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Sammanfattning 

I förskolans läroplan (Lpfö98, 2010, s.5) står det att förskolan aktivt ska arbeta för att motverka 

stereotypa könsroller. Syftet med denna studie är att undersöka hur den här delen av läroplanen 

tolkas och omsätts i praktiken. Studien är baserad på kvalitativa samtalsintervjuer med tio 

verksamma förskollärare. Informanterna till studien är verksamma i tre olika kommuner och på 

sex olika förskolor. Skribenterna har genomfört fem intervjuer var, men båda har varit 

närvarande under samtliga intervjuer. Den skribent som inte har intervjuat, har istället observerat 

informantens kroppsspråk och antecknat det som var relevant för studien. Intervjuerna spelades 

in med hjälp av en mobiltelefon och har därefter transkriberats. Transkriberingarna från 

intervjuerna har noga analyserats för att urskilja svar till våra frågeställningar. Resultatet ifrån 

intervjuerna presenteras i två separata resultatdelar. Den första resultatdelen besvarar 

frågeställningarna: Hur tolkar förskollärare begreppet stereotypa könsroller? Hur arbetar 

förskollärare för att motverka stereotypa könsroller? Och den andra resultatdelen besvarar frågan: 

Använder förskollärare miljö och material för att motverka stereotypa könsroller? Studiens 

resultat visar att begreppet stereotypa könsroller tolkas i stort sett lika av samtliga informanter, 

däremot fanns det skilda uppfattningar kring arbetssättet för att motverka stereotypa könsroller. I 

resultatet har åtta olika arbetssätt gått att urskilja. Arbetssätten används av förskollärarna för att 

motverka stereotypa könsroller. Resultatet av studien visar svagheter i arbetet med utforma en 

miljö och använda lekmaterial som motverkar stereotypa könsroller. Istället visar resultatet att 

material som används ofta reproducerar stereotypa könsroller. Slutligen visar studien att 

förskollärarna genom interaktion sinsemellan samt med barnen, miljö och material i större 

utsträckning reproducerar stereotypa könsroller än vad de motverkar dem. 
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Inledning 

Barn börjar att socialiseras in efter rådande samhällsnormerna inom ramen av några timmar efter 

födseln. Det kön barnet föds med påverkar hur barnets omgivning bemöter barnet och den färg 

barnets kläder har påverkar vilka leksaker som erbjuds barnet (Eidevald, 2009, s.21).  

Att samhället tillskriver tjejer och killar egenskaper utifrån deras könstillhörighet, är något som 

länge har intresserat oss eftersom det påverkar jämställdheten mellan könen. Torun Carrfors 

(2014) har skrivit krönikan Ojämställt samhälle inget fritt val, i den problematiserar hon dikotomin 

mellan kvinnor och män. Ett särskiljande av kön, där det ena könet har tilldelats bättre villkor i 

samhället.  

Carrfors lyfter statistik som visar att kvinnor i större utsträckning är hemma med barn och 

sköter hushållet. Det oavlönade arbete som har ”tilldelats” kvinnan av samhällsnormen leder till 

sämre villkor för kvinnor på arbetsmarknaden, med lägre lön och tyngre arbeten. Det leder i sin 

tur till att kvinnor i större utsträckning mår sämre än män. Det som började med en snäll gärning, 

ett par väl valda ord eller en dopgåva, påverkar i det långa loppet vilken roll barnet kommer att 

tilldelas i hemmet, på jobbet och i samhället i stort. Att det ser ut på det här sättet i ett samhälle 

som utger sig för att vara jämställt anser vi är motsägelsefullt. I ett jämställt samhälle bör alla 

individer, oavsett kön, få samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.  

I vår profession som förskollärare kommer vi att vara vuxna förebilder för en kommande 

generation, en generation som vi hoppas får växa upp till jämställda individer. I läroplanen står 

det att förskolan aktivt ska arbeta för att motverka stereotypa könsroller (Lpfö98, 2010). Den 

specifika meningen är utgångspunkten i den här studien. Vi vill med denna studie utvidga våra 

kunskaper om hur förskollärarna tolkar den delen av läroplanen och hur de uppfattar att arbetet 

genomförs i praktiken. 

Disposition  

Uppsatsens litteraturöversikt kommer att presenteras i tre huvudområden: centrala begrepp, 

tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. Därefter presenteras syfte och frågeställningar 

och den metod som har använts till studien. Resultat och analys är uppdelat i två separata delar 

eftersom vi är två skribenter till uppsatsen. Helena Karlsson är skribent till resultat- och analysdel 

ett och Christel Wetterström är skribent till resultat- och analysdel två. Informanterna har helt 

anonymiserats i resultat och analysdelarna. Eftersom det inte är relevant för studien vem som sagt 

vad, har inte informanterna fått kodnamn, utan benämns enbart som informant eller 

förskollärare. Avslutningsvis kommer en gemensam diskussion och konklusion. Längst bak i 

uppsatsen finns tre bilagor: Intervjuguide, informationsbrev och samtyckesbrev.  Alla delar, 

förutom resultat- och analys, har författats gemensamt av båda skribenterna. 
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Begreppsdefinitioner i studien 

För att förenkla förståelsen för läsaren, följer nedan en presentation av aktuella begrepp. Vi har 

valt att dela med oss av vår definition på de aktuella begreppen, eftersom det förtydligar för 

läsaren varför vi gjort de här ordvalen och hur de ska förstås i studien. 

 

Tjej/kille: Vi har valt att använda oss av begreppen tjej och kille när vi talar om barns 

könstillhörighet. Vi har valt att använda dessa begrepp istället för flicka/pojke, eftersom vi 

(skribenter) tänker på spädbarn när de benämns som flicka/pojke. Vi anser att när äldre barn 

tilltalas som flicka/pojke låter det förminskande eftersom de själva (oftast) benämner sig som tjej 

respektive kille. 

 

Förskollärare: När vi talar om förskollärare i studien menar vi utbildade och verksamma 

förskollärare. De har genomfört en förskollärarutbildning och är examinerade förskollärare. 

 

Pedagoger: När vi talar om pedagoger i uppsatsen menar vi alla anställda på förskolan som har en 

pedagogiskfunktion. Det vill säga förskollärare, barnskötare, barnbiträde, resurspersonal och 

vikarier. 

 

Kön: När vi talar om kön i studien syftar vi till snopp eller snippa, det biologiska och fysiska 

könet. 

 

Genus: När vi talar om genus syftar vi till det socialt konstruerade könet. 

 

Gränsöverskridande könsidentitet: I studien har inte gränsöverskridande könsidentiteter beaktats 

eftersom informanterna enbart talat om barnen som tjejer respektive killar. 
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Bakgrund 

Redan från födseln börjar barn att fostras till att bli tjej eller kille. Beroende på vilket biologiskt 

kön en föds med tillskrivs individen vissa egenskaper och färdigheter. Individer behandlas olika 

beroende på könstillhörighet. Det leder till att barns intressen, färdigheter och egenskaper 

begränsas utifrån vilket biologiskt kön barnet har fötts med (Sandquist, 1998, s.19). I samhället 

florerar ständigt påståenden kring vad som är manligt och kvinnligt. Materiella föremål, miljöer, 

arbetsuppgifter och sociala möten är exempel på saker som tillskrivs kvinnliga eller manliga 

egenskaper i samhället. Detta kallar Heléne Thomsson och Ylva Elvin-Nowak (2012, s. 29) för 

könsskapande strukturer. Könsskapande strukturer sker inom ramen för det normsystem som 

finns i samhället. Med normer menar Thomsson och Elvin-Nowak (2012) de outtalade regler och 

självskrivna antaganden som ständigt reproduceras i vårt samhälle. Exempelvis sköter kvinnor 

oftast hushållssysslor, vilket anses vara kvinnliga uppgifter. Män sköter istället däckbyten och 

gräsklippning, vilket anses vara manliga uppgifter.  

Som verksam i förskolan är det ett måste att följa skollagen, vilket även innefattar att arbeta 

utifrån läroplanen. I läroplanen framskrivs det att ”Förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö98, 

2010, s 5). Det innebär att förskollärare ska arbeta med att motverka stereotypa könsroller och 

inte begränsa individen beroende på biologiskt kön.  

I läroplanen står det även att förskolan aktivt ska arbeta för att motverka stereotypa könsroller 

(Lpfö98, 2010, s. 5). Syftet med denna studie är att via kvalitativa samtalsintervjuer undersöka hur 

den här delen av läroplanen tolkas och omsätts i praktiken av verksamma förskollärare. 
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Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten kommer centrala begrepp och aspekter, tidigare forskning och teoretiska 

utgångspunkter för studien att presenteras. 

