  

 
Som organisation för min uppsats, valde jag en skola. När jag ringde och frågade andra 

organisationer tackade alla andra nej till att medverka i min studie. Fördelar med att jag fick 

en skola som intresseorganisation till min uppsats kan vara att jag breddar mig och får fler 

perspektiv än om jag hade valt en tjänstemannaorganisation. Nackdelar kan vara att jag inte 

har för avsikt att arbeta inom skolområdet, hade jag fått en tjänstemannaorganisation kanske 

jag hade fått in foten och kunnat få kontakter för kommande arbete. Skolan som jag har 

besökt är en liten skola, den har endast klasser upp till årskurs två, för att de har ett begränsat 

salutrymme. Det finns två förskoleklasser, två klasser i årskurs ett och två klasser i årskurs 

två. Deltagarna utav mina fem intervjuer har till största del varit representerade utav det 

kvinnliga könet, endast en av dessa intervjuade var en man, för att det inte fanns fler manliga 

pedagoger inom skolan. Jag har intervjuat två stycken förskoleklasslärare och tre stycken 

fritidsledare. De utvalda fritidsledarna är anknutna till förskoleklassens arbete. 

Förskoleklasslärare har en utbildning som förskollärare. De kan välja att läsa till 

förskoleklassinriktning i sin utbildning. Förskoleklasslärare får en utbildning under förskolans 

läroplan, för att senare i sin utbildning även integrera förskoleklassens läroplan.  

 

2.8 Insamling och analysering av data 

 
I den här studien har jag använt mig utav direktobservationer, observationsschema samt 

intervju. Direktobservationer gör att jag kan studera det som utspelas framför mig. Ett 

observationsschema hjälper mig att få struktur. Observationer hjälper till med att se om 

personer gör som de har sagt att de gör. Observationer hjälper till med att få ett sammanhang 

för ordet och handlingen, detta ses även i ett naturligt sammanhang (Norberg, 2011). Första 

gången studerade jag förskoleklassen, för att se om det fanns skillnader mellan könen. Andra 

gången studerade jag förskoleklassläraren i dennes arbete. Tredje gången studerade jag 

förskoleklassen igen, jag ville se om det fanns något beteende som upprepades som jag hade 

identifierat vid ett tidigare tillfälle. Observationerna är gjorda under barnens skoldag, både 

strukturerad samt ostrukturerad observation. Varje dag börjar på samma sätt där eleverna satt 

på en cirkelformad röd matta, i en ring på sina bestämda platser. Dagarna slutar även på 

samma sätt runt mattan, då de istället sjunger en tack för idag sång. Jag har varit ute i skolan 

vid två tillfällen och gjort direktobservationer i klassrummet. Vid ett ytterligare tillfälle 

använde jag mig av ett observationsschema, se bilaga 1. Alla dessa olika observationer har 

varit i en och samma förskoleklass med samma förskoleklasslärare. Det fanns bara två 

förskoleklasser på min valda skola. Jag gjorde enbart mina observationer i samma 

förskoleklass för att det var bara denna förskoleklass som var intresserad utav att vara med i 

min studie.  
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2.8.1 Intervju 

 

I min uppsats har jag valt att använda mig utav en intervju. Denna datainsamlingsmetod 

kändes som att ha ett samtal med den jag intervjuade. Hade jag istället valt att använda mig 

utav enkäter hade jag inte fått samma personliga kontakt. Intervjuer valdes för att jag ville ta 

reda på vad de enskilda individerna upplevde kring min valda studie. Genom att genomföra 

dessa intervjuer kunde jag bilda mig en bredare uppfattning kring mitt valda ämnesområde. 

En intervju ger mer komplicerad information djupgående, med en tråd i frågorna (Norberg, 

2011). Vid en intervju träffar intervjuaren och intervjupersonen personligen öga mot öga för 

att genomföra intervjun (Patel & Davidson, 2003, s. 69ff ). Undersökningens form sker till en 

individs frivillighet att svara på frågor. Vid en undersökning är ofta personerna utvalda och 

kan förmodligen inte se nyttan med att svara på intervjun. Det är därför av stor vikt att 

motivera personerna. Syftet skall klargöras med undersökningen. Klargörande på vilket sätt 

individens bidrag kommer att användas, konfidentiellt eller inte. All information skall ges till 

individerna innan de börjar svara på frågorna, vare sig det är en enkät eller en intervju. Det är 

av stor vikt att visa en förståelse samt ett genuint intresse för intervjupersonen. Jag har använt 

mig utav en ostandardiserad intervju, se bilaga 2. Vid en ostrukturerad intervju, lämnas 

maximalt utrymme för intervjupersonen att använda sig utav. Syftet med en kvalitativ intervju 

är att identifiera samt upptäcka beskaffenhet samt egenskaper hos någonting i den 

intervjuades uppfattningar om något fenomen. Det går aldrig i förväg att avgöra vad som är 

det sanna svaret på en fråga. Vid en kvalitativ intervju är både intervjupersonen samt 

intervjuaren medskapare av ett samtal. För att lyckas med en kvalitativ intervju bör 

intervjuaren hjälpa intervjupersonen att i samtalet bygga upp ett meningsfullt samt 

sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet. Det är en fördel om den som 

genomför intervjun har förkunskaper och är förberedd inom det område som ska studeras. Vid 

en kvalitativ forskning kombineras ofta en intervju med en observation, för att få mer 

djupgående information om det studerade ämnesområdet. Jag genomförde fem stycken 

intervjuer. Jag hade mina intervjuer i ett enskilt rum. Intervjuerna varade runt trettio till 

fyrtiofem minuter per intervju. De pedagoger som jag intervjuade hade alla någon anknytning 

till förskoleklassen. Jag uppfattade sinnesstämningen som lugn under intervjuerna och alla 

svarade lugnt och sakligt på mina frågor. 

 

 

2.8.2 Observation 

 

I min uppsats har jag även valt att använda mig utav en observation för att jag ville få en 

helhetsbild, genom att studera i ett naturligt sammanhang under en normal skoldag i 

förskoleklassen. Syftet var att se hur förskoleklassläraren agerar i sitt arbete samt att studera 

barnen i förskoleklassen. Jag använde mig både av ett observationsschema samt en 

ostrukturerad observation. En observation är vårt främsta medel för att skaffa information om 

omvärlden, vi gör observationer mer eller mindre slumpmässigt utifrån våra förväntningar, 

erfarenheter samt behov (Patel & Davidson, 2003, s. 87ff). Observationer är även en av de 

vetenskapliga teknikerna för att samla information. En observation måste vara systematisk 

planerad, även informationen skall registreras systematiskt. Observationer är användbara när 

en forskare skall samla information inom områden som rör skeenden samt beteenden i 

naturliga sammanhang. Observationsmetoden gör att forskaren kan studera skeenden samt 

beteenden i samma stund som det inträffar i ett naturligt sammanhang. Nackdelen med 

metoden kan vara; hur vet forskaren att de beteenden som observerats är representativa? Vid 

en ostrukturerad observation är syftet att forskaren skall inhämta så mycket information som 
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möjligt om ett visst problemområde. Vid observationerna finns inte något observationsschema 

utan vi skall istället registrera allting. 

 

 

Ett observationsschema, inriktar sig på att vara uppmärksam och hålla utkik efter samma 

aktiviteter (Denscombe, 2009, s. 274f). Data skall registreras på ett systematiskt och grundligt 

sätt, producera data som överensstämmer mellan olika observatörer. Ett observationsschema 

innehåller en lista med punkter som skall fungera som en checklista. Forskaren skall hålla 

uppsikt över punkterna i checklistan och föra in sina registreringar allteftersom de uppträder. 

Den systematiska observationsprocessen blir en mätning utav hur många gånger en händelse 

inträffar.  

 

 

2.8.3 Analys av kvalitativ data  

 

Data valdes ut från mina observationer samt intervjuer, som var relevant i förhållande till 

mina frågeställningar. För att välja ut rätt data kategoriserade jag in intervjusvaren efter 

följande ord som fanns med i mina frågeställningar. Jag valde att använda mig utav en 

innehållsanalys därför att jag kände att denna metod stod för struktur utav den insamlande 

data (Merriam, 1994, s. 148). Genom denna innehållsanalys, kunde jag lättare kunde få fram 

det som var relevant för min studie, genom att koppla det till mitt ämnesområde. Kvalitativa 

forskningsproblem, kräver sin unika variant av metod, för att bli en bra kvalitativ forskare 

måste forskaren ha god överblick över hela det kvalitativa forskningsfältet (Denscombe, 

2009, s. 307). Genom att använda sig utav innehållsanalys, bryts texten ner i mindre delar. 

Analys tittar efter prioriteringar som skildras, hur ofta samt i vilken omfattning. 

Analysformen tittar även över värderingar och åsikter som framförs. I vilken omfattning 

framförs värderingar och åsikter som negativa eller positiva, hur idéer hänger samman, vad 

det finns för logiska associationer i innehållet. En metod har utvecklats för att forskaren skall 

kunna kategorisera, metoden kan hjälpa forskaren leta efter innehållet i informationen 

(Merriam, 1994, s. 148). Det har utarbetats fem riktlinjer utifrån vilket det går att bedöma 

effektiviteten i de kategorier som framkommit i en innehållsanalys. Reglerna ser ut på 

följande sätt: 

 

 

1. Säkerställ att kategorierna är samstämmiga med frågeställningen samt med målet för 

undersökningen. Kategorierna skall spegla syftet med forskningen.  

2. Kategorierna skall vara ömsesidigt uteslutande, varje enskild enhet skall endast kunna 

placeras i en enskild kategori. 

3. Alla relevanta detaljer i de dokument som studerats skall måste kunna placeras i någon 

kategori.  

4. Alla kategorier ska härstamma från en enda klassifikationsprincip. 

5. Kategorierna ska vara oberoende i den bemärkelse att tillkomsten utav en viss 

informationsenhet inte skall behöva påverka klassifikationen av andra 

informationsenheter.  
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Mina intervjusvar kategoriserades in så att de samstämmiga med mina frågeställningar  

Intervjusvaren kategoriserades in efter följande ord som fanns med i mina frågeställningar; 

 

 Könsroller 

 

            Resonemangen grundar sig på vad som är förknippat med respektive kön. Här finns 

samlat alla tankar om enskilda individers förväntningar och fördomar samt 

könsindelningar.  

 

 Jämställdhet 

 

            Här finns samlat alla tankar om jämställdhet, hur verksamheten arbetar med 

könsskillnader. 

 

  Utmaningar  

 

            Här finns samlat personalens egna tankar om hur de kan/vill arbeta med att utmana 

könsstereotyper samt kunna bryta traditioner.  

 

Vid analys av intervjusvaren tittade jag på deras syn/begrepp på mina utvalda kategorier. 

Utifrån de fem riktlinjerna i innehållsanalysen försökte jag att följa en röd tråd igenom 

intervjusvaren, som hjälp med att bedöma effektiviteten i mina kategorier (Merriam, 1994, s. 

148). Hur har de framställt sin syn på mina kategorier, är de positiva eller negativa till ämnet? 

Genom att se om flera av intervjusvaren har samma resonemang och åsikter eller ord som är 

återkommande eller upprepas.  