Centrala begrepp och aspekter 

Könsroller 

Eidevalds (2009) forskning handlar om hur könsroller skapas utifrån förskolans arbete med 

vardagsrutiner och lek. Könsrollsfrågan har länge varit aktuell. Redan på 1800-talet var tjejers 

behov av undervisning omdiskuterat, på grund av deras biologiska könstillhörighet. Det har lett 

till att forskare riktat in sig på att undersöka skillnader och likheter mellan könen. Att 

könsorganen har olika funktioner råder det ingen tvekan om, det behöver dock inte innebära att 

könstillhörigheterna innefattar olika sociala förmågor och intressen (Connell, 2003, s.46-58). 

Forskning har genomförts, där biologiska skillnader och likheter inom ramen för logiskt tänkande 

har studerats. Ännu har inget resultat visat att det skulle finnas skillnader mellan könen när det 

gäller logiskt tänkande (Eidevald, 2009, s.19). Connells (2003) forskning visar att kvinnor och 

män inte kan delas in i två homogena grupper, eftersom könstillhörigheternas fysiska 

kännetecken ofta överlappar varandra. Exempelvis är män generellt större än kvinnor, men det 

finns även kvinnor som är större än män. Principen om egenskapernas dikotomi, innebär att 

kvinnor tillskrivs kvinnliga egenskaper och män tillskrivs manliga egenskaper beroende på kön. 

Connell (2003) menar att detta sätt att se egenskaper, som dikotomier innebär att fysiska 

skillnader mellan könen kopplas samman med sociala effekter. Trots det visar studier att det finns 

stora likheter mellan kvinnor och män när egenskaper och personliga mönster har studerats 

(Connell, 2003, s. 58-60).  

Eidevald (2009) betonar att det är vuxnas och samhällets förväntningar och föreställningar 

som skapar olikheterna mellan könen. Vuxnas sätt att bemöta och förmedla könsmönster och 

könsroller sker på ett omedvetet eller dolt sätt utan reflektion. I praktiken leder det till att 

mönster och roller upprätthålls eftersom det sker genom vanor och upprepningar av stereotypa 

föreställningar. 

Eidevalds (2009) forskning lyfter även fram att de i läroplanen för förskolan, den icke 

reviderade Lpfö98, beskriver barnen som objekt för verksamheten. Vuxna ses som aktörer som 

ska motverka könsroller och könsmönster. Detta kan påverka pedagogernas synsätt på 

verksamheten eftersom vuxna i läroplanen framställs som aktörer och barn som mottagare. 

Eidevald (2009) menar att en omskrivning av läroplanen, där istället barn framhålls som sociala 
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aktörer, skulle leda till att barn skulle få mer inflytande och möjlighet att påverka verksamheten 

(Eidevald, 2009, s. 165).  

Jämställdhet 

Jämställdhet kan tolkas på flera sätt. I denna studie kommer vi utgå ifrån jämställdhetsbegreppet i 

den betydelsen att det handlar om jämställdhet mellan könen. Två sätt att förstå jämställdhet på 

är att tala om kvantitativ och kvalitativ jämställdhet. I den kvantitativa jämställdheten ligger fokus 

på att det ska vara en jämn fördelning mellan kvinnor som män inom samtliga verksamheter i 

samhället. Den kvalitativa jämställdheten syftar till att människor, oavsett kön, ska ha samma 

möjligheter, inflytande och rättigheter inom samtliga verksamheter (Lif, 2008,s. 13).  

Lif (2008) menar att det är möjligt att skilja på formell och reell jämställdhet. Reell jämställdhet 

är när människor, oavsett kön, har samma inflytande, rättigheter och möjligheter i praktiken. 

Formell jämställdhet syftar till att män och kvinnor framställs i lagar, policydokument och 

styrdokument på ett könsneutralt sätt. Viktigt att komma ihåg är att oavsett om en av dessa 

aspekter uppfylls (kvantitativ, kvalitativ, reell eller formell jämställdhet) så betyder det inte att 

jämställdhet enligt, de andra definitionerna, har uppnåtts (Lif, 2008, s.13).  

Kvantitativ jämställdhet 

Kvantitativ jämställdhet handlar om att det är samma antal tjejer och killar som ägnar sig åt en 

viss verksamhet, eller finns delaktiga på en arbetsplats/skolan (Lif, 2008, s.13). Ett exempel för 

att knyta detta till förskolans verksamhet är att det är lika många tjejer som killar som spelar 

fotboll. Det ger intrycket av att fotbollsplanen är en jämställd lekplats där både killar och tjejer får 

samma möjligheter eftersom det är samma antal killar som tjejer som deltar i leken. 

Kvalitativ jämställdhet 

Begreppet kvalitativ jämställdhet syftar istället till den verkliga jämställdheten, att båda könen ska 

ges och fås samma möjligheter till inflytande och ställningstagande inom verksamheten (Lif, 2008, 

s.13). Om vi går tillbaka till fotbollsplanen och studerar barnens spel närmare är det inte säkert att 

både killar och tjejer har samma rätt att bestämma hur spelet ska gå till. Vilka får bollen passad till 

sig? Vilka är med men inte deltagande? Som Lif (2008, s.13) förstärker är den kvantitativa 

jämställdheten en bra början till jämställdhetsarbetet mot ett kvalitativt jämställdhetsarbete, men 

det är viktigt att vara medveten om de båda diskurserna vid jämställdhetsarbetet. 

Formell jämställdhet 

Eva-Maria Svensson skriver i boken Allt du behöver veta innan du börjar arbeta med jämställdhet i skolan 

(2008) om att den formella jämställdheten ger individen rättigheter. Med rättigheter syftar 

Svensson (2008) till de lagar som finns i styrdokument och som belyser jämställdhet (Svensson, 

2008, s. 124-125). 
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 I förskolans värld är läroplanen ett styrdokument som ska följas av alla verksamma inom 

förskolan. Detta dokument ger formella riktlinjer på jämställdhetsarbetet som ska förmedlas och 

uppnås inom verksamheten.  

Reell jämställdhet 

Reell jämställdhet är precis som det låter den jämställdhet som faktiskt förmedlas och 

reproduceras inom verksamheten. Svensson (2008) menar att även om jämställdhet finns tryckt i 

lagar och styrdokument, är det ingen garanti för vad som förmedlas i praktiken. Om vi bryter ner 

det till förskolans verksamhet så innebär reell jämställdhet ett ansvar hos förskolechef, 

förskollärare, barnskötare (alla verksamma inom förskolan) att ta till sig vad jämställdhet innebär 

och aktivt arbeta för att inte reproducera stereotypa föreställningar om kön. För att kunna göra 

detta krävs det en insyn i begreppet och en medvetenhet om de handlingar som utförs (Svensson, 

2008, s.126-130). 
 

Genus 

Under 1970-talet började begreppet gender att användas av anglosaxisk kvinnoforskning och 

utifrån det begreppet har den svenska översättningen genus gjorts. Genus används för att 

särskilja det biologiska könet (det kön vi föds med) och det socialt konstruerade könet (det kön 

som skapas genom sociala interaktioner). Genus syftar till det socialt konstruerade könet. I 

dagens forskning om jämställdhet brukar begreppet genus användas istället för det äldre 

begreppet könsroller (Lif, 2008, s.19). Genus används för att förstå och kategorisera in vår 

omgivning. Genussystemet består av tolkningar och värderingar av det som sker runt omkring 

oss. Genus är således något vi gör genom skapandet av sociala kön men även något vi använder 

för att förstå vår omgivning. Via att se till yttre faktorer kategoriserar vi individer som män eller 

kvinnor. Samhällets individer kategoriserar in omgivningen efter utseende och tillskriver individer 

och ting som manligt eller kvinnligt. Det innebär att individer, fenomen och saker kategoriseras 

in som manliga eller kvinnliga trots att dessa inte går att koppla till det biologiska könet. Till 

exempel föds inte män med stort intresse för bilar och inte heller föds kvinnor med ett intresse 

för smink, trots detta är det saker som anses vara manliga respektive kvinnliga (Lif, 2008, s.20). 

  Enligt Henkel (2006) konstrueras genus genom sociala aspekter och är därför i en föränderlig 

process. Processen påverkas av sociala sammanhang i samhället. Vad som anses vara kvinnligt 

respektive manligt i ett land är inte självklart för ett annat land. Synen på vad som anses vara 

manligt respektive kvinnligt förändras över tid. Därför är det viktigt med en ökad förståelse för 

innebörden av det sociala könet för att arbeta mot ett mer jämställt samhälle där de stereotypiska 

könsrollerna kan minskas eller helt elimineras (Henkel, 2006, s.14).  
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Miljöns betydelse 

Redan från födseln socialiseras vi till kvinna eller man. Det första som personer i det nyfödda 

barnets omgivning ofta får höra är ”Blev det en flicka eller pojke?”. Detta leder till att personen 

som frågar bemöter barnet olika beroende på vad föräldern har svarat. Detta får konsekvenser 

för individen eftersom intressen och färdigheter skapas efter förväntade mönster, vilket leder till 

skillnader mellan könen. Saker som påverkar intressen och färdigheter är amning, leksaker, kläder, 

barnprogram och samspelet med vuxna (Sandquist, 1998, s.19). 

Pedagogiska redskap som dataprogram, leksaker, läromedel och barnlitteratur ger ofta uttryck 

för stereotypa föreställningar om manligt och kvinnligt, vilket förmedlas till barnen. De 

pedagogiska redskapen i sig förmedlar kunskap, men även dolda föreställningar och 

förväntningar om samhällets syn på kvinnor och män (Sandquist, 1998, s. 52).  

Under barns första år leker de ofta med liknande leksaker oberoende av kön, till exempel 

gosedjur och leksaker som avger ljud eller lyser. Det som skiljer leksakerna från varandra är i stort 

sett enbart leksakernas färger, vilket beror på att leksaksindustrin ofta framställer leksaker som 

antingen tjej- eller killeksaker. Leksaksindustrin (marknaden) påverkar på det sättet konsumentens 

val av leksaker till killar respektive tjejer, vilket i sin tur bidrar till att reproducera de stereotypiska 

samhällsnormerna för vad som anses vara kvinnligt respektive manligt (Sandquist, 1998, s. 52-56). 

Forskare visar att detta kan få konsekvenser, inte bara för barnens könsuppfattning utan även för 

deras intellektuella förmågor. Leksaker som riktar sig till killar fokuserar ofta på kunskap och 

teknik, till exempel legoklossar där föremålet inte är färdigbyggt vid köp, utan kräver en insats 

ifrån barnet. Barnet måste följa en instruktion för att kunna bygga föremålet. Leksaker som riktar 

sig till tjejer däremot är ofta enklare utformade och lämpar sig för stillasittande lek, ett exempel är 

barbiedockor. Barbiedockor är färdigbyggda och har inga lösa delar, förutom kläderna, det krävs 

alltså ingen insats från barnet för att kunna börja leka med materialet. Detta skapar skillnader 

mellan könen eftersom killar tidigt utmanas med att lösa tekniska uppgifter och tjejer begränsas 

från denna kunskap på grund av leksakernas design. Killars leksaker lämpar sig ofta för en mer 

aktiv lek tillskillnad från tjejers leksaker, som ofta är designade för stillasittande lekar (Sandquist, 

1998, s. 53-54).  

Pedagogens roll 

Studier visar att könsmönster och könsroller skapas på förskolan, samtidigt står det i läroplanen 

(Lpfö98, 2010) att förskolan aktivt ska arbeta för att motverka stereotypa könsroller. Det kan bli 

problematiskt om pedagogerna innehar föreställningen att tjejer och killar är olika och agerar 

olika i vardagssituationer och lek (Eidevald, 2009, s. 8-9).  

Samlingar på förskolan, är en av de vanligaste situationer där kunskaper och traditioner 

förmedlas av pedagogerna, såväl som könsroller och könsmönster, eftersom det sker ett samspel 

mellan pedagoger och barn (Eidevald, 2009, s. 118).  
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Sandquist (1998) menar att människor förmedlar könsmönster och könsroller i mötet med 

andra människor, utan reflektion sker det per automatik i nästan alla vardagliga situationer. Detta 

sker även kontinuerligt utanför förskolans verksamhet, vilket betyder att förskolans uppgift att 

motverka stereotypa könsroller och mönster ständigt möter konkurrens av normkonforma 

beteenden. Förskolan har här en viktig roll genom att bidra med kunskap till både vuxna och 

barn inom verksamheten för att bryta reproduktionen av stereotypa könsroller (Sandquist, 1998).  

Tidigare forskning 

Förskolan som socialisationsaktör 

I ett forskningsprojekt som bedrevs mellan år 2003 till 2004, studerades det hur stereotypa 

könsstrukturer uppkom, förstärktes och bröts på sex olika förskolor. Metoden som användes till 

studien var observationer av videoinspelningar. I analysen av dessa har de fokuserat på sekvenser 

där både barn och pedagoger samspelar i lek och lärande (Ärlemalm-Hagsér & Pramling 

Samuelsson, 2009, s.89-90). Resultatet av studien visar att förskolan har en viktig roll som 

socialisationsaktör i barns vardag. De flesta barn spenderar många timmar i veckan på förskolan 

och blir socialiserade in i de könsstrukturer och normer som råder i samhället. I analysen av 

materialet har fyra olika teman gått att urskilja. Dessa teman är särskiljande, beständighet, 

gemenskap och gränsöverskridande. 

I det särskiljande temat är det utmärkande hur pedagogerna förhåller sig till det manliga som 

norm. Oftast fokuserar pedagogerna i första hand på killar i situationer där både killar och tjejer 

deltar. Även pedagogiska redskap som används vid samlingar, till exempel handdockor, tillskrivs 

en maskulin identitet. Maskulinitet utmärks i sekvenserna som överordnat och detta förstärks 

genom pedagogernas förhållningssätt (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s.97-99). 

I temat beständighet, lyfts sekvenser där killar och tjejer leker tillsammans och i samspel med 

en pedagog. Sekvenserna visar hur pedagogen leder leken mot en mer äventyrlig och spännande 

handling vid interaktionen med killar. När pedagogen istället interagerar med tjejen, används en 

mjukare röst och pedagogen lyfter upp tjejen i knäet. I dessa sekvenser förstärker pedagogen de 

stereotypa genusstrukturerna genom att förutsätta att olika saker tilltalar tjejer respektive killar 

beroende på kön (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samulesson, 2009, s.101). 

I det tredje temat, gemenskap, syns istället aktiviteter där både tjejer och killar deltar på samma 

villkor och får likvärdig respons och uppmärksamhet utav pedagogen. Barnen visar även omsorg 

och hjälpsamhet gentemot varandra oberoende av könstillhörighet (Ärlemalm-Hagsér & 

Pramling Samulsson, 2009, s.103). 

I det fjärde och sista temat, gränsöverskridande, utmärks situationer där barnen helt bryter 

emot de rådande genusstrukturerna. Detta gör barnen genom att bryta mot normen och de 

skapar istället sin egen verklighet i lek och lärande. Ett exempel är en sekvens där en tjej leker 

med legofigurer tillsammans med en pedagog. Pedagogen benämner legofiguren som gubbe, 
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barnet tar emot gubben och säger att legofiguren föreställer en mamma. Här bryter barnet det 

förväntade mönstret och detta förstärks även utav pedagogen som fyller i barnens ord med att 

det är en mamma (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s. 104). 

I dessa samspelssituationer görs det tydligt vilken betydande roll pedagogen har på förskolan, 

genom både kroppslig och språklig kommunikation är pedagogen med och reproducerar eller 

motverkar stereotypa könsmönster i förskolans verksamhet. 

 

Lekmaterialets betydelse av identitetsskapande 

I Nelson & Bergs forskning Identitet och genus i lek med dockor och figurer i förskolan (2006) studeras 

lekmaterial i förskolan ur ett genusperspektiv. I studien undersöker de hur barns lek med leksaker 

representerar män och kvinnor på olika sätt (Nelson & Berg, 2006, S.125).  

Studien är en pilotstudie som utgår ifrån två olika teoretiska utgångspunkter. Den första 

teoretiska utgångspunkten är ett sociokulturellt perspektiv, inom denna teori fokuserar de på 

samspelet mellan individer och kontext. Leksaker ses inom detta perspektiv som medierande, 

vilket innebär att de ses som kulturella redskap som innefattar ett visst innehåll och riktar sig till 

en viss lek beroende på barnets tidigare erfarenheter. 

Den andra teoretiska utgångspunkten är ett interaktionistiskt perspektiv, detta perspektiv 

studerar interaktionen mellan individer. Inom detta perspektiv ses leksaker som subjekt, vilket gör 

att barnen kan spela en roll med leksaken och en annan med sin egen person. Detta syns tydligt 

vid rollekar, berättande och gestaltande. Båda synsätten belyser ett samspelsperspektiv, att barn 

lär sig i samspel med andra och utifrån den omgivning barnet befinner sig i, därför anser Nelson 

& Berg (2006) att leksakerna på förskolan bör studeras. 

Pilotstudien bygger på två videofilmade observationer av barn i åldern fyra till fem år. Vid 

analys av materialet har fokus riktats mot de sekvenser av rollek där både kvinnligt och manligt 

representeras. Leksakerna som används förmedlar både män av feminin och maskulin karaktär 

samt kvinnor med feminin och maskulin karaktär (Nelson & Berg, 2006, S.128-129). 