 

2.9 Genomförande 

 
2.9.1 Etik 

 

Jag har skriftligt och muntligt informerat mina intervjuobjekt om att deras medverkan är 

frivillig och att deras identitet inte röjs, de hade även rätt att avbryta sitt deltagande om de inte 

längre ville deltaga. Förskoleklassläraren i förskoleklassen har även givit sitt godkännande till 

att observeras för min forskning. Pedagogerna har blivit informerade om forskningens syfte.  

De har givit sitt samtycke till att intervjuas genom att skriva på en samtyckesblankett, se 

bilaga 3. Materialet har behandlats så att deras personuppgifter inte har röjts, dvs 

konfidentiellt. Nyttjande av mitt material avser endast att användas till mitt specifika 

forskningsändamål. Jag försökte inte att påverka någon under mina intervjuer, jag har förhållit 

mig neutral. De deltagande har varit insatta i vad mitt arbete handlade om, jag frågade dem 

även om de hade några frågor till mig innan intervjun var slut. 

 

Vid insamlingen av data, skall deltagarnas rättigheter och värdighet respekteras (Denscombe, 

2009, s. 193ff). Arbeta på ett ärligt sätt och respektera deras integritet. Ett skriftligt formulär 

skall finnas när informationen som samlas in kräver ett personligt engagemang från 

deltagarens sida.  
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2.10 Validitet, reliabilitet och generalisering 

 

Jag anser att min empiri har analyserats och insamlats i enlighet med mina frågeställningar för 

att uppfylla det vetenskapliga kravet för validitet. Min uppsats bygger på intervjuer och 

observationer för att få en hög tillförlitlighet. Genom att använda sig utav triangulering 

betraktas saker ur mer än ett perspektiv (Denscombe, 2009, s. 184). Genom att använda sig 

utav olika metoder får forskaren en bättre förståelse av det som har blivit undersökt, för det är 

betraktat utifrån olika positioner. Jag skapade intervjufrågorna utifrån min frågeställning och 

sedan kopplade frågorna till den teoretiska referensramen, för att få relevans till min empiri. 

Mina intervjufrågor är utarbetade efter min förstudie samt ämnesstudie. Tillförlitligheten i 

intervjuerna är att det gick att fånga det spontana hos respondenten än om jag hade använt 

mig av en enkätform. Validitet får en vidare innebörd inom kvalitativ forskning (Patel & 

Davidson, 2003, s. 102ff). Validiteten i en kvalitativ studie genomsyrar hela 

forskningsprocessens alla delar. När det gäller själva datainsamlingen kopplas validiteten till 

om forskaren har lyckats med att göra en trovärdig tolkning utav den studerades livsvärld. De 

olika tolkningarna som formulerats har en central betydelse för validiteten; tillför de verkligen 

kunskap om det studerade. Varje kvalitativ forskningsprocess är en unik process och det går 

inte att fixera några regler eller procedurer för att säkerställa validiteten. Kvalitativa studier 

innehåller ofta intervjuer. Skriftspråk och talspråk är inte samma sak och ofta försvinner; 

gester, mimik, betoningar, ironier vid transkriptionen av samtalet till text. Därför är det viktigt 

för validiteten att forskaren är medveten och reflekterar över valen som görs utav hanteringen 

av informationen.  

 

Vid kvalitativa studier, är ambitionen att upptäcka, tolka företeelser och förstå innebörden av 

livsvärlden, att beskriva en kultur eller en uppfattning (Patel & Davidson, 2003, s. 102ff). 

Reliabilitet får en annan innebörd jämfört med den kvantitativa forskningen. Reliabiliteten bör 

ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid undersökningstillfället. Om en fråga 

lyckas fånga det unika i situationen och situationen yttrar sig i variation i svaren så är det 

unika viktigare än att samma svar alltid erhålls. Reliabilitet svarar till hur väl jag har utfört 

mina mätningar (Norberg, 2011). Reliabilitet är svårt i kvalitativa studier, få underlag gör det 

svårare att säkerställa resultatet. I metoden har jag haft ett systematiskt arbetssätt och 

dokumenterat för att säkerställa reliabiliteten.   

 

Jag har för att öka på generaliserbarheten, jämfört resultaten med tidigare forskning och jag 

anser att jag har tagit hänsyn till kraven på validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet, genom 

att jag har kopplat min empiri till teoretiska diskussioner. Nackdelen med en observation, kan 

vara; hur vet forskaren att de beteenden som observerats är representativa (Patel & Davidson, 

2003, s. 87ff)? Syftet med min studie är inte att generalisera utan att lyfta fram 

könsuppfattningar, samt att ge en bild av hur de används i praktiken. Generaliseringsbarheten, 

innebär att en stor del av ansvaret vilar på läsaren (Denscombe, 2009, s. 69ff). Den som läser 

forskningsresultaten använder informationen för att bedöma i vilken utsträckning 

forskningsresultatet får generella konsekvenser för andra av samma art, eller om resultaten är 

begränsade till just det specifika som fallstudien tar upp i sin studie. Att generalisera hänvisar 

till möjligheten att tillämpa sig utav forskningens slutsatser på andra exempel av företeelsen. 

Forskningsfyndens förmåga att förklara på en universell eller allmän nivå snarare än att vara 

något unikt för det som studien undersökte. Generaliserbarheten skall kunna tillämpas utav 

forskningens läsare, där läsaren använder informationen för att se om den går att tillämpa sig 

utav på andra jämförbara fall. 
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3 Teoretiska utgångspunkter  
___________________________________________________________________________ 

Avsnittet syftar till att kunna få en förståelse för min studies specifika ämnesområde. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Genus 

 

Teorin om könsroller, gav de viktigaste referensramarna för hur diskussionen om genus och 

dess bild skulle se ut (Connell, 2003, s. 103f). Redan från början kallades spädbarn för pojkar 

eller flickor från första början och skildes åt genom sina blå eller rosa babykläder. Blå barn 

förväntades uppträde starkare, tuffare, mer krävande och energiskt än rosa barn. De rosa 

barnen förväntades vara medgörliga, mer passiva och dessutom sötare. När de blev äldre fick 

de dockor, kläder med volanger och sminkväskor för att kunna vårda sitt utseende. När vuxen 

ålder uppnåddes fick de före detta blå barnen lära sig att köra bil, konkurrera på marknaden 

och lösa matematiska ekvationer. De före detta rosa barnen fick lära sig att vara duktiga på 

relationer samt laga mat, göra som de blev tillsagda, även göra sig attraktiv inför de före detta 

blå barnen. Ett mer formellt utryck var tanken att personer ikläder sig könsroller genom 

socialisation. Socialisationsagenter som, skola, familj, kamrater och massmedia tog det 

uppväxande barnet i sin hand. Handlingar överfördes genom agenter till flickan eller pojken, 

de sociala normer eller förväntningar som gällde för hans eller hennes beteende. Att följa 

normerna ledde till leenden eller belöningar. Avvikelser eller att bryta mot normen medförde 

negativa sanktioner alltifrån förebrående röster till misshandel eller fängelsestraff. De började 

tänka på sig själva, som den sortens människa de förväntades vara utav sin omgivning. 

Karaktärsdrag skulle utvecklas vad som ansågs vara lämpligt för kvinnor respektive män. 

Som fullt socialiserade samhällsmedborgare skulle de föra normerna vidare till nästa 

generation, nu sågs könsrollssytemet ut ha en självproducerande roll. 

 

Etiska värden och normer, växer fram i komplexa sammanhang (Johansson, 2008, s. 15; 

Nordberg, 2005, s. 47). Kulturella och sociala förhållanden och miljöer som barn indirekt 

eller direkt ingår i kan antas inflytelserika för deras moral. Värden som familjen håller högt 

har betydelse för barns förhållningssätt. I förskoleklasser skapas värden och normer för 

gemenskapen mellan pedagoger som kan antas vara väsentliga barns moral. Kulturella 

begränsningar av genus, olika sätt att förhålla sig som pojke eller flicka, kan antas ha 

betydelse för den moral som barn utvecklar. Det går även att konstatera att barn värnar om 

egna och andras rättigheter och visar omsorg om andras väl. Normer och värden som 

framträder för barn i förskoleklasser kontext antas relaterade till de system av värden som 

vinner framgång i förskoleklasserna. 

 

Genus brukar kort och gott sägas vara, socialt kön till skillnad från vårt biologiska kön 

(Carlsson, 2001, s. 18f). Teorier om vad genus kommer att stå för kommer ofta att variera, 

utifrån respektive teoris syfte och användning. Den vanligaste definitionen av genus ses vara 

en uppdelning i kön biologiskt kön och genus socialt kön. Att kvinnan är underordnad 

mannen går att se världen över. Det finns inte något i vår biologi som säger att det måste vara 

så här, underordningen kommer att ha kulturella och sociala orsaker. Kulturella och sociala 

mönster antas inte bara komma att skapa föreställningar och underordningar om könen, i 

förlängningen kommer de att leda till reella skillnader mellan kvinnor och män. 
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Genussystemet är samhällets sätt att ordna kön (Höök, 2001, s. 24; Educare, 2006, s. 25; 

Gannerud, 1999, s. 21). Genus kommer att strukturera egenskaper, sysslor och drag. Genom 

att exploatera den biologiska olikheten där den kommer att byggas på ett motsatstänkande, där 

kvinnor är det negativa och männen kommer att ses som det positiva. Både kvinnor och män 

hjälper till att skapa processer. Genussystemet byggs på föreställningar om vad som är 

kvinnligt respektive manligt. Kvinnor och män tänker och handlar utifrån det för tillfället 

rådande genussystemets normer.  

 

Genussystemet och dess bevarande strukturer kan få konsekvenser om dess I-särhållandets 

tabu bryts (Hirdman, 2007, s. 226ff). Samhällen som blir mer likartade när det gäller 

värderingar, inkomster, vardagsliv, alltså när klassgränserna mjukas upp och ger människor 

mer likartade möjligheter så transformeras det fordom tabuskapande könsolika från att ha 

varit en farlighet till att istället bli en tillgång. Genom att det som är olikt försvagas och det 

lika förstärks skulle kunna göra att vi är på väg in i ett jämlikt paradis. Genussystemet och 

dess isärhållande skulle kunna förlora sin kraft genom att en hopblandning sker av sysslor, 

platser och egenskaper. När sorterna han och hon, istället föses ihop för att definieras som ett. 

Detta skulle kunna ske om den manliga normens primat upphör i och med att män flyttas ner 

på samma vanmäktiga plats som kvinnor.  

 

3.2 Könsroller  

 

Begreppet könsroll är något som flicka eller pojke lär sig (Elvin Nowak och Thomsson, 2003, 

s. 103f; Davies, 2003, s. 17). Vid inlärningen uppmuntras flickor att bli som flickor medan 

pojkar uppmuntras att bli som pojkar. Genom att imitera omgivningens representanter av 

respektive kön; pappor, dagisfröknar, mammor lär sig barnen så småningom vad som är fel 

eller rätt förväntat beteende. Kön är den mest grundläggande kategorin för hur vi förstår oss 

själva. Även vid möte med andra personer framgår det att vi inte kan relatera oss till en 

person, om inte personen går att könsbestämma. Kan vi inte direkt se om det är en 

kvinna/flicka eller en man/pojke blir vi förvirrade därför att kön är en så stark markör för hur 

vi ska förhålla oss. Att göra kön är något som barn lär sig inom ramen för en kultur som är 

mer eller mindre fixerad just vid kön, samtidigt som det hävdas att det här med 

könstillhörighet inte spelar någon roll. Budskapet som når barnen blir alltså: bli vem du vill, 

välj hur du vill och se ut hur du vill, se ändå till att du är rätt, väljer rätt och ser rätt ut, 

uppgiften pågår igenom hela livet. 

 

Teorier om barns utveckling könsidentitet används som slagträn ett fruktlöst ställningskrig 

mellan vuxna kvinnor och män (Steenberg, 1997, s. 27; Educare, 2006, s. 21). Genom att ge 

genus skulden leder inte till någon positiv förändring. Varken kvinna eller man som känner 

sig angripen, är benägen att se sig själv med nya ögon. Som professionell lärare är det viktigt 

att beakta vad dess agerande leder till. Även om lärare av olika kön kan ha olika 

undervisningsmetoder bemöter både kvinnliga och manliga lärare pojkar och flickor på 

samma sätt; dvs vi behandlar pojkar och flickor olika. Förklaringen är att kvinnliga och 

manliga lärare har samma föreställningar om könsskillnader och behandlar flickor och pojkar 

på likartat sätt. Vårt kanske omedvetna sätt att bekräfta och konservera samhällets 

könsmönster. Vi hjälper själva till att reproducera gamla genuskontrakt. 

 

Könsmaktssystemet råder efter två principer, den manliga normen och I-särhållandet (Elvin 

Nowak och Thomsson, 2003, s.46ff). Vi producerar särskilda yrken och platser för män och 

kvinnor kommer vi att hålla dem kvar där. Kvinnor gör sina saker och vad som faller dem i 
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intresset. Män kommer att göra sina saker för sig. I vårt samhälle styrs vi utav tankar om att 

människor är olika beroende av ras eller kön. Att finna förklaringar på det vi inte kan förstå, 

låter vi våra normer och antaganden finna svaren på. Den andra principen är att det som är 

manligt kommer att vara normalt och något vi skall reproducera. Kvinnor får gärna vara bra, 

bara de aldrig kommer att vara bättre än män. Mannen är normen kvinnan skall komma att 

likna honom men inte för mycket, straffet kan komma att bli hårt om hon kommer att kliva in 

på fel könsarena. Könsmaktordningen kommer att skapa orättvisor och behålla dem. Kvinnor 

kommer att ägas av könsmaktsystemet. 

 

3.3 Pojkarna som inte platsar den givna norm ramen 

 

Det finns de pojkar som föredrar andra intressen och aktiviteter än de som pekas ut som 

önskvärda och manliga för pojkar (Nordberg, 2005, s. 125ff). Det finns även pojkar som inte 

får vara med andra pojkar utan utesluts och får därför söka sig till andra aktiviteter och 

flickor. Nordberg (2005, s. 125ff) tar upp pojken Magnus som ett exempel. När Magnus 

deltog i familjeleken syntes det hur han formligen njöt av att få pröva feminina positioner. 

Magnus förväntades inte göra samma saker som flickorna, gjorde han fel i leken påpekade 

flickorna felen för honom. När barnen i slutet av november skulle välja kläder till 

förskoleklassens luciatåg svarade Magnus snabbt att han ville vara Lucia. Det här året 

innehöll luciatåget fyra kvinnliga lucior och en manlig som tindrande med sina ögon när han 

med självsäker hållning skred ut till de väntande föräldrarna. Efter att sjungandet var avklarat 

stod de andra pojkarna i kö för att prova Magnus luciakrona. Han blev den avundsvärde, 

pojken som vågat det som andra pojkar önskat men ingen tidigare sett som möjligt. Det är inte 

alltid som de pojkar som föredrar det feminint kodade öppnar möjligheter för andra pojkar, 

ofta kan de istället hamna utanför leken. Pojkar som ägnar sig åt balett och föredrar flickor 

mobbas. Hade Magnus istället kategoriserat sig som flicka hade hans intressen för val av 

luciaklädsel och feminint kodade leksaker inte framträtt som avvikande. I samband med olika 

forskningsprojekt upptagna i olika förskolor och skolor utav Nordberg (2005, s. 125ff) talar 

pedagogerna återkommande om att pojkar och flickor är olika, enligt observationerna visar 

det tvärtom att barnen i stora delar utav dagen faktiskt gör samma saker. Att ständigt 

poängtera skillnader mellan könen kan ses som ett kategoriupprätthållande arbete.  

 

3.4 Klassrumsmönster  

 

Pojkar har en benägenhet att ta ett större talutrymme i klassrummet (Gannerud, 1999, s. 12; 

Gens, 2003, s. 34; Olofsson, 2007, s. 43 ff; Steenberg, 1997, s. 27). Flickorna får hålla till 

godo med det talutrymme som blir över. Killar får mer ögonkontakt fler frågor, fler utförliga 

svar på sina frågor, de får även fler tillsägelser, mer uppmärksamhet utav läraren.  
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3.5 Egenskaper för killar respektive flickor 

 

 

Pojkar 

 

 

Flickor 

Starka Kommunicerar bra 

Vara lata Lägger sig i 

Anta utmaningar Plikttrogna 

Tar mer risker Bra på relationer 

Kan förstöra Beskäftiga 

Säger vad de menar Arbetar flitigt 

Våldsamma Lipar 

Pratar mer än flickor i klassrummet Skvallrar 

Tar större totalutrymme Ordningssinne 

 Ger upp för lätt 

  

Not: Tabellen tar upp egenskaper som är utmärkande för tjejer respektive killar (Gannerud, 

1999, s. 12; Gens, 2003, s. 34; Olofsson, 2007, s. 43 ff; Steenberg, 1997, s. 27). 

 

Flickor agerar ofta som hjälpfröknar, rollen tar de själva gärna på sig samt de tilldelas ofta 

rollen utav läraren (Gannerud, 1999, s. 12; Gens, 2003, s. 34; Olofsson, 2007, s. 43 ff; 

Steenberg, 1997, s. 27). Flickorna används ofta som ordningsskapare, lärarna uppfattar ofta 

det som naturligt att högpresterande elever skall hjälpa svagare elever. Att vänta på sin tur vid 

handuppräckning faller naturligt för flickor, killar talar oftare rakt ut i rummet. Det är ofta 

som flickor utnyttjas som buffert för att försöka att kontrollera pojkarna och placeras flickor 

mellan två bråkiga och stökiga pojkar. Av lojalitet mot läraren accepterar de vanligen att sitta 

där även om de i själva verket vantrivs. 

 

Det finns även pojkar som knappast märks i klassrummet, eftersom de både är blyga och 

ängsliga samt har svårt att leva upp till de förväntningar som mansrollen kräver (Olofsson, 

2007, s. 43ff). En pojke som har feminina drag riskerar även att bli töntförklarad och 

utmobbad i högre utsträckning än en pojkflicka. 

 

3.6 Att jobba kompensatoriskt 

 

Vid ett jämställdhetsarbete eftersträvas inte likhet i första hand, utan att det skall finnas fler 

valmöjligheter för båda könen (Olofsson, 2007, s. 77f). På grund av skilda förväntningar på 

pojkar och flickor är valmöjligheterna i själva verket starkt begränsande. Tanken som ligger 

bakom ett kompensatoriskt arbetssätt är att både pojkar och flickor som grupp betraktat 

behöver stärkas, fast på olika sätt. Killar behöver mer förtrolighet samt närhet, de behöver 

träna kommunikation och omvårdnad. Flickor behöver istället träna mod, tuffhet och 

självständighet. De behöver även stärkas när det gäller självförtroende så att de tar för sig mer 

vid gruppsituationer samt att de slutar att nedvärdera sitt eget kön. Jobbas det målmedvetet 

mot målen utvidgas begreppen pojke och flicka och gör båda könen till vinnare i ett 

jämställdhetsarbete. 
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I blandade grupper uppmuntras flickorna att exempelvis vara tuffare, busa mer (Olofsson, 

2007, s. 78f). Vinster som kan ses med könsindelade grupper är att pedagogerna blir mer 

positiv till det kön de jobbar med för tillfället. De slipper att irritera sig på flickor som gnäller 

över pojkar och på att pojkar måste få åthutningar av hänsyn till flickorna. Ett enkönat 

arbetssätt skall enligt diskrimineringslagen ha fullgoda skäl (Olofsson, 2007, s. 80). Det krävs 

att arbetssättet måste vara noga genomtänkt. Slutsatser som kan dras är att pojkar och flickor 

kan ha stor nytta av ett kompensatoriskt arbetssätt och ibland träffas i enkönande grupper. 

Arbetsformen gör att det går det att stärka pojkar och flickor inom områden de på grund av 

omgivningens traditionella förväntningar inte fått chans att utveckla. Målet med ett 

kompensatoriskt arbetssätt; flickor och pojkar ska kunna fungera tillsammans i könsblandade 

grupper. Grundtanken är att vid den enkönade verksamheten, skall det hända något med 

barnen som de sedan skall ha med sig som något positivt i blandad grupp. En kombinerad 

gruppedagogik, där indelningen utgår från varje barns speciella behov tillgodoses. Då kan det 

nås mycket goda resultat i ett jämställdhetsarbete. 

 

3.7 Arbeta jämställt 

 

Vi är som män och kvinnor biologiskt olika, olikheten behöver inte innebära ett förutbestämt 

beteende (Statens skolverk, 1999, s. 40). Det är vi själva som kan bestämma oss för vad vi vill 

tona ner eller förstärka. Oavsett vilken förklaring som används får det förutbestämda 

beteendet en betydelse för vilka könsroller som skall förmedlas till barnen och hur vi väljer att 

tolka och utforma jämställdhet. Vi kan tro att det är de biologiska faktorerna som ligger nära 

till hands, att beteenden och egenskaper skall tolkas utifrån något som är givet och 

oföränderligt. Tror vi istället att det handlar om kulturell och social påverkan bör följden bli 

att det är föränderligt. Olika utgångspunkter skapar olika förhållningssätt och strategier när 

det gäller bemötandet av flickors och pojkars beteende och handlande och hur jämställdhet 

tolkas. 

 

I dag finns det jämställdhetslagstiftningar och förordningar att flickor skall ha precis samma 

formella möjligheter att kunna göra precis samma saker som pojkar och vice versa (Elvin 

Nowak & Thomsson, 2003, s. 114ff). Flickor har precis samma formella möjligheter att bli 

astronaut eller spela ishockey. Pojkar ha precis samma formella möjligheter att bli 

sjuksköterskor, eller att dansa balett. Formella rättigheter och möjligheter är inte desamma 

som praktiska. De praktiska möjligheterna är intimt sammankopplade med våra behov och 

önskningar av att bli bekräftade som pojkar och flickor och bekräftelsen bygger inte på 

samma premisser för pojkar som för flickor. Jämställdhetsidealet säger att kön aldrig får spela 

roll. Jämställdhetstanken säger oss att det aldrig får vara just det faktum att en flicka är en 

flicka och en pojke är en pojke som skall avgöra om hon eller han har en glitterrosa eller 

Batmansvart trehjuling. Det är i enlighet med jämställdhetstanken; det fria valet som skall 

avgöra hur vi väljer att vara, samt vilka vi blir. För att få den könsmässiga bekräftelsen gäller 

fortfarande under- och överordningssystemet, under- och överordningssystemet syns tydligast 

hos flickor. Flickor har störst möjlighet att bli bekräftade just som flickor om de förhåller sig 

relativt underordnade pojkar. Rent generellt innebär det att flickor kan vara flickor på rätt sätt 

genom att inte vara bättre än pojkar när de gör allt som pojkar gör. 