Resultatet visar dock att det är vanligare med dockor och figurer som representerar stereotypa 

könsroller framför de som inte gör det. De olika teoretiska utgångspunkterna gav olika bilder av 

hur tjejer respektive killar lekte med leksakerna. Utifrån ett sociokulturellt synsätt gick det att 

urskilja att dockornas värde lyftes fram mer i leken, manliga dockor framställdes som mer 

handlingskraftiga medan kvinnliga dockor var mer passiva i handlingen. Utifrån ett 

interaktionistiskt perspektiv var tjejernas lek mer berättande och handlingsorienterat medan 

killarnas lek var av en mer gestaltande karaktär, där makt och styrka fanns med i leken. Även 

könsneutrala dockor tillskrevs stereotypa roller i killanas lek. Tjejernas lek med dockor var ofta 

handlingsbaserad. Tjejerna använde sig av tillgjorda röster för att gestalta figurerna och växlade 

mellan att inta dockans perspektiv och jagform. I leken gick det att tydligt urskilja när dockan 

gestaltade en kvinna med mycket feminina drag, dockan sågs då som ett objekt vilket barnet 
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förhöll sig till i ett utanför perspektiv (Nelson & Berg, 2006, S. 131-137). Studien visar att barn 

redan ifrån förskoleålder tillskriver och gestaltar stereotypa könsroller genom leksaker, detta 

medför att det är viktigt att fokusera och arbeta med det material som finns i barns vardag för att 

motverka stereotypa könsroller. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare tolkar läroplanens skrivning; ”förskolan ska 

aktivt arbeta för att motverka stereotypa könsroller” (Lpfö98, 2010, s.5), samt hur de uppfattar 

att det arbetet utförs i praktiken. Därför är det relevant för studien att utgå ifrån teori som belyser 

hur könsroller och genusstrukturer skapas genom etablerade samhällsnormer och sociala 

interaktioner. Det ger oss redskap för att analysera studiens resultat och koppla samman resultatet 

med vedertagna teorier om reproduktionen av stereotypa könsroller. De perspektiv som 

presenteras nedan är Raewyn Connells könsteori samt Sandra Hardings genusteori (Connell, 

2009: Harding, 1986). Vi har använt Hedlins (2006) läsning av Hardings genusteori som hjälp för 

att förstå Hardings genusteori. 

Connells könsteori 

Samhället är uppbyggt av övergripande mönster av relationer mellan kvinnor och män. Mönstren 

har utformats över en längre tid och skapar det som Connell (2009) kallar för genusordning. För 

att orientera oss i genusordningen använder Connell (2009) tre olika begrepp: genusarrangemang, 

genusregim samt genusrelationer.  

Genusarrangemang innefattar de stora mönster som bildas av samhällets olika organisationer 

som skolor, företag och föreningar. Genom denna process könas olika institutioner och tillskrivs 

olika förväntningar (Connell, 2009, s.101). Ett exempel för att koppla till förskolan är att 

förskolor ses som en feminin arbetsplats och tillskrivs feminina egenskaper utifrån dessa mönster. 

Inom de olika institutionerna, skapas genusregimer. Genusregimerna innefattar 

genusordningen på den lokala nivån, inom arbetsplatsen. Relationerna mellan könen kan inom 

institutionen återspegla de rådande samhällsnormerna, men det kan även förekomma variationer 

(Connell, 2009, s. 101-102). För att återigen koppla detta till förskolan, kan arbetsplatsen 

reproducera de samhälleliga förväntningarna om en feminin arbetsplats, men även bryta dessa 

förväntningar genom bryta mönstren.  

Genusordningen som består av genusarrangemang och genusregimer skapar tillsammans 

genusrelationer. Genusrelationer skapas indirekt genom reproduktion av samhällsnormer men 

även genom interaktionen mellan kvinnor och män, kvinnor och kvinnor samt män och män. 

Samhällsnormer förmedlas ständigt genom olika teknologier såsom internet, radio, tv och 

marknaden i stort. Detta leder till att genusrelationer reproduceras och upprättshålls i de flesta 

vardagliga situationer (Connell, 2009, s. 103). 

Connells (2009) forskning visar att samhällets normer är under ständig förändring men än idag 

ses mannen som norm och kvinnan som underordnad. Det syns, till exempel, i medias 

framställning av kvinnor och män. Tidningsomslag framställer oftast kvinnor som passiva 

skönheter och män som aktiva och handlingskraftiga. Connells (2009) forskning visar även att 

arbetsmarknaden reproducerar den manliga normen. Män representerar en större andel 
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företagsledare och innehar oftast högre positioner, jämfört med kvinnor i samhället. Kvinnor 

arbetar i större utsträckning inom serviceyrken, vård och utbildning. Det är arbeten som anses ha 

lägre status och således positionerar sig i den nedre delen av samhällshierarkin (Connell, 2009, s. 

13-15). Detta syns till exempel på könsfördelningen på de anställda inom förskolan, där kvinnor 

utgör den största delen utav arbetskraften.  

Connells (2009) forskning visar även att det oavlönade arbetet i hemmet utförs främst av 

kvinnor. Exempel på oavlönat arbete är tvättning, städning, handling och skötsel av barn. 

Kvinnor framställs ofta som hjälpsamma, omhändertagande och vårdande, vilket även är den 

rådande samhällsbilden av en god mor. En bra far förväntas inte sköta dessa uppgifter, istället 

framhålls att en god far är handlingskraftig, sköter försörjningen av familjen och fattar beslut 

(Connell, 2009, s.15).  

Forskningen visar att barn redan från födseln blir uppmuntrade att vara på ett speciellt sätt 

och att tillägna sig olika egenskaper beroende på könstillhörighet. Killar uppmuntras i större 

utsträckning att utföra lekar och sporter som är aktiva och där fysisk dominans prioriteras. Tjejer 

å sin sida får lära sig att stå ut med killars fysiska aktiviteter. Connell (2009) pekar på hur detta 

tränar tjejer i sociala aktiviteter då de förväntas vara toleranta mot killars aktiva lekar och även 

lösa deras konflikter (Connell, 2009, s.16-17).  

Psykologisk forskning visar att individer, oberoende av biologisk tillhörighet, kan inneha 

egenskaper som anses vara både feminina och maskulina. Det visar att dessa egenskaper inte bör 

ses som essentiellt knutna till den biologiska könstillhörigheten, utan som egenskaper skapade via 

individens interaktion med sin omvärld. Connell (2009) pekar på att individens tilldelade plats i 

genusordningen påverkar hur individen förhåller sig till vardagliga situationer. Det leder till att 

individen tolkar sig själv och sin omvärld, utifrån föreställningar som i centrala delar redan är 

givna (Connell, 2009, s. 19).  

Connell (2009) lyfter socialforskning gjord av etnografen Berrie Thorne 1993, som visar att 

tjejer och killar kan leka ömsesidigt, men att hierkier även skapas i leken där killarna ofta tar en 

större plats och är mer utåtagerande. Vidare skriver Connell (2009): ”Genusskillnader är inte 

någonting som bara existerar, det är någonting som händer och måste fås att hända; men också 

någonting som kan tas bort, ändras eller tonas ner” (Connell, 2009, s.30). Genusrelationerna blir 

således påverkade utav allting som kretsar kring individen men även utifrån individen själv 

(Connell, 2009, s.27-30).  

 

Kommentar 

Vi har valt att använda oss av Connell i vår studie eftersom Connells forskning visar viktiga 

samhällsaspekter som är med och skapar det sociala könet, genus. Samhällets förväntningar är det 

som ligger till grund för stereotypa föreställningar. Connell visar även hur dikotomi mellan könen 

leder till olika orättvisor i samhället, som drabbar både tjejer och killar. Connells forskning är 
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även intressant för vår studie eftersom Connell belyser förskolan som organisation och hur 

genusregimen på förskolan ofta kan återspegla genusordningen i samhället. 

 

 

Hardings genusteori 

Hardings genusteori belyser två aspekter av hur genus skapas; dels en relationell aspekt och dels 

en maktaspekt. Den relationella aspekten innebär ett ömsesidigt utbyte mellan 

genustillhörigheterna. Maktaspekten belyser däremot, att en utav genustillhörigheterna ses som 

överordnad den andra i genushierarkin och får således mer makt i samhället.  

Dikotomi  

Hedlin (2006) benämner den relationella aspekten som dikotomi. Detta innebär att kvinnor och 

män ses som två separata homogena grupper, som är varandras motsatser. När kvinnor och män 

delas upp på det här sättet tillskrivs de kvinnliga och manliga egenskaper beroende på det kön de 

föddes med. Detta synliggörs i uppdelningen av ting som relaterade till kön, som till exempel 

herr- och damtoaletter, kill- och tjejleksaker, kill- och tjejfärger och även tillskriver tjejer och killar 

egenskaper beroende på deras könstillhörighet (Hedlin, 2006, s. 46-47; Harding, 1986, se också 

Hirdman, 1988).  

Asymmetri 

Maktaspekten belyser en asymmetri mellan dikotomierna och visar att genustillhörigheterna inte 

kan ses som jämlika motsatspar. Detta eftersom det manliga genuset skapas som överordnat det 

kvinnliga genuset. Det kvinnliga ses därmed som avvikande och det manliga ses då som det 

naturliga (samhällsnormen). Asymmetrin mellan genustillhörigheterna leder till att det blir mer 

eftersträvansvärt att inneha ett manligt genus än ett kvinnligt (Hedlin, 2006, s.46-48; Harding, 

1986). 

Symbolisk, strukturell och individuell nivå 

Hardings genusteori kan tolkas som att konstruktionen av genus sker utifrån tre olika nivåer som 

överlappar och påverkar varandra. Den första nivån, symbolisk nivå, innefattar de normer och 

föreställningar som finns rörande vad som är kvinnligt respektive manligt. Oavsett hur det ser ut 

idag i samhället, så förekommer ändå vissa föreställningar av vad som är kvinnligt och manligt, 

där dessa kan ses som ojämlika motsatspar. 

Den andra nivån, den strukturella nivån, innefattar två aspekter där den ena relaterar till hur 

arbetet/verksamheten är organiserad och uppdelad mellan biologiska kön och den andra belyser 

skillnaden mellan maktpositionerna, där mannen ses som överordnad kvinnan.  
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Den sista nivån i processen av genusskapandet, är den individuella nivån, denna nivå belyser den 

könsidentitet som individen skapar genom sin egen förståelse av den symboliska och strukturella 

nivån (Hedlin, 2006, s.49; Harding, 1986).  

Alla dessa nivåer går in i varandra men på ett analytiskt plan är det möjligt att särskilja dem. 

Genom dessa olika nivåer för genusskapande blir det möjligt att arbeta med jämställdhet och 

genus på flera nivåer, men bara för att man lyckas med en nivå betyder det inte att man lyckas 

med alla. Ett citat som beskriver detta är: ”Trots att det har skett en ganska stor förändring på 

strukturell nivå när det gäller läkare så har den symboliska nivån inte förändrats nämnvärt. Det är 

numera minst lika många kvinnor som män som blir läkare, men fortfarande finns det en 

bestämd ”sinnesbild” av läkare som en man i vit rock” (Hedlin, 2006, s.49).  

Kommentar 

Hardings genusteori är en aktuell utgångspunkt för vår studie eftersom det ger en inblick i hur 

förskollärarna ser på de olika genustillhörigheterna med hjälp av dikotomi och asymmetri 

aspekten. 

Hardings tre nivåer av genusskapande används för att analysera hur förskollärares arbetssätt 

och utformning av miljö bidrar till genusskapande och visar tydligt om stereotypa könsroller 

reproduceras eller motverkas. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

I läroplanen står det ”Förskolan ska aktivt arbeta för att motverka stereotypa könsroller” 

(Lpfö98, 2010, s. 5). Syftet med den här studien är att via kvalitativa samtalsintervjuer, undersöka 

hur den här delen av läroplanen tolkas och omsätts i praktiken av verksamma förskollärare. 

 

Frågeställningar 

 Hur tolkar förskollärare innebörden av begreppen motverka och stereotypa 

könsroller? 

 Hur uppfattar förskollärare att de arbetar med att aktivt motverka stereotypa 

könsroller? 

 Använder förskolläraren miljön och material för att motverka stereotypa könsroller, 

och i så fall hur? 
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Metod 

Vårt syfte med studien är att undersöka hur förskollärare tolkar och uppfattar att de arbetar, med 

en specifik del av läroplanen (Lpfö98, 2010). Vi är intresserade av att ta reda på hur förskollärare 

arbetar med att aktivt motverka stereotypa könsroller. Förskollärare ska motverka stereotypa 

könsroller eftersom det står i förskolans styrdokument och därmed är något som ska genomföras 

av alla verksamma inom förskolan, med ett specifikt ansvar från förskolläraren. Därför har vi valt 

kvalitativ intervju med tio verksamma förskollärare för att söka svar på våra frågeställningar.  

Val av datainsamlingsmetod 

För att söka svar på våra frågeställningar har vi använt oss av kvalitativa intervjuer. Vid 

användning av kvalitativ intervju är frågorna öppna och samtalet styrs utav informanten, vilket 

gör att intervjun påminner om ett vanligt samtal (Holme & Solvang, 1991, s.110-122). Vid 

kvalitativa intervjuer används inte standardiserade intervjuguider utan istället utgår intervjun ifrån 

olika huvudområden. Huvudområdena behöver inte följas strikt, däremot är det enligt Holme & 

Solvang (1991) viktigt att få svar på de områden som ska studeras under studien utifrån 

informanten (Holme & Solvang, 1991, s. 110-122). Detta ansåg vi skribenter passade oss bra 

eftersom vi genom intervjun ville undersöka förskollärares egna tolkningar och arbetssätt för att 

motverka stereotypa könsroller. Intervjuerna har utgått från en intervjuguide, men ibland har 

andra följdfrågor ställts, än de som är presenterade. Inledningsvis genomfördes en pilotstudie 

med en bekant till skribenterna som är verksam förskollärare, detta för att undersöka om 

intervjuguiden/huvudområdena fungerar som förväntat. Det ger en inblick i eventuella brister i 

guiden, vilka kan bearbetas innan de riktiga intervjuerna genomförs. 

Urval 

Vid urval av informanter till studien är det viktigt att ha i åtanke vilken grupp som bäst lämpar sig 

för undersökningen. Urvalet kan inte väljas generellt eftersom valet av informanter styr resultatet, 

vilket innebär att en tanke vid val av informanter är nödvändig eftersom det kommer att påverka 

resultatet (Holme & Solvang, 1991, s. 110-122). I vår studie har vi valt att intervjua verksamma 

förskollärare som är väl införstådda med den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö98, 2010). 

Läroplanen är ett dokument som ska följas utav alla verksamma inom förskolan, oavsett om det 

är en kommunal eller privat förskola samt oavsett vart i landet vi befinner oss. Med detta i åtanke 

har vi valt tio förskollärare som är verksamma inom tre olika kommuner och på olika 

förskolor/avdelningar till vår studie. 
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Genomförande av datainsamling 

För att få tag på förskollärare till vår studie skickade vi ut informationsbrev (Bilaga 2) till 

förskolor i närliggande kommuner, därefter inväntade vi svar ifrån dessa. Det visade sig svårt att 

få tag på informanter, vilket ledde till att vi fick söka dessa genom kontakter efter en tid. Efter 

bekräftande och innan genomförandet fick förskollärarna skriva på ett avtal där etiska principer 

togs upp innan intervjun genomfördes. 

Vid kvalitativa intervjuer utgår forskaren från tematiska ramar, eller huvudområden, vilka 

innefattar det som ska undersökas. Denna metod skiljer sig därför inte mycket ifrån ett vanligt 

samtal där informanten är med och påverkar samtalet. Intervjuerna ger ofta ett rikligt material 

vilket forskaren sedan får analysera för att urskilja det som är relevant för studien (Holme & 

Solvang, 1991, s. 110-114). Under intervjuer är det lätt att forskaren drar sina egna slutsatser 

utifrån förutfattade meningar och antaganden. Det behöver forskaren vara medveten om och 

försöka utesluta sina egna åsikter, eftersom intervjun ska undersöka informantens uppfattningar 

och upplevelser. Det krävs därför medvetenhet och en medkännande förståelse hos forskaren 

under intervjun för att kunna sätta sig in i informantens situation (Holme & Solvang, 1991, s.115; 

Ely, 1993, s. 134-135). För att kunna sätta sig in i informanternas situation, utan att dra egna 

slutsatser, valde vi att delta i samtliga intervjuer båda två. Det gav oss en bredare förståelse, 

eftersom vi efter intervjuerna kunde diskutera utfallet och om vi tolkat informantens situation på 

ett liktydigt sätt. Det gav oss även möjlighet att uppmärksamma informantens kroppsspråk, 

eftersom den som inte intervjuade istället observerade. 

  

Intervju 

Förskollärarna blev inledningsvis informerade om de etiska principerna och innan intervjun 

genomfördes fick de skriva på ett samtyckesavtal (Bilaga 3). Intervjuerna genomfördes i mindre 

rum på informanternas arbetsplatser eller i deras hemmiljö. Båda skribenterna till denna studie 

var delaktiga under samtliga intervjuer. Detta gjordes för att få en bredare tolkning av 

informanternas svar. Intervjuerna tog mellan 30 och 45 minuter. Den ena skribenten förde 

intervjufrågorna medan den andra observerade och antecknade. Ljudinspelning användes för att 

dokumentera intervjuerna vilka sedan transkriberades. 

Intervjufrågor har gjorts genom att dela upp dem i huvudområden. Det material som har 

används under intervjuerna är en intervjuguide strukturerad efter huvudområden med planerade 

följdfrågor (Bilaga 1). Under intervjuerna har skribenterna ibland frångått intervjuguiden och 

istället ställt andra följdfrågor, som passat studiens frågeställningar. Enligt Trost (2010) anses det 

som en fördel att utgå ifrån huvudområden, eftersom det ger en inramning för att materialet inte 

ska bli för stort. Trost (2010) anser att förberedelser inför intervjuerna är av största vikt. 
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Intervjuaren bör vara grundligt insatt i intervjuguiden, för att underlätta intervjuerna (Trost, 2010, 

s.70-71).  