 

För att kunna åstadkomma ett jämställdhetsarbete krävs ökade och fördjupade kunskaper om 

könstillhörighetens betydelse för hur pojkar och flickor bemöts i skolvärlden (Sandquist, 

1998, s. 119ff). Det här gäller inte bara bland personalen, även bland tjänstemän och politiker. 

Ur ett pedagogiskt perspektiv betyder det att samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter 
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för pojkar och flickor, måste finnas, oavsett om de går på dagis, skola eller fritids. En 

jämställd skola med lika möjligheter och likvärdiga metoder kan bara skapas i en skolmiljö 

vars pedagogiska metoder, fysisk utformning och lika möjligheter bygger på en djup kunskap 

om pojkars och flickors lika villkor. Skall skolans värld kunna erbjuda varje elev bästa 

möjliga förutsättningar, krävs att arbetsformerna i skolan ses över. Arbetsformerna behöver 

ses över om de gynnar eller missgynnar olika barn, samt koppla arbetsformerna till 

könstillhörighet. I förskoleklassens värld grundläggs barns förväntningar på hur män och 

kvinnor skall vara. Därför finns det möjligheter att ge barn en allsidig bild av arbets- samt 

familjeliv som på sikt kan förändra traditionella könsmönster. Skall ett framgångsrikt 

långsiktigt förändringsarbete bedrivas krävs fortbildning utav personalen, nya former och 

metoder för det pedagogiska arbetet, liksom utformningen av den fysiska miljön både ute och 

inne. Det viktiga är inte bara att verksamheten gör något, utan hur och vad de gör det de gör. 

Alla skolor är olika och måste jobba utifrån deras egna förutsättningar.  

 

Flickor behöver uppmuntras i att hantera konflikter, träna regellekar, även utmanas att ta mer 

vågade aktiviteter (Sandquist, 1998, s. 124). Pojkar behöver mer stöd i att utveckla ansvar för 

och visa omsorg om andra. Pojkarna skall ha lika stora krav som flickor beträffande att torka 

rent borden och att hänga upp sina kläder. Vidare behöver de träning i att vänta på sin tur för 

att lyssna på vad andra i deras omgivning har att säga. 

 

Ett jämställdhetsarbete kan inte bara traditionellt kunskapsmässigt utan också socialt fungera 

kompensatoriskt för båda könen (Steenberg, 1997, s. 62). Framtiden ställer höga krav på 

människors sociala kompetens och handlingsberedskap, därför bör vi fråga oss vilka slags 

människor vi fostrar barnen till. 

 

Jämställdhetssträvanden innefattar föreställningar om kvinnors och mäns olikheter (Carlsson 

& Rabo, 2008, s. 172ff). Det är meningen att invanda könsroller skall brytas, men alltjämt 

inom ramen för skilda och komplementära kön. Jämställdhetsdiskursen upprätthåller samma 

ordning som den är beredd att förändra. Denna jämställdhet går hand i hand med 

föreställningen om två jämlika men samtidigt komplementära och åtskilda, heterosexuella 

genuspositioner. Genus som kategori skapas som kvinnligt, måste förstås i relation till det 

som skapas som manligt. Kvinnor blir skapade som det som män inte är och en 

grundläggande feministisk ståndpunkt är att de två olika sidorna inte heller är likvärdiga. Det 

som är maskulint har en privilegierad position i relation till det som är feminint.  
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3.8 Att arbeta med föräldrarna för jämställdhet 

 

Pedagogerna kan förankra sitt jämställdhetsarbete hos föräldrarna genom att tillsammans ta 

fram en gemensam handlingsplan som kan ligga till grund för jämställdhetssträvandena 

(Statens skolverk, 1999, s. 191ff).  

 

 Fråga mammorna och papporna om deras inställning till vad deras pojkar respektive 

flickor leker för lekar.  

 Hur ser pedagogernas kontaktmönster till föräldrarna ut, är den jämställd? Vem vänder 

sig personalen till om både pappan och mamman är närvarande? Vänder sig 

personalen i olika hög grad i olika sammanhang till mammorna och papporna? 

 Bjud in föreläsare till förskoleklassen som talar om skillnader och likheter i flickors 

och pojkars identitetsutveckling. Låt även föräldrarna ta del av kunskapen.  

 Diskutera med föräldrarna om jämställdhet mellan könen. Betyder det att flickor skall 

bli mer pojkaktiga och pojkar mer flickaktiga, eller? 

 Vilken sorts könsroller önskar föräldrarna sina flickor och pojkar? Hur ska dagens 

pojke eller flicka vara?  

 

3.9 Att arbeta för jämställdhet inom personalgruppen 

 

Det är hos pedagogerna som jämställdhetsarbetet skall börja (Statens skolverk, 1999, s. 

194ff). Det är pedagogerna som skall se till att pojkar och flickor lär sig att utveckla sina inre 

resurser och möjligheter för att få en trygg samt positiv könsidentitet, utan att fastna i 

stereotypa könsrollsmönster. Hur medveten är en pedagog om sin egen könsroll och vad som 

har hjälpt till att forma könsrollen? 

 

 Hur bemöter du flickor respektive pojkar (röstläge, språk)? 

 Hur samtalar du med en flicka respektive pojke? 

 Vilka krav ställer du på pojkar respektive flickor? Hur ser din egen bild ut om vad som 

är typiska manliga, kvinnliga och gränsöverskrivande arbetsuppgifter och aktiviteter i 

din förskoleklass?  

 

3.10 Läroplanen för grundskola, förskoleklass  

 

Lika rättigheter och möjligheter, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo94) för kvinnor och män skall skolan aktivt och 

medvetet främja för. Kravbilden och dess förväntningar som ställs på flickor och pojkar i dess 

bemötanden och bedömningar, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Därför har skolan ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 

Utrymme skall ges för eleverna att utveckla och pröva sina intressen och sin förmåga 

oberoende av könstillhörighet. Läraren skall se till att eleverna tar ett ansvar för sitt arbete i 

skolan. Oavsett kön, social bakgrund eller etnisk tillhörighet får ett reellt inflytande på 

arbetsformer och arbetssätt. Läraren skall främja för att pojkar och flickor får ett lika stort 

utrymme och inflytande i undervisningen. Alla som arbetar inom skolan skall bidra till att 

motverka begränsningar i barnens yrkes- och studieval som grundar sig på kön eller kulturell 
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eller social bakgrund. Ingen får utsättas för diskriminering på grund av religion, kön, etnisk 

tillhörighet, sexuell läggning eller för annan kränkande behandling.  

 

Den nya läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, 2011 (Lgr 11) säger 

att skolan skall se till att ingen utsätts för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

könsöverskridande identitet eller uttryck eller för annan kränkande behandling, tendenserna 

skall aktivt motverkas. Intolerans och främlingsfientlighet måste bemötas med öppen 

diskussion och aktiva insatser. Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav 

på människors förmågor att leva med de värden som ligger i en kulturell mångfald. 

Tillsammans skall det gemensamma kulturarvet utvecklas med förmågan att förstå och leva 

sig in i andras värderingar och villkor. Skolan skall vara en kulturell och social mötesplats 

som både har ett ansvar för att stärka förmågan hos alla som arbetar inom verksamheten. 

Skilda uppfattningar skall föras fram och uppmuntras. Alla föräldrar skall kunna skicka sina 

barn till skolan, förvissade om att deras barn inte kommer att bli ensidigt påverkade för den 

ena eller den andra åskådningen. Skolan har en roll i att aktivt främja för mäns och kvinnors 

lika rättigheter. Sättet som pojkar och flickor bemöts på i skolan samt de krav och 

förväntningar som ställs på dem hjälper till med att forma deras uppfattningar om vad som är 

manligt och kvinnligt. Skolan har ett ansvar för att motverka könsmönster som är av 

traditionellt slag. Det skall därför ges utrymme för eleverna att utveckla och pröva sin 

förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet. 
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4 Resultatredovisning  
___________________________________________________________________________

I kapitlet presenteras de resultat jag har fått av intervjuerna samt i mina observationer och 

från dokumentstudier. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Skolans likabehandlingsplan 

 
I likabehandlingsplanen står det att skolans mål är att alla skall behandlas lika oavsett sexuell 

läggning, kön, religion eller funktionshinder. Kränkande behandlingar kan vara knuffar, slag, 

bli utsatt för ryktesspridning, klotter, hotad, bli utfryst. Diskriminering innebär att ett barn 

skulle missgynnas indirekt eller direkt, av skäl som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande uttryck eller identitet, religion eller 

trosuppfattning, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder.  

 

Till vår skola välkomnar vi alla barn välkomna till att få lära, uppleva, få vänner och att vara 

en del av vårt samhälle. Oavsett om vi har olika roller har barnen ändå huvudrollen. Vi skall 

ha roligt tillsammans, i leken, lärandet och skratten får ta plats. Du skall få framföra dina 

åsikter och vara den du är, men du måste visa respekt för allas lika värde. Du skall känna en 

stolthet över att du duger som du är. Ett gott samarbete gör att vi lär av varandra.  

 

4.2 Prioriterade mål för verksamheten 2010-2011 

 

Jämställdhet 

 

Uppmärksamma och samtala om vårt bemötande av flickor och pojkar i verksamheten. 

Jämställdhetsarbetet börjar hos oss vuxna; att bli medvetna om vårt eget förhållningssätt och 

ta till vara de situationer som uppstår för att diskutera området tillsammans med barnen. Vår 

verksamhet genomsyras av hur vi planerar innehåll i verksamheten, material samt innemiljö. 

 

Värdegrund 

 

Alla barn skall bli medvetna om våra gemensamma regler och följa dem. I vårt dagliga arbete 

fokuserar vi på våra ”handens” regler för att skapa en trygg skolmiljö som bygger på 

samhällets demokratiska värden. Under läsåret arbetar vi mer med vart och ett av handens 

fingrar för att fördjupa förståelsen för reglernas innebörd. 

 

Kvalitetsarbete i skolan 

 

I förskoleklassen arbetar verksamheten med en språklig medvetenhet för att stärka barnens 

förståelse att ord är uppbyggda av bokstäver som representeras av ett ljud.   

 

 

 

 



 

21 

Här redovisas pedagogernas svar om vad det finns det för uttalade/outtalade könsroller 

i en förskoleklass. 

 

Min fokus är inte att jämföra lärarna sinsemellan, utan att se om det finns mönster som kan 

vara behjälpliga för min studies syfte. Det finns även löpande citat från intervjuerna i texten 

 

Pedagogernas tankar kring kön 

 

Flera av pedagogerna lyfter fram att killar har mer fysiska aktiviteter; bandy, fotboll, killar 

beskrivs som mer tuffare. En pedagog tyckte även att det var lättare att lösa konflikter med 

killar än med tjejer. Killarna hamnade däremot i större utsträckning i konflikter än tjejer. 

Tjejerna pysslar i större utsträckning, leker häst, en pedagog tycker att tjejer har mjukare 

aktiviteter. En av pedagogerna uttryckte det såhär: 

 

 ”Killarna är mera utav vinnarskallar, det är få tjejer som vill vara tuffa.” 

 

Pedagogernas syn på att det finns könsroller; flera utpekar media som en stor del att mönstret 

existerar. Det är föräldrarna, de vuxna som har påtvingade roller, barnen kanske inte fattar allt 

själva, det är samhället som påverkar. En av pedagogerna tror även att könsroller kan vara 

ärftligt. En annan pedagog tyckte att det är en gåta varför det finns könsroller. En annan 

pedagog tyckte inte att könsroller är så utmärkande, barn är barn och kan göra allt.  

 

Vid bemötandet av respektive kön försöker pedagogerna att tänka på att de skall bemöta båda 

könen på ett likvärdigt sätt. En av pedagogerna säger att det finns en skillnad vid samlingar då 

denne pedagog ofta upplever att denne måste höja rösten mot killarna för att få dem att dämpa 

sig eller att sluta prata sinsemellan. Mönstret har denne pedagog identifierat som ett 

upprepande mönster vid bemötandet i samlingar. De flesta uttryckte att de försöker att bemöta 

könen till ett likvärdigt sätt. En av pedagogerna påpekade att allt naturligtvis kan bero på om 

denne har en bra dag eller inte. Pedagogen påpekade att det kan vara så att denne är lite 

hårdare mot killar för att de bråkar oftare än vad tjejer gör. En annan pedagog påpekade att 

den inte försöker att bemöta könen till ett olikt sätt genom att vara mjukare i rösten när denne 

pratar med flickor, eller hårdare i rösten om den skulle prata med killar. Personen använde sig 

av samma tonfall oavsett kön.  

 

Alla de intervjuade svarade att de inte upplever att det finns könsstereotyper inom deras 

verksamhet. Det var blandade svar angående deras utbildning gällande kön. En del tyckte inte 

att de hade fått någon specifik utbildning, andra tyckte att det fanns en liten del i deras 

utbildning i någon enstaka kurs där ämnesområdet hade lyfts fram.   

 

Sammanfattning och tolkningar om kön 

 

Killar beskrivs som mer fysiskt aktiva, även att de är svårare att dämpa och hålla tyst på vid 

stora samlingar, tjejer beskrivs som pyssliga och mjukare än vad pojkar är. Media pekas ut 

som en stor del i att det finns könsroller. Det lyfts även fram att könsroller skulle kunna vara 

ärftliga. Överlag svarade pedagogerna att de försöker att bemöta respektive kön till ett 

likvärdigt sätt. Inom verksamheten upplevde ingen av pedagogerna att könsstereotyper var 

vanligt förekommande. 
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Här redovisas pedagogernas motivering till hur det kan motiveras med könsindelning i 

förskoleklass 

 

Pedagogernas tankar om jämställdhet 

 

En av pedagogerna uttryckte att denne inte vill bryta ett könsmönster, exempel om killar 

skulle vara utmärkande tuffa, så skall de få vara det så länge de inte bryter mot reglerna.  

Pedagogerna uttryckte att om något utav könen vill göra något som inte är traditionsenligt i 

leken så hade de inga invändningar mot att barnen gjorde något som inte är traditionsenligt. 

All lek är bra, barnen skall själva få bestämma vad de vill göra. Barnen skall även få ha rätt att 

få vara sig själva.  

 

Enligt pedagogerna kan det vid vissa situationer vara motiverat att göra en uppdelning av 

könen. Flera av pedagogerna belyser att vid gymnastik kan uppdelning vara motiverat. 

Tjejerna upplevde att de är utanför gruppen för att killarna tog mer plats. Tjejerna upplevde 

att killarna är mer hårdhänta och tjejerna vill utföra gymnastiken till sina regler. Pedagogerna 

har märkt att uppdelningen har varit bra för barnen och att alla verkar känna sig nöjda med 

uppdelningen. Tjejerna tar för sig mer. Verksamheten har även uppdelning på rasterna så 

kallade tjej/kille dagar utav bandyplanen för att könen skall få spela med det egna könet. 

Målet med uppdelningen är att de till slut skall kunna spela tillsammans. En pedagog tycker 

att arbetet har gett resultat för att nu har tjejerna i större utsträckning velat vara med och spela 

tillsammans med killarna, så var det inte tidigare. En pedagog tog upp att tidigare hade de haft 

indelning utav sitt Lego. De hade en back med rosa Lego och en annan back med andra 

färger. Personalen beslutade sig för att de inte skulle ha någon uppdelning längre av Legot 

utan att allt skulle ligga tillsammans i samma back. Tidigare hade aldrig killarna rört det rosa 

Legot. När allt Lego låg i samma back började killarna att använda det rosa Legot 

tillsammans med de övriga färgerna i deras byggkonstruktioner.  

 

Pedagogernas har i sitt eget jämställdhetsarbete inom verksamheten fått kompetensutbildning 

och kurser att gå på för att förankra jämställdhetsarbetet i deras eget arbete. De arbetar med 

jämställdhetsarbete i de prioriterade målen som finns inom deras verksamhet. En av 

pedagogerna lyfte fram att denne inte tycker att jämställdhetsmålen lyfts upp tillräckligt i 

deras kvalitetsarbete. Enligt verksamhetens likabehandlingsplan skall pedagogerna lämna in 

deras mål som de vill uppnå i början av vårterminen. Under höstterminen följer de upp och 

utvärderar om målen är eller håller på att uppfyllas. 

 

Pedagogerna har även observerat varandra i deras eget arbete hur de bemöter respektive kön. 

Där har de observerat hur de har bemött barnen. Om någon av pedagogerna hade något att 

invända mot någon så tog de upp invändningar med varandra direkt. En av pedagogerna kom 

ihåg ett tillfälle, som inträffade såhär: 

 

”En pojke kom in med en liten reva på handen och visade upp revan för en pedagog. 

Pedagogen tittade på revan och sa följande till pojken: ”ta det som en man”.  

 

 

Sammanfattning och tolkningar om jämställdhet 

 

Barnen skall få ha rätt att vara sig själva även om de vill göra något som inte är 

traditionsenligt i sin lek. Vid gymnastiken samt utelek; utnyttjande av bandyplanen, ser 

pedagogerna en vinning med att ha en könsindelning. Tjejerna lyfts fram mer när de får ha 
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sina regler och inte behöver ta emot hårda tacklingar av killarna. Pedagogerna får 

kompetensutbildning kring jämställdhetsarbete, jämställdhetsmål lyfts inte upp tillräckligt i 

deras kvalitetsarbete. Pedagogerna observerar även varandra, hur de agerar i bemötandet utav 

olika kön. De belyser att alla färger som finns tillgängliga kan användas utav alla oavsett kön.  

 

 

Här redovisas hur förskoleklassläraren i förskoleklassen kan gå tillväga för att kunna 

hantera/utmana traditioner och utmana könsroller 

 

Pedagogernas tankar om utmaningar 

 

En av pedagogerna uttrycker att denne inte vill utmana könsroller, barnen skall själva få 

avgöra. Andra tankar som framkom om att våga utmana; det finns ett mönster om kön, som är 

ett långsamt mönster att kunna förändra. Alla pedagogerna svarade att de försöker att utmana 

genom att få killarna att våga måla och använda sig utav rosa färg. De försöker även att tänka 

på attityder hos könen. Flera av pedagogerna tar upp att det är deras egna tankar som måste 

förändras. En utav pedagogerna svarade; ”en kille kan inte vara Lucia, där går gränsen för vad 

som är rimligt”. En pedagog blev fundersam när denne funderade över om en kille skulle 

kunna vara Lucia. Pedagogen uttryckte det såhär:  

 

”Jag har aldrig tänkt på detta tidigare, skulle jag få bestämma så skulle han få vara Lucia, 

men skulle detta inträffa måste vi nog ha ett gruppmöte.”   

 

Samtidigt belyser någon av dem; var går gränsen för hur lika allt måste vara? Vissa saker 

måste accepteras. Någon av pedagogerna tycker inte att det går att utmana eller förändra allt. 

Överlag svarade alla pedagoger att det skulle vara ok om en kille ville vara Lucia. En utav 

pedagogerna svarade såhär; 

 

”En kille kan inte vara Lucia, där går gränsen för vad som är rimligt” 

 

Inom verksamhetens kvalitetsarbete finns det med att de skall planera, miljö, material och 

samlingar och försöka att utmana och inspirera. Pedagogerna försöker bland annat att få 

barnen att reflektera över vardagsindelningar i hemmet. När förskoleklassen fick besök utav 

brandkåren uttryckte personalen att de ville att det skulle komma en kvinna som var 

brandman, här har förskoleklassen vågat utmana.  

 

Sammanfattning och tolkningar om utmaningar 

 

Pedagogerna försöker att tänka kring attityder hos könen. Pedagogerna försöker att få upp 

ögonen hos barnen när det gäller traditionella yrken. De vill utmana, men är bara beredda att 

göra utmaningar till en viss gräns, alla vill inte ifrågasätta könsmönster. Vissa folkliga 

traditioner som luciaspel och dess roller är inte alla beredda att förändra. Flera av 

pedagogerna tar upp att det är deras egna tankar som måste förändras.  

 

Förskoleklasslärarens roll, ordval, och atmosfär 

 

Varje dag börjar med att barnen går in med sin mapp och ger mappen till förskoleklassläraren 

och tar därefter i hand och säger god morgon. Förskoleklassläraren börjar med att sjunga en 

sång för att välkomna alla till en ny skoldag. Därefter frågar denne vad barnen har gjort i 

helgen. Atmosfären i skolsalen är bra. Senare fortsätter barnen med att ha matematik och ritar 
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av sin fot för att göra tabeller efter måtten på deras fötter. Förskoleklassläraren har med sig 

olika mätverktyg för att visa för barnen att det finns olika verktyg att använda sig utav för att 

kunna utföra en och samma uppgift. Barnen verkar vara intresserade av att göra 

arbetsmomentet. Jag uppmärksammar att tjejerna är något mer tystare än vad killarna är när 

de utför arbetsmomentet. I mina observationer använder sig förskoleklassläraren av raka 

meningar till alla barnen. Meningarna är konkreta och jag har inte uppmärksammat några 

speciella ordval. Vid ett tillfälle ringer telefonen. Förskoleklassläraren låtsas först om att 

denne inte hör telefonen utan behåller sin fokus på att prata till eleverna. När ringandet inte 

avtar går tillslut förskoleklassläraren och tar telefonen. Då har den som ringt redan lagt på 

luren. 

 

Sammanfattning och tolkningar om förskoleklasslärarens roll, ordval, och atmosfär 

 

Förskoleklassläraren har en bra atmosfär i klassrummet vid de tillfällen som jag har varit där. 

Språket är konkret och barnen förstår direkt vad det är de skall utföra. Förskoleklassläraren 

verkar tycka om sin arbetsuppgift och denne bibehåller sin fokus på sina arbetsuppgifter. 

Även när telefonen ringer försöker förskoleklassläraren att behålla sin fokus på barnen istället 

för att avbryta det den håller på med. 