 

Bearbetning och analys av insamlade data 

Intervjuerna har transkriberats med noggrannhet och gav ett rikligt material att bearbeta. Varje 

intervju motsvarar 10 till 15 sidor utskrivet material. Skribenterna har anonymiserat 

informanterna och informanternas arbetsplatser, för att ingen ska känna sig utpekad. När all 

insamling av data och transkribering var genomförd, har sammanställningen av resultatet 

utformats. Resultatet har utformats utifrån frågeställningarna för att uppmärksamma likheter, 

skillnader och jämförelser mellan de olika intervjuerna som ger svar på de frågor som ställts. Vid 

analys av kvalitativa intervjuer finns inga fastställda riktlinjer på hur det ska genomföras, vilket 

medför att intervjuaren bör ha en tanke på hur analysen ska göras innan genomförandet av 

intervjun (Holme & Solvang, 1991, s. 117-118). När resultatet av intervjuerna var fastställt har de 

teoretiska utgångspunkterna använts för att analysera och besvara de frågeställningar som varit 

utgångspunkt för studien. Vidare har resultat och analysdelarna sammanställts i en gemensam 

diskussion där relationen mellan de två olika delarna har diskuterats.  

  

Etiska överväganden 

Vid genomförandet av en forskningsbaserad studie är det av stor vikt att ta del av de 

forskningsetiska principerna. Vetenskapsrådet (2002) tar upp individskyddskravet, vilket 

innefattar fyra olika krav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Kraven innebär att informanten ska få information om studiens huvudområde 

och om vad som förväntas av informanten (Bilaga 2). Informanten ska även få signera ett 

samtyckesbrev (Bilaga 3) vilket innehåller informantens villkor. Samtyckesbrevet innehåller 

information om deras rättigheter, som rätten till att avbryta intervjun när som helst samt att de 

kan avsäga sig sitt deltagande efter intervjun. Alla som intervjuas kommer att anonymiseras för att 

skydda individens identitet. När undersökningen är genomförd kommer allt material att 

behandlas till den nivån att ingen obehörig kan ta del av materialet samt att informationen endast 

används till denna studie. 

 

Giltighet och tillförlitlighet: validitet och reliabilitet 

Kylén (2004) menar att validitet står för värdet av det insamlade materialet och om detta material 

är relevant och kan svara på de frågeställningar som studien utgår ifrån.  Frågeställningar till 
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denna studie syftar till att undersöka förskollärares tolkning och omsättning av läroplanens 

(Lpfö98, 2010, s.5) formulering ”förskolan ska aktivt arbeta för att motverka stereotypa 

könsroller”. För att kunna besvara frågeställningarna ansågs intervjuer var en bra metod. 

Intervjuerna har gett tydliga och välformulerade svar, vilket har gett ett rikligt material att 

analysera. Begränsning av frågor hade kunnat göras, eftersom stora utsvävningar gjordes. 

Utsvävningar under intervjuerna är något som kan skymma sikten för studiens resultat (Kylén, 

2004, s. 12-14). Vid insamlingen av data har båda skribenterna varit delaktiga. Vi, skribenter, har 

genom det haft möjlighet att diskutera utfallet och delar av transkriberingen av intervjuerna. Det 

hade inte varit möjligt om intervjuerna genomförts enskilt och bidrar således till en ökad validitet. 

Reliabiliteten syftar till hur sanningsenliga uppgifterna som intagits är. I undersökningen har 

det undersökts hur förskollärare tolkar specifika delar av läroplanen. Reliabiliteten kan därför 

anses vara hög eftersom svaren baseras på informanternas egna erfarenheter. I frågan om hur de 

arbetar med att motverka stereotypa könsroller är däremot reliabiliteten låg eftersom 

informanternas svar inte säkerställer hur de faktiskt arbetar (Kylén, 2004, s. 12-14).  

Reflektion kring val av metod 

Vi valde att genomföra en kvalitativ studie eftersom vi ansåg att det var den bäst lämpade 

metoden för att få svar på våra forskningsfrågor. Efter genomförandet av intervjuerna har vi 

diskuterat och kommit fram till att ett komplement hade varit lämpligt vid studien. Om tiden inte 

varit knapp hade vi gärna genomfört observationer som komplement till våra intervjuer, för att 

undersöka om deras arbetssätt och förhållningssätt överensstämmer med de svar vi fått under 

intervjuerna. Genom den valda metoden har vi haft möjlighet att få en bredare och djupare 

förståelse av informanternas situation och tolkningar vilket inte hade varit möjligt genom en 

annan metod, som till exempel en enkätundersökning. Ingen utav oss har använt intervju som 

metod tidigare, därför har vi läst på rikligt om genomförandet av intervjuer samt bearbetat vår 

intervjuguide med huvudområden noggrant. Detta är även anledningen till att vi genomförde en 

testintervju innan vi genomförde de riktiga intervjuerna. 

Faktorer som kan påverka utfallet av intervjuer är det sociala mötet, strategier hos den 

intervjuade, kompetens hos intervjuaren samt tid och plats (Essaiasson, 2010).  

I det sociala mötet har vi valt att använda oss av ett tillgängligt och lätt språk för att underlätta 

förståelsen i samtalen. Vidare har vi valt att intervjua informanterna på deras arbetsplatser för att 

de ska känna sig bekväma i miljön. Vid två intervjuer var detta inte möjligt och informanterna 

fick välja en annan miljö som passade dem. Inför mötet har vi varit noggranna med att läsa på om 

ämnet för att få en trygghet i samtalen. Informanterna har fått syftet med undersökningen, dock 

har de inte fått ta del av intervjuguiden, detta för att undvika att informanterna ska kunna 

förbereda sig och svara på ett standardiserat sätt utefter vilka förväntningar de tror att vi har på 

dem. 
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Resultat- och analysdel 1 

Resultat- och analysdel ett kommer att besvara frågeställningarna: Hur tolkar förskollärare 

stereotypa könsroller? och Hur arbetar förskollärare för att motverka stereotypa könsroller? I den 

här resultatet- och analysdelen kommer begreppet informant att användas, när det är specifika 

uttalanden och förskolläraren när informanten talat om sig själv i tredjeperson. När begreppet 

pedagog används syftar det till alla verksamma inom förskolan (Förskollärare, barnskötare, 

vikarier). 

Resultat: Förskollärares tolkning och omsättning 

Inledningsvis kommer informanternas gemensamma förståelse av innebörden i läroplanen att 

presenteras. Därefter hur informanterna anser att den gemensamma förståelsen av läroplanen 

(Lpfö98, 2010) ser ut i arbetet tillsammans med andra pedagoger på avdelningarna. Vidare 

kommer resultatet att presentera hur informanterna tolkar begreppen motverka och stereotypa 

könsroller. Slutligen kommer de olika arbetssätt som har urskilts från intervjuerna att presenteras i 

åtta olika teman. En del av informanterna arbetade utifrån flera av dessa teman medan andra 

enbart arbetade utifrån enstaka. 

Förskollärares förståelse av Lpfö98, 2010 

De flesta av informanterna ansåg att de hade en gemensam syn och förståelse av innebörden i 

Lpfö98 (2010). Flera av dem arbetade med läroplanen aktivt och läroplanen var ofta ett 

närvarande dokument vid planeringen av verksamheten. Det som utmärkte sig i intervjuerna var 

att flera av informanterna ansåg att det enbart var utbildade förskollärare som var insatta i 

läroplanen. Informanterna ansåg att vikarier, resurspersonal och barnskötare inte sätter sig in i 

läroplanen och att de inte heller hade ett intresse av att sätta sig in i läroplanen. Det här upplevde 

flera av de intervjuade förskollärarna som ett problem, eftersom det är deras ansvar att förmedla 

läroplanen. Förskollärarna ansåg därför att det är en utmaning att få alla verksamma pedagoger 

att arbeta i samma riktning och att alla ska förstå vikten av att följa läroplanen. En av 

informanterna uttryckte det såhär: ”Till viss del kan vi ha samma syn men man märker det att det 

är många outbildade som kanske inte har det där pedagogiska i sig”. 

Lpfö98 (2010) verkar enligt resultatet av intervjuerna vara ett väl inarbetat dokument där de 

flesta av våra informanter ansåg att de hade en gemensam syn inom verksamheten. Dock går det 

att påpeka att bara för att synen är densamma behöver inte det betyda att arbetssättet ser ut på 

samma sätt inom verksamheten. En av informanterna svarade såhär på frågan om hen ansåg att 

de har en gemensam syn av innebörden av Lpfö98 (2010):  
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Ja, vi jobbar så mycket med läroplanen, så jag anser att vi har en gemensam syn. Men även om vi 

har en gemensam syn på innehållet och vad som förmedlas, så är vi ju alla olika människor, som 

förmedlar innehållet i läroplanen på olika sätt. Även om vi strävar mot samma mål.  