 

Hur mycket lyssnar/uppmärksammar förskoleklassläraren eleverna 

 

Vid ett tillfälle i den runda ringen räckte barnen upp handen för att de hade något att säga. Jag 

observerade att det satt tre stycken tjejer och räckte upp handen och var tysta. Då räckte 

plötsligt en kille upp handen, samtidigt som han sa; ”fröken, fröken, jag har något jag måste 

få säga”. Pojken fick då ordet före tjejerna. Efter att pojken hade fått säga det han ville, blev 

det tjejernas tur.  

 

Vid den matematiska genomgången tappar killarna snabbare fokus på uppgiften än vad 

tjejerna gör. Några utav killarna blir tillrättavisade genom att förskoleklassläraren 

uppmärksammar och ber killarna att sitta still samt sluta prata.  

 

Jag har även studerat hur mycket respektive kön räcker upp handen för att de vill svara på 

frågor eller att de har något annat som de vill dela med sig utav till de övriga klasskamraterna. 

Det har inte framkommit någon skillnad mellan handuppräckning, utan båda könen har räckt 

upp händerna i lika stor utsträckning. Det fanns däremot ett par elever som inte räckte upp 

handen lika villigt som de övriga. Det var flera pojkar som inte räckte upp handen utan 

pratade rätt ut, utan att ha fått ordet, någon enstaka gång pratade någon flicka rakt ut. 

 

Sammanfattning och tolkningar om hur mycket lyssnar/uppmärksammar 

förskoleklassläraren eleverna 

 

Vid samling har jag uppmärksammat att en kille tar större plats. Det finns även de tysta 

eleverna som behöver uppmärksammas och ses.  

 

Könsindelning i förskoleklassen 

 

När barnen skall börja med sina arbeten sätter sig alltid tjejerna vid ett bord och killarna vid 

ett annat bord. När det är fri lek bygger killarna koja, spelar fotboll, spelar spel eller bygger 

med Lego, tjejerna sitter och ritar. Vid ett tillfälle ville förskoleklassläraren ha hjälp med att 
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hitta några tärningar som hade försvunnit. Då var det en flicka som fick uppdraget med att 

leta reda på tärningarna.  

 

Sammanfattning och tolkningar om Könsindelning i förskoleklassen 

 

Jag har observerat att det finns en tydlig indelning mellan könen. Flickor går till flickor och 

pojkar söker sig till andra pojkar. Pojkarna är mer konstruktiva och bygger ofta, flickor väljer 

i större utsträckning att rita. En flicka hjälpte till med att leta reda på de försvunna 

tärningarna.  
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5 Analys 
___________________________________________________________________________ 

I kapitlet diskuterar jag svar tillsammans med teori utifrån de olika frågeställningar som jag 

har ställt i syftet. Jag besvarar mina problemformuleringar. Jag ger även förslag på vidare 

forskning inom ämnet.  

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Hur skall förskoleklassläraren i förskoleklassen gå tillväga för att 

kunna hantera/utmana traditioner och utmana könsroller? 

 

Min studies syfte var att belysa hur förskoleklassläraren i förskoleklassen kan gå tillväga för 

att kunna hantera/utmana traditioner och utmana könsroller. I deras vardagliga arbete i 

förskoleklassen framkom det av alla intervjuade att de försöker att få killarna att acceptera 

och använda sig utav rosa. Ingen av pedagogerna tog upp hur arbetet riktade sig till tjejerna i 

förskoleklassen, även tjejerna behöver stärkas. Olofsson (2007, s. 77f) tar upp att vid ett 

jämställdhetsarbete eftersträvas inte likhet i första hand, utan att det skall finnas fler 

valmöjligheter för båda könen. Tanken som ligger bakom ett kompensatoriskt arbetssätt är att 

både pojkar och flickor som grupp betraktat behöver stärkas, fast på olika sätt. Killar behöver 

mer förtrolighet samt närhet, de behöver träna kommunikation och omvårdnad. Flickor 

behöver istället träna mod, tuffhet och självständighet. De behöver även stärkas när det gäller 

självförtroende så att de tar för sig mer vid gruppsituationer samt att de slutar att nedvärdera 

sitt eget kön. Jag tycker även att det är viktigt att förskoleklassen har med sig föräldrarna i 

detta jämställdhetsarbete så att båda parter vet vilka ideal som eftersträvas. Pedagogerna kan 

förankra sitt jämställdhetsarbete hos föräldrarna genom att tillsammans ta fram en gemensam 

handlingsplan som kan ligga till grund för jämställdhetssträvandena (Statens skolverk, 1999, 

s. 191ff).  

 

Intervjusvaren har varierat i att flera är villiga att våga utmana i allt, alla var inte beredda att ta 

steget fullt ut. När det kommer till folkliga traditioner som luciaspel fanns det invändningar 

mot att en kille skulle kunna få vara Lucia, traditioner är till för att hållas på. Genom vårt 

kanske omedvetna sätt att bekräfta och konservera samhällets könsmönster, hjälper vi själva 

till att reproducera gamla genuskontrakt (Educare, 2006, s; 21Steenberg, 1997, s. 27). Etiska 

värden och normer växer fram i komplexa sammanhang (Johansson, 2008, s. 15; Nordberg, 

2005, s. 47). Kulturella och sociala förhållanden och miljöer som barn indirekt eller direkt 

ingår i kan antas inflytelserika för deras moral. Kulturella begränsningar av genus, olika sätt 

att förhålla sig som pojke eller flicka, kan antas ha betydelse för den moral som barn 

utvecklar. Om det skulle finnas någon kille som vill vara Lucia, varför inte låta honom vara 

det då? Genussystemet och dess bevarande strukturer kan få konsekvenser om dess 

isärhållandets tabu bryts (Hirdman, 2007, s. 226ff). Det finns de pojkar som föredrar andra 

intressen och aktiviteter än de som pekas ut som önskvärda och manliga för pojkar (Nordberg, 

2005, s. 125ff). När barnen i slutet av november skulle välja kläder till förskoleklassens 

luciatåg svarade Magnus snabbt att han ville vara Lucia. Luciatåget innehöll det här året fyra 

kvinnliga lucior och en manlig Lucia som tindrande med sina ögon när han med självsäker 

hållning skred ut till de väntande föräldrarna. Efter att sjungandet var avklarat stod de andra 

pojkarna i kö för att prova Magnus luciakrona. Han blev den avundsvärde, pojken som vågat 

det som andra pojkar önskat men ingen tidigare sett som möjligt. Jag tycker samtidigt att det 

är viktigt att förskoleklassen lyfter upp att alla har rätt att göra allt utan risk för att bli 
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mobbad. En pojke som har feminina drag riskerar även att bli töntförklarad och utmobbad i 

högre utsträckning än en pojkflicka (Olofsson, 2007, s. 43ff). 

 

Den nya läroplanen belyser att det gemensamma kulturarvet skall utvecklas. Om Lucia och 

dess tradition är en del av vårt kulturarv skall även luciaspel utvecklas enligt den nya 

läroplanen. Läroplanen belyser även att skilda uppfattningar skall uppmuntras och föras fram 

(Lgr11). Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors 

förmågor att leva med de värden som ligger i en kulturell mångfald. Tillsammans skall det 

gemensamma kulturarvet utvecklas med förmågan att förstå och leva sig in i andras 

värderingar och villkor. Skolan skall vara en kulturell och social mötesplats som både har ett 

ansvar för att stärka förmågan hos alla som arbetar inom verksamheten. Skilda uppfattningar 

skall föras fram och uppmuntras. Det finns även med i de prioriterade målen för 

verksamheten (2010-2011) att jämställdhetsarbetet skall börja hos de vuxna som behöver bli 

medvetna om deras eget förhållningssätt och diskutera igenom detta område tillsammans med 

barnen. Vidare nämns detta i skolans likabehandlingsplan; skolans mål är att alla skall 

behandlas lika oavsett vilken sexuell läggning individen har.  

 

Förskoleklassen har vågat utmana i deras arbete och utmanat genussystemet, när de fick besök 

utav brandkåren uttryckte personalen att de ville att det skulle komma en kvinna som var 

brandman. För att få barnen att reflektera över att ett traditionellt sett manligt yrke även kan 

utövas utav en kvinna. Könsmatssystemet råder efter två principer, den manliga normen och 

I-särhållandet (Elvin Nowak & Thomsson, 2003, s.46ff). Vi producerar särskilda yrken och 

platser för män och kvinnor kommer vi att hålla dem kvar där. Alla som arbetar inom skolan 

skall bidra till att motverka begränsningar i barnens yrkes- och studieval som grundar sig på 

kön eller kulturell eller social bakgrund (Lpo94). För att kunna åstadkomma ett 

jämställdhetsarbete krävs ökade och fördjupade kunskaper om könstillhörighetens betydelse 

för hur pojkar och flickor bemöts i skolvärlden (Sandquist, 1998, s. 119ff). I förskoleklassens 

värld grundläggs barns förväntningar på hur män och kvinnor skall vara. Därför finns det 

möjligheter att ge barn en allsidig bild av arbets- samt familjeliv som på sikt kan förändra 

traditionella könsmönster. Genussystemet är samhällets sätt att ordna kön (Educare, 2006, s. 

25; Gannerud, 1999, s. 21; Höök, 2001, s. 24). Genus kommer att strukturera egenskaper, 

sysslor och drag. Genussystemet byggs på föreställningar om vad som är kvinnligt respektive 

manligt.  

 

 Pedagogerna kan även använda sig utav utbildning för att kunna hantera/utmana 

traditioner och utmana könsroller. I intervjusvaren har det framkommit att de får 

kompetensutbildning inom; hantera/utmana traditioner och utmana könsroller. De går 

även en tvåårig kurs inom ämnesområdet. I intervjusvaren har det även framkommit 

att området kanske inte har fått den fokus som det borde ha fått.  

 

 

Slutsatsen som jag kan dra är att förskoleklassen hanterar och utmanar könsroller, alla är 

inte beredda att göra utmaningar helt fullt ut. De får kompetensutbildning för att hantera 

ämnesområdet, alla tycker inte att området har fått den tillräckliga fokus som det borde ha 

fått. De verkar inte ha analyserat området tillräckligt. Alla tycker inte likadant, de vet inte hur 

de skall hantera ett specifikt område med traditioner, tar något utav barnen upp ämnesområdet 

finns det inget rakt svar att ge, pedagogerna måste ha ett möte innan de kan fatta ett beslut. 

Jag tycker att pedagogerna har olika förväntningar på de olika könen. Båda könen måste hålla 

sig inom sina traditionella ramar, vad händer om vi vill stå utanför, vill förändra? Våra 

dagliga aktiviteter styrs av ett mönster i vår sociala ordning (Connell, 2003, s. 103f). 
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Fortplantningen till genusordningen sker socialt inte biologsikt. Det är kraften hos 

strukturerna som begränsar det individuella handlandet, därav kan vi tycka att genusordningen 

är oföränderlig. Genusordningen är i verkligheten under ständig förändring, för att den 

mänskliga praktiken skapar nya situationer och strukturer gör att kristendenser utvecklas.  

 

5.2 Förbättringsförslag 

 

Jag har presenterat mina förbättringsresultat på ett styrgruppsmöte. Mina förbättringsresultat 

tar skolan med sig för att använda sig utav i sitt jämställdhetsarbete. Skall förskoleklassen ha 

fokus på sitt kvalitetsarbete krävs det att de måste se hela sitt dagliga arbete som en process 

och att de utvärderar vad deras arbete kan få för konsekvenser. Detta är viktigt för att 

förskoleklassen och dess elever skall ha en bra värdegrund att stå på i dagens samhälle. Jag 

tycker att de måste diskutera igenom vilka föreställningar om vad som är manligt, kvinnligt, 

ta upp genus samt beröra vad de absolut inte vill ändra på. Vid formandet utav kön, både av 

oss själva och av varandra, är våra föreställningar om kön nödvändiga (Tallberg Broman, 

2002, s. 31). Hur ser vår uppfattning ut kring manligt, kvinnligt, lämpligt för killar respektive 

tjejer. Hur ser pedagogernas definition ut om vad som är genus, anser de att det är biologiskt 

eller socialt? Mina erhållna svar, har gett båda definitionerna om att genus både kan vara 

socialt och biologiskt. Det är vi själva som kan bestämma oss för vad vi vill tona ner eller 

förstärka (Statens skolverk, 1999, s. 40). Genus brukar kort och gott sägas vara socialt kön till 

skillnad från vårt biologiska kön (Carlsson, 2001, s. 18f). Jag tycker att de behöver titta på, 

hur samhället ser ut i övrigt? Som jag ser det finns det tre olika perspektiv att se 

ämnesområdet inom; barnens, pedagogernas samt föräldrarna. Jag tycker att pedagogerna bör 

gå vidare med hur de skall hantera ämnesområdet genom att se det ur allas perspektiv och 

tänka vad respektive kan för ha synpunkter/invändningar/medhållande, mot ämnesområdet. 

Genussystemet och dess bevarande strukturer kan få konsekvenser om dess I-särhållandets 

tabu bryts (Hirdman, 2007, s. 226ff). Samhällen som blir mer likartade när det gäller 

värderingar, inkomster, vardagsliv, alltså när klassgränserna mjukas upp och ger människor 

mer likartade möjligheter så transformeras det fordom tabuskapande könsolika från att ha 

varit en farlighet till att istället bli en tillgång.  

 

Pedagogerna måste även ställa ämnesområdet i relation till deras jämställdhetsarbete. Idag 

finns det jämställdhetslagstiftningar och förordningar att flickor skall ha precis samma 

formella möjligheter att kunna göra precis samma saker som pojkar och vice versa (Elvin 

Nowak och Thomsson, 2003, s. 114f). Jämställdhetsidealet säger att kön aldrig får spela roll. 

Jämställdhetstanken säger oss att det aldrig får vara just det faktum att en flicka är en flicka 

och en pojke är en pojke som skall avgöra om hon eller han har en glitterrosa eller 

Batmansvart trehjuling. Det är i enlighet med jämställdhetstanken; det fria valet som skall 

avgöra hur vi väljer att vara, samt vilka vi blir. Det är hos pedagogerna som 

jämställdhetsarbetet skall börja (Statens skolverk, 1999, s. 194ff). Det är pedagogerna som 

skall se till att pojkar och flickor lär sig att utveckla sina inre resurser och möjligheter för att 

få en trygg samt positiv könsidentitet, utan att fastna i stereotypa könsrollsmönster. Hur 

medveten är en pedagog om sin egen könsroll och vad som har hjälpt till att forma 

könsrollen? 

 

 

 Hur bemöter du flickor respektive pojkar (röstläge, språk)? 

 Hur samtalar du med en flicka respektive pojke? 
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 Vilka krav ställer du på pojkar respektive flickor? Hur ser din egen bild ut om vad som 

är typiska manliga, kvinnliga och gränsöverskrivande arbetsuppgifter och aktiviteter i 

din förskoleklass?  

 

5.3 Hur motiveras könsindelning i förskoleklass? 

 

Vid resultaten av intervjusvaren har det framkommit att alla pedagogerna tycker att det vid 

vissa tillfällen kan vara bra att dela in könen. Vinster som kan ses med könsindelade grupper 

är att pedagogerna blir mer positiv till det kön de jobbar med för tillfället (Olofsson, 2007, s. 

78ff). Tillfällena har varit vid gymnastiken/övrig lek i gympasalen/vid bandyplanen utomhus. 

För att tjejerna har upplevt att killarna har tagit för stor plats, samt att killarna kör ett tuffare 

spel än vad tjejerna gör. Målet könsindelning är att indelningen så småningom skall försvinna 

(Olofsson, 2007, s. 80). Slutsatser som kan dras är att pojkar och flickor kan ha stor nytta av 

ett kompensatoriskt arbetssätt och ibland träffas i enkönande grupper. Utifrån ett 

kompensatoriskt arbetssätt, går det att stärka pojkar och flickor inom områden som de på 

grund av omgivningens traditionella förväntningar inte skulle ha fått en chans att utveckla. 

Målet med ett kompensatoriskt arbetssätt; flickor och pojkar ska kunna fungera tillsammans i 

könsblandade grupper. 

 

Slutsatsen som jag kan dra är att förskoleklassen gör könsindelningar vid vissa tillfällen, 

dessa tillfällen har varit under gymnastiken. Förskoleklassen verkar ha analyserat och de vet 

vad målet med att göra en indelning; att båda könen skall gå ur som vinnare. 

 

5.4 Vad finns det för uttalade/outtalade könsroller i en förskoleklass? 

 

En annan del av min studies syfte var att belysa vad det finns det för uttalade/outtalade 

könsroller i en förskoleklass och deras uppfattning om hur könsroller yttrar sig. Under 

intervjuerna tar flera av pedagogerna upp att det finns specifika saker som tjejer respektive 

killar gör. På frågan om vad könsrollsmönster kommer ifrån och hur mönstret skapas 

framkommer det delade meningar om uppkomsten till att könsrollsmönster finns. De flesta 

ansåg att könsrollsmönster kan vara ett resultat av media samt sociala faktorer och samhället i 

övrigt som påverkar mönstret. Jag fick även svar om att könsroller är ärftliga, biologiska 

faktorer som inte går att påverka. Jag kan förstå att båda faktorerna som är en förklaring till 

varför könsrollsmönstret finns. Redan från början kallades spädbarn för pojkar eller flickor 

från första början och skildes åt genom sina blå eller rosa babykläder (Connell, 2003, s. 103f). 

Ett mer formellt utryck var tanken att personer ikläder sig könsroller genom socialisation. 

Socialisationsagenter som, skola, familj, kamrater och massmedia tog det uppväxande barnet i 

sin hand. Handlingar överfördes genom agenter till flickan eller pojken, de sociala normer 

eller förväntningar som gällde för hans eller hennes beteende. Karaktärsdrag skulle utvecklas 

vad som ansågs vara lämpligt för kvinnor respektive män. Som fullt socialiserade 

samhällsmedborgare skulle de föra normerna vidare till nästa generation. Könsrollssystemet 

sågs ut ha en självproducerande roll. Connell (2003, s. 103f) belyser att könsrollsystemet har 

en självproducerande roll. Min tolkning är att mönstret finns så hårt förankrat att vi inte 

reflekterar över det, det kan upplevas både som att det är biologiskt eller medfött.  

 

Resultaten av observationerna och intervjuerna framhåller att det finns könsroller. Vid 

samlingen har inte alla barnen blivit sedda lika mycket, en pojke kom att få ordet fast det 

egentligen var tjejerna som var före. Forskning inom förskolan framhåller gruppsamlingen 
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som ett tillfälle att få andras uppmärksamhet samt att bli sedd (Statens skolverk, 1999, s. 159). 

Samlingen ses som ett socialt möte och interaktionen i samlingen som ett led i utvecklandet 

av barns självmedvetande.  

 

Det råder däremot delade meningar varför könsroller finns. Svaren om könsroller behöver 

brytas har varit att barn skall få vara den de är. I intervjusvaren framkom det att pedagogerna 

själva har observerat och tillrättavisat varandra för att de har sagt någonting olämpligt utifrån 

ett könsrolls perspektiv. Mina observationer visar till att det finns könsroller genom att killar 

är mera framåt och tjejerna lite mer tillbakadragna. Öhrns studie (Johansson, 2008, s. 13f) 

menar att pojkar i skolan dominerar och framträder mer än tjejer. Jag har även observerat en 

tjej som agerar som hjälpfröken. Tjejer har blivit hämmade för att en kille har tagit större 

plats. Att vänta på sin tur vid handuppräckning faller naturligt för flickor, killar talar oftare 

rakt ut i rummet (Gannerud, 1999, s. 12; Gens, 2003, s. 34; Olofsson, 2007, s. 43 ff;  

Steenberg, 1997, s. 27). Pojkar behöver träning i att vänta på sin tur för att lyssna på vad 

andra i deras omgivning har att säga (Sandquist, 1998, s. 124). Omgivningen anpassar 

förväntningar på barnet (Einarsson och Hultman, 1984, s. 227: Johansson, 2008, s. 13). 

Hellmans studie (Eidevald, 2009, s. 24) visar att både pojkar och flickor är med aktivt att 

upprätthålla normer för hur en pojke och flicka förväntas vara. Omgivningen anpassar 

förväntningar på barnet (Einarsson och Hultman, 1984, s. 227: Johansson, 2008, s. 13). 

Hultman (Eidevald, 2009, s. 27) belyser att outtalade regler tillämpas på olika sätt för pojkar 

och flickor, dessa outtalade regler benämns som den dolda läroplanen. Här menar Hultman att 

lärarna är med och formar könsordningen och ofta medvetet även hjälper till med att befästa 

den.  

 

Killarna har även fått mer tillrättavisningar och tillrättavisningarna tar kvalitetstid från den 

övriga undervisningen. Pedagogerna är inte fullt medvetna om hur könsroller som finns i 

förskoleklassen påverkar deras agerande. Vilket Odelfors studie (Johansson, 2008, s. 13) 

bekräftar att lärarna menar att de behandlar flickor och pojkar lika, visar de i handling att de 

riktar sig mer till pojkar än till flickor. Läraren skall främja för att pojkar och flickor får ett 

lika stort utrymme och inflytande i undervisningen (Lp094).   

 

På frågan vad det finns för outtalade könsroller i en förskoleklass har intervjusvaren inte 

framhållit att outtalade könsroller skulle existera. Mina observationer har heller inte 

observerat att outtalade könsroller existerar.  

 

Slutsatsen som jag kan dra om vad det finns för uttalade/outtalade könsroller i en 

förskoleklass är att jag har sett könsroller och vid intervjusvaren fått bekräftat att könsroller 

finns, men inte outtalade könsroller. Jag har själv observerat samt fått intervjusvar som säger 

att killar tar mer plats än vad tjejer gör. Jag tycker att området är något som pedagogerna 

behöver arbeta vidare med. Pedagogerna skulle kunna ha egna observationsdagar för att se om 

könen tar lika stor plats. Genom självobservationer går det att ändra på ett eller flera 

beteendemönster. Om jag ruckar på normer kan jag även indirekt påverka andra. De skulle 

även kunna ge varannan fråga till en tjej och varannan fråga till en kille. Jag kan även 

rekommendera pedagogerna att titta på filmen Tusen gånger starkare. 
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6 Sammanfattning 

 
Jag har kommit fram till att pedagogerna i den förskoleklass som jag har besökt är medvetna 

om att det idag är uppe på agendan att vi skall vara medvetna om hur vi bemöter varandra. 