 

Lpfö98 (2010) verkar vara ett väl inarbetat dokument, trots det upplevde informanterna det som 

svårt att få en helhetssyn inom verksamheten. De menade att det var svårt att få de äldre, främst 

barnskötare, delaktiga i ett gemensamt arbete utifrån läroplanen. Förskollärarna upplevde ofta ett 

motstånd ifrån barnskötarna, att barnskötarna inte vill förstå innebörden och vikten av att arbeta 

utifrån läroplanen. Flera av de äldre barnskötarna har arbetat länge, sedan innan läroplanen kom, 

förskollärarna upplevde att de var fast i gamla mönster och att det var svårt att få dem att tänka 

om.  

Förskollärares tolkning av begreppen motverka och stereotypa könsroller 

Denna del kommer presentera hur informanterna tolkade och beskrev begreppen motverka och 

stereotypa könsroller. 

Motverka 

”Motverka, det är svårt att förklara”, sa en informant under en av intervjuerna. Begreppet 

upplevdes som svårt att förklara av de flesta informanterna. Det visade sig vidare i de svar och 

tolkningar som gavs av begreppet. 

Våra informanter tolkade begreppet på olika sätt, men likheter fanns mellan tolkningarna. Bland 

likheterna fanns att de flesta menade att det handlade om ett förhållningssätt hos pedagogen. Att 

vara en förebild, öppen och tolerant. Det var även flera av dem som tryckte på att det är viktigt 

att påminna varandra i arbetslaget och att vara medveten om sina egna fördomar, för att kunna 

hjälpa varandra att hålla rätt fokus. 

Motverka handlar om att visa alternativ. Hur man kan göra istället och framförallt arbeta så 

tolerant som möjligt. Att vara tillåtande. 

Begreppet tolkades även som ett sätt för att visa alternativ för barnen och öppna upp deras 

erfarenhetsvärld samt visa nya möjligheter. Ett annat sätt för att motverka som beskrevs av 

informanterna var att ifrågasätta barnen och be dem förklara hur de tänker, när de agerar på vissa 

sätt. Begreppet beskrevs även som ett passivt motstånd, att inte säga att något är fel, men att inte 

heller förstärka de mönster som enligt informanten inte bör uppmuntras.  

Någonting man ska arbeta emot, man ska ändra, ändra det som finns, ändra synen eller 

arbetssättet. Gör något nytt. 

Motverka beskrevs även som banbrytande likt ovanstående citat, som något som ska ändras på, 

att man ska ändra synsättet eller arbetssättet och göra något nytt. 
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Stereotypa könsroller 

Vad innefattar stereotypa könsroller? frågade vi under vår intervju med informanterna. Det 

visade sig vara en svår fråga att besvara, flera av informanterna bad oss att ställa frågan ytterligare 

en gång och behövde därefter tänka en längre stund. Informanterna ansåg att det var svårt att 

riktigt sätta ord på vad begreppet innefattar. Efter en längre betänketid var det första som kom 

upp hos de allra flesta, att det var sättet som tjejer och killar förväntas vara på. Informanterna 

hade därefter svårt att förklara vad de menade med att tjejer och killar skulle vara på ett visst sätt. 

Något som är viktigt att påpeka under denna del är att detta är informanternas tolkning av 

begreppet och således inte deras förhållningssätt gentemot barnen. 
 

Att tjejer måste vara så som tjejer ”ska” vara och killar ska vara så som killar ”ska” vara. Att tjejer 

ska vara snälla och skötsamma och sitta bredvid bråkiga killar. Killarna ska vara killar och inte leka 

med barbie. Att man behandlar killar på ett sätt och tjejer på ett annat. 

 

Ovanstående är en tolkning utav stereotypa könsroller, här beskrivs tjejer som snälla och 

skötsamma medan killarna inte ska leka med barbie. Informanten menar även att vid ett 

stereotypt förhållningssätt behandlas barnen olika beroende på könstillhörighet. 

Som att tjejer ska sitta och skapa medan killarna ska leka i byggrummet, eller vara macho och inte 

kunna klä ut sig och sånna lekar 

…att killar inte skulle kunna rita eller göra påskpynt till exempel, att det bara är tjejer som gör det. 

Det tycker jag är stereotypt. 

Vanligt förekommande vid beskrivningen av stereotypa könsroller var att belysa vad barnen, 

beroende på könstillhörighet, förväntades gilla för lekar och material i förskolans miljö. 
 

Stereotypa könsroller är de traditionella rollerna som man hade, för länge sen, när mamman går 

hemma och pappan är ute och arbetar… 

Stereotypa könsroller beskrevs även som något som fanns förr, hur det såg ut förut. Att det var 

ett gammalt synsätt som inte var aktuellt i dagens samhälle, informanten menade att det var ett 

förlegat synsätt som inte gick att applicera på dagens samhälle eftersom förhållandet mellan män 

och kvinnor inte ser ut så idag. 
 

… det kan man väl se som klassiskt om man går in i en barnklädesbutik, där är det ju otroligt 

uppdelat kille/tjej, på tjejernas sida är det nästan bara vitt och rosa och på killarnas är det nästan 

bara mörkt och ruggigt… […] Men det är lite så på många förskolor att det är fortfarande dockvrå 

som finns kvar och bilhörnan och byggrum jag tycker att det är bättre att man blandar. 

 

Det förekom även att informanterna kopplade det till förhållanden utanför förskolans värld och 

drog kopplingar till media, hemmiljö och butiker. Ovanstående citat belyser att stereotypa 

könsroller förmedlas i barnklädesbutiker och informanten menar att samma mönster även går att 

urskilja på vissa förskolor.  
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Hur förskollärare arbetar för att motverka stereotypa könsroller 

Utifrån transkriberingen av intervjuerna kunde åtta olika sätt att arbeta med att motverka 

stereotypa könsroller urskiljas. Vissa av informanterna använde sig av flera av dessa arbetssätt 

medan andra enbart använder sig av ett sätt. För att göra de olika arbetssätten tydliga har 

resultatet delats upp i teman, dessa är: samtal, stärka individens förmåga att ta ställning, 

förstärkning av gränsöverskridande, samtal om barns kläder och utseende, utgå ifrån barnens 

intressen, litteraturen som hjälpmedel, lekar och material samt pedagogens förhållningssätt. 

Samtal 

Vi pratar mycket om det, om vad som skiljer oss och vad som är lika. 

Ett arbetssätt för att motverka stereotypa könsroller som har framkommit är att ha aktiva samtal 

med barnen. Under samtalen förs en dialog mellan förskolläraren och barnen om likheter och 

skillnader mellan könen och om det finns några olikheter. 

Även utmanande samtal där förskolläraren ifrågasätter vad som händer om en kille har 

klänning på sig? Kan en tjej slåss? Och varför det är så? Inom det här arbetssättet är det enligt 

informanterna viktigt att ha diskussioner med barnen som utmanar deras föreställningar och 

vidgar deras perspektiv och förståelse. 

 

Stärka individens förmåga att ta ställning 

Att motverka stereotypa könsroller behöver inte handla om att påtala vad som är rätt eller fel, 

utan det handlar istället om att stärka individen, framkom det i intervjuerna. Flera av 

informanterna menade att det var viktigt att träna barnen på att ta egna ställningstaganden och att 

de skulle få möjlighet att träna på vad de själva ville. Detta, ansåg informanterna, kunde förebygga 

att barnen följde efter kompisen eller handlade efter bestämda mönster. Ett arbetssätt som 

användes för att träna barnen på att ta egna beslut, var att tilldela barnen kort med en röd 

respektive grön sida. Förskolläraren yttrade påståenden, barnen fick då visa den gröna sidan av 

kortet om de höll med och den röda sidan av kortet om de inte höll med. Ett annat arbetssätt för 

att träna barnen på att ta egna beslut var att fördela rummet i fyra hörn, där olika aktiviteter 

presenterades i varje hörn, barnen fick därefter blunda och fundera på vilket hörn de ville gå till 

och efter en tid samtidigt öppna ögonen och direkt gå till den aktivitet som de valt. Vid detta 

moment kan förskolläraren se ifall barnen gick raka vägen eller om barnen kollar vart kompisen 

går och byter riktning på grund av det. Om barnet byter riktning kan förskolläraren fråga barnet 

och diskutera varför barnet byter riktning. Ett tredje arbetssätt för att öva barnens 

ställningstagande är att de går fram och viskar i örat på förskolläraren, det de vill göra, alltså ta ett 

eget beslut. 
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Förstärkning av gränsöverskridande 

I intervjuerna framkommer det att informanterna anser att det viktigt att uppmuntra barnen när 

de leker, eller gör saker, som de vanligtvis inte brukar göra. När en flicka leker med byggmaterial 

är det viktigt att uppmuntra det och fråga vad hon gör och hur det går. Det var även flera 

informanter som sa att även killar kan klä ut sig. När en informant berättade om när killar klär ut 

sig uttryckte hen sig såhär: 
…just det här med att det inte är något fel med ifall killar också klär ut sig, det behöver… Då kan 

alla tycka att det är en clown liksom och skratta och ha roligt när någon av killarna klär ut sig och 

sådära. 