Samtidigt tror jag att det ofta är så att vi tror att vi är mer neutrala i våra bemötanden än vad 

vi i själva verket är. Mina observationer samt intervjusvar har visat att så inte alltid är fallet. 

Vanans makt kan vara stor med andra ord; vi gör som vi alltid har gjort. Det kan vara svårt att 

frigöra sig ifrån invanda föreställningar och förväntningar om det biologiska könet. Begreppet 

könsroll är något som en flicka eller en pojke lär sig (Elvin Nowak och Thomsson, 2003, s. 

103f ; Davies, 2003, s. 17). Vid inlärningen uppmuntras flickor att bli som flickor medan 

pojkar uppmuntras att bli som pojkar. Att göra kön är något som barn lär sig inom ramen för 

en kultur som är mer eller mindre fixerad just vid kön, samtidigt som det hävdas att det här 

med könstillhörighet inte spelar någon roll. Budskapet som når barnen blir alltså: bli vem du 

vill, välj hur du vill och se ut hur du vill, se ändå till att du är rätt, väljer rätt och ser rätt ut. 

 

Ännu mera utbildning kan självklart hjälpa pedagogerna att bemöta respektive kön i deras 

dagliga arbete. Jag tycker att jag har uppfyllt mitt syfte med min studie. Jag har fått svar på 

det jag hade för avsikt att undersöka. Fortsättningsvis kommer jag själv att vara mer 

uppmärksam på att ingenting behöver vara förutbestämt utan det är vad vi själva har för avsikt 

att uppnå som istället skall stå i fokus inte vilket kön vi tillhör, inget kön skall värderas högre 

än det andra. Det som är maskulint har en privilegierad position i relation till det som är 

feminint (Carlsson och Rabo, 2008, s. 172ff). Det är vi själva som kritiskt skall bedöma 

situationer. Jag hoppas och tror även på att skolan i dess verksamhet formar barnen till att bli 

självständiga individer fria från fördomar, utan att de istället ger dem kunskap om att de kan 

uppnå det de vill uppnå oavsett vilket kön de har, för att kunna möta framtiden. Ett 

jämställdhetsarbete kan inte bara traditionellt kunskapsmässigt utan också socialt fungera 

kompensatoriskt för båda könen (Steenberg, 1997, s. 62). Framtiden ställer höga krav på 

människors sociala kompetens och handlingsberedskap, därför bör vi fråga oss vilka slags 

människor vi fostrar barnen till. 

 

6.1 Slutsats 

 

Efter att jag har haft mitt sista styrgruppsmöte och presenterat mina förbättringsförslag för 

skolan förstår jag ännu mer att det finns en stor problematik med hur läroplanen (Lgr11) skall 

tolkas. Problematiken för skolan är att läroplanen (Lgr11) säger att skolan skall utmana och 

följa med i tiden. Dokumenten säger ingenting om hur jämställdhetsarbetet skall göras. Att 

tolka läroplanen (Lgr11) är upp till varje skola att göra själv. Skall skolorna kunna hantera 

detta ämnesområde krävs det att riktlinjer tas fram på en högre nivå. Görs inte detta kommer 

det inte att bli något enhetligt arbetssätt på skolorna. Alla skolor gör sin egen tolkning och 

detta leder till intressekonflikter. Skolan bör ha en vision om vad det är de vill eftersträva. En 

strategi för att åstadkomma detta. Mäta och analysera nuläge för att se vad det är som behöver 

förändras. Vad är det som skolan vill förändra? Föreslå förbättringar och sätt upp mål för 

förbättringarna. Därefter behöver skolan verkställa, genomföra, följa upp kontinuerligt och se 

till att de vårdar de nya förbättrade arbetsmetoderna för att åstadkomma en hög kvalité inom 

skolans dagliga arbete.  
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6.2 Fortsatt forskning 

 

Min studie visar till att vi borde veta mera om hur miljön i förskoleklasser påverkar 

könsmönster. Under en av mina intervjuer framkom det att en pedagog uppfattade det som att 

miljön i förskoleklassen är könsneutral. Är det verkligen så?   

 

Det vore intressant att studera hur pedagogerna själva skulle önska att ämnesområdet 

kön/genus görs.  

 

Det skulle vara intressant att gör en likartad studie där skillnaden låg i att titta på lägre/högre 

årskurser. Hanterar de ämnesområdet till ett likartat sätt? 

Hur ser skolans läromedel ut? Är skolans läromedel fördomsfulla eller jämställda?  
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8 Bilagor 

 

Bilaga 1, Observationsmall 

 

 Ordval  

 Hur läraren pratar med olika kön  

 Vilken roll tar förskoleklassläraren  

 
 

 Hur mycket lyssnar/uppmärksammar förskoleklassläraren eleverna 

 
 

 Könsindelning i klassen 

 
 

 Atmosfär 
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Bilaga 2, Intervjufrågor 

 
 Hur är det att arbeta på den här arbetsplatsen? 

 Hur länge har du arbetat här? 

 Vilken utbildning har du? 

 
 Vad har du fått för utbildning gällande kön? 

 

 På vilket sätt upplever DU att det finns könsrollsmönster i förskoleklassen? 

 

 Kan du ge exempel? 

- Varför tror du att könsrollsmönster uppkommer? 

- Behöver de brytas? Hur? Varför? 

- Var tror du att könsrollsmönster kan komma ifrån? 

 

 Hur arbetar ni med kön i ert dagliga arbete? 

 

 Vid bemötandet av respektive kön upplever du att det finns någon skillnad i hur du 

bemöter tjejer respektive killar? 

 

 Om något utav könet vill göra något som inte är traditionsenligt, ex. Lisa vill spela 

fotboll med killarnas lag, Pelle vill inte ha med tjejer i sin lek, Nisse vill vara prinsessa 

eller Ola vill vara Lucia, hur agerar du mot barnet då?  

 

 I ditt dagliga arbete vad upplever du själv är svårast med ämnesområdet; kön? 

 

 Upplever du att det finns könsstereotyper? 

 

-    Om ja, kan du ge konkreta exempel på hur könsstereotyper kan se ut i jobbet? 

 

 

 Tycker du att vid vissa tillfällen/arbetspass kan vara bra dela in barnen efter respektive 

kön? 

 

- Om ja, varför då, motivera. 

 

 

 Tycker du själv att förskoleklassen i sitt arbete försöker att utmana könsstereotyper 

eller bryta traditioner? 

 

 

 På vilket sätt arbetar verksamheten med jämställdhetsfrågor? 
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Bilaga 3, Samtycke till intervju 

 

Inom ramen för kvalitetsteknik på Högskolan på Gotland ska jag; Angelica Axglimt under 

våren 2011 skriva en uppsats om könsuppfattningar i en förskoleklass. Jag avser att intervjua 

ett antal personer om vad de har för uppfattningar kring mitt valda ämnesområde. Jag behöver 

ha intervjusvar för att kunna utföra en empirisk undersökning i min uppsats. Min förhoppning 

är att samla mer kunskap om mitt valda ämnesområde. 

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt där din identitet inte kommer att röjas. Jag vill 

gärna anteckna under intervjuernas gång för att svaren ska bli korrekt uppfattade. Du får gärna 

läsa igenom vad jag skrivit innan intervjuerna avslutas.  

 

Utgångspunkten för intervjuerna är att du ser att dina intervjusvar kan vara viktiga för dig 

och/eller för andra människor i någon bemärkelse. Din medverkan är frivillig och du kan när 

som helst avbryta din medverkan. Då avslutas intervjun och dina svar kommer inte med.  

 

Du kan även kontakta mig en tid i efterhand om du skulle ångra dig. Jag nås lättast via telefon 

nummer X.  

Min handledare heter Monica Norberg. Hon kan vara behjälplig om ytterligare frågor uppstår. 

Monica finns vid Gotlands högskola och kan nås via email: monica.norberg@hgo.se eller på 

telefonnummer X. 

 

 

Tack för ditt deltagande! 

 

 

 

 

 

Härmed samtycker jag till intervjun. 

 

Datum ______________________________ 

 

Namn __________________________________________________________ 

 

 

 

Forskarens undertecknade att gällande förbindelse hålls. 

 

Datum ______________________________ 

 

Namn __________________________________________________________ 

mailto:monica.norberg%40hgo.se
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Bilaga 4, Löpande dokument 

 

2011-01-12 pratar med Monica över uppsats och vald intresseorganisation. 

2011-01-13 väljer intresseorganisation. 

2011-01-26 diskuterar med Monica om den valda intresseorganisationen. 

2011-01-17 ute i skola och observerar till förstudien. 

2011-01-31 repetition Projektledning Högskola Gotland. 

2011-02-02 lektion Högskola Gotland, vetenskapsteori ett. 

2011-02-09 lektion Högskola Gotland, vetenskapsteori  två. 

2011-02-10 skriver förstudie. 

2011-02-16 lektion Högskola Gotland, vetenskapsteori tre. 

2011-03-03 presentation av förstudie. 

2011-03-16 diskuterar frågeställning med Monica. 

2011-03-17 börjar med teori sök av valt ämnesområde.  

2011-03-18 fortsätter diskussion med Monica, bestämmer problemformulering. 

2011-03-21 ute i skola och gör vidare observationer. 

2011-03-22 börja Skriva ”tidigare forskning”. 

2011-03-25 projektmöte mellan Angelica, förskoleklasslärare samt Monica. 

2011-03-25 mailar över Styrgruppsmötes protokoll till Monica. 

2011-03-26 skriver bakgrunden till uppsatsen. 

2011-03-28 mailar över forskning till Monica.  

2011-03-29 möte med Monica, tar upp saker som behöver justeras i forskningsdelen. Jag skall 

formulera tre till fem underfrågor till uppsatsen. Göra ett intervjuunderlag efter att 

underfrågorna är godkända utav Monica. Skriver inledning till uppsatsen. 

2011-03-30 lämnar styrgruppsmötes protokoll till förskoleklasslärare. 

2011-04-01 möte med Monica, tar upp justeringar som behöver göras. Monica vill veta hur 

intervjuunderlaget kommer att analyseras. 

2011-04-03 skriver vidare i uppsatsen, justerar och ser över metod, läroplan för skola. 

2011-04-04 ute i skola och gör vidare observationer. 

2011-04-07 justerar intervjufrågor, skriver vidare metod. 

2011-04-08 möte med Monica, tar upp justeringar, diskuterar analys.  

2011-04-12 intervjuar pedagoger. 

2011-04-13 intervjuar pedagoger. 

2011-04-14 sammanställer intervjusvar. 

2011-04-15 jobbar vidare med diskussion. 

2011-04-16 gör layout på uppsatsen. 

2011-05-03 korrigerar. 

2011-05-04 korrigerar. 

2011-05-11 möte med Monica, tar upp ytterligare frågor. 

2011-05-17 möte med Monica, gör vidare justeringar. 

2011-05-24 skriver klart uppsatsen. 

2011-05-24 möte med Monica, tar upp ytterligare frågor. 

2011-05-25 lämnar in uppsatsen till HGO. 

2011-05-27 styrgruppsmöte. 