 

Det visar sig i intervjuerna att flera av informanterna arbetar med att ge förstärkning och 

uppmuntrar tjejerna att bli mer ”killiga” och killarna att bli mer ”tjejiga”, som en informant 

uttryckte det. Vi frågade under intervjun vad informanten menar med ”killiga” och ”tjejiga” och 

hen beskriver det som att ge tjejerna en knuff för att våga ta för sig mer och killarna uppmuntras 

att bli mjukare i sitt förhållningssätt. Detta förstärks även i fler av våra intervjuer, där 

informanterna betonar att det är viktigt att tänka på sitt förhållningssätt gentemot tjejer. Ofta blir 

tjejerna nedtystade direkt när de är lite mer högljudda och det glöms lätt bort att uppmuntra 

killarna när de agerar på ett sätt som är lite mjukare och generellt anses som tjejigare. Här menar 

informanterna att det är viktigt att uppmuntra dessa moment istället för att negligera dem. 

 

Samtal om barnens kläder och utseenden 

Under intervjuerna framkommer det att informanterna anser att det är viktigt att inte kommentera 

barns kläder som fina, snygga, tuffa och häftiga, om barns kläder kommenteras menar 

informanterna att det är bättre att lyfta klädesplaggets färg eller funktion. Här kommer det även 

fram att informanterna anser att barnens utseenden inte bör kommenteras. Extra viktigt tycks det 

vara att inte kommentera tjejernas utseenden vad det gäller hårspännen och håruppsättningar. I 

en intervju framkommer det, att det däremot kan vara okej att kommentera att en kille har klippt 

sig och är fin i håret.  

 

Utgå ifrån barnens intressen 

Resultatet av intervjuerna visar att en del av informanterna inte vill se barnen som kön och har 

svårt för att urskilja det stereotypa i förskolan. De informanterna anser att det är viktigare att utgå 

ifrån barnens intressen och att inte fokusera på om de är tjejer eller killar. Det visar sig att 

informanterna inte direkt tänker på om det är tjejer eller killar i gruppen de ska arbeta med och de 

anser att barnen leker med aktiviteter som intresserar dem, inte det som förväntas av dem på 

grund av könstillhörighet. 
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Det som utmärker sig i denna typ av motverkande av stereotypa könsroller är att 

informanterna anser att det är viktigast att erbjuda samma saker för alla barn och att locka alla till 

olika aktiviteter  

 

Litteraturen som hjälpmedel 

Litteratur är ett populärt redskap för att arbeta med könsroller ute på förskolorna. Genom att 

välja barnböcker med omsorg menar informanterna att de kan förmedla olika budskap och 

utmana de könsföreställningar som barnen kan ha. Flera informanter menar att det är viktigt att 

få med litteratur där huvudkaraktären är en tjej och gärna hjälte. Även könsneutrallitteratur 

används. Det är flera av informanterna som belyser att det oftast är en kille som innehar 

huvudkaraktären i de traditionella sagorna och barnsångerna. Informanterna arbetar därför själva 

med att göra om sagor och sånger för att dessa antingen ska vara neutrala eller i lika stor 

utsträckning handla om tjejer som om killar. Detta görs för att sagorna och sångerna inte alltid 

ska förmedla den manliga normen. 

 

Lekar och material 

Förskollärarna blandar olika material i rummen för att motverka stereotypa könsroller. Genom 

att ha både byggkonstruktion och dockor i samma rum, menar förskollärarna att det lockar både 

tjejer och killar till att vara och leka i samma rum. När tjejer och killar befinner sig nära olika 

material förekommer det oftare att de använder och testar nya material i leken menar 

informanterna. Vid lekar kan ett arbetssätt vara att dela upp barnen i tjejgrupp och killgrupp, 

berättar en informant. Informanten menar att barnen i homogena grupper kan utmanas till att 

utföra lekar som de annars inte brukar leka, detta för att få tjejer respektive killar att upptäcka nya 

lekar.  

Pedagogernas förhållningssätt 

Informanterna menar att det är viktigt att reflektera kring det egna förhållningssättet och hur de 

agerar framför barnen. De menar även att det är viktigt att påminna varandra när de uttrycker sig 

lite dumt eller agerar olämpligt framför barnen.  

Informanterna anser att det som förmedlas till barnen, sker vid den direkta interaktionen med 

barnen. När vi frågade hur jämställdhetsarbetet ser ut på förskolorna kopplade de flesta 

informanter detta till hur könsfördelningen och arbetsfördelningen mellan de anställda ser ut. 

Deras svar gjorde att vi fick en insyn i deras förhållningssätt sinsemellan, vilket är relevant för 

resultatet, eftersom det speglar pedagogernas förhållningssätt. Det visade sig att det vanligtvis är 

de kvinnliga pedagogerna som sköter städning, damning av hyllor, tvätt av kuddar och leksaker 

medan de manliga pedagogerna vanligtvis leker med barnen vid dessa tillfällen. Ett exempel är 

följande citat: 
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[…]Så damma på hyllorna och plocka upp, städa, ställa lite i ordning och fixa och sådära, kanske 

myspys i soffan och om det behöver tvättas kuddfodral, det gör ju vi tjejer, så är det ju! Men Pär-

Albin gör väl annat, haha…. […] 

 

Det här lägger informanten inte stor vikt vid, utan anser att det är sådant som är viktigt att 

förmedla hemma, men att barnen på förskolan inte märker vem som gör vad.  

Att vara medveten om sitt eget förhållningssätt och bemötande gentemot barnen anses viktigt. 

En informant menar dock att det förekommer att bemötandet gentemot tjejer och killar inte blir 

riktigt lika även om de försöker att bemöta barnen som individer och inte som tjejer och killar. 

 

Analys: Förskollärares tolkning av begrepp och uppfattning av arbetssätt 

Analysavsnittet till resultatdel ett kommer att delas upp i två delar, första delen handlar om hur de 

intervjuade förskollärarna har tolkat begreppet stereotypa könsroller och den andra delen handlar 

om hur de intervjuade förskollärarna arbetar för att motverka stereotypa könsroller. De olika 

arbetssätten kommer att analyseras utifrån de teoretiska utgångspunkterna. 

 Förskollärares tolkning av begreppen motverka och stereotypa könsroller 

För att det ska vara möjligt att motverka stereotypa könsroller krävs det en förståelse och 

medvetenhet om vad begreppen motverka och stereotypa könsroller står för. Därför är en insikt i 

hur förskollärare tolkar dessa begrepp i läroplanen en viktig utgångspunkt för att kunna ta del av 

och förstå de arbetssätt som de verksamma förskollärarna använder för att motverka stereotypa 

könsroller i verksamheten. I resultatet har det visat sig att informanterna tolkar stereotypa 

könsroller som en förväntning på hur en ska vara som tjej respektive kille. Här urskiljs att 

förskollärarna uppfattar de stereotypa könsrollerna som dikotomier, vilket innebär att de ser 

könen som skilda ifrån varandra, som motsatspar, där tjejer och killar tillskrivs egenskaper och 

förmågor beroende på deras biologiska kön (Hedlin, 2006, s.46-48; Harding,1986). 

Det framkommer under intervjuerna, att några av informanterna uppfattar stereotypa 

könsroller som något som fanns förr och som inte är aktuellt i dagens samhälle. De ansåg att 

förhållandet mellan kvinnor och män, som det ser ut idag, inte överensstämmer med de gamla 

könsrollerna. Detta resonemang är dock inte hållbart. 

Enligt statistik utför kvinnor den största delen av arbetet i hemmet, som tvättning, städning 

och skötsel av barn. Det visar sig även att detta är uppgifter som förväntas skötas av en god mor, 

medan män tillskrivs att ta beslut och att försörja familjen (Connell, 2009, s.13-15). Det visar att 

stereotypa könsroller reproduceras och finns i samhället, även när vi tror att de inte existerar. 

Connell (2009, s.103) beskriver detta som genusrelationer, vilket innebär att synen på kön 
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reproduceras dels genom interaktionen mellan kvinnor och män, men även genom tv, radio, 

tidningar, yrken och affärers framställning av olika produkter.  

Detta förtydligades av en informant som sa ”det kan man väl se som klassiskt, om man går in i en 

barnklädesbutik, där är det ju otroligt uppdelat kille/tjej”. Det här citatet visar en medvetenhet 

hos informanten om att de stereotypa könsrollerna reproduceras i samhället. De här 

förhållandena gick även att koppla samman med utformningen av miljön på vissa förskolor. Det 

visade sig att genusordningen (Connell, 2009, s.101-102) i samhället, går att spegla i förskolans 

värld. 

 

 

Arbetar förskollärare för att motverka stereotypa könsroller? 

Samtal är ett arbetssätt som användes på förskolorna för att motverka stereotypa könsroller. 

Förskollärarna har aktiva samtal med barnen, om likheter och skillnader mellan könen. De 

ifrågasätter även vad som händer om en kille har klänning på sig och om tjejer kan slåss? Och 

varför det är på det sättet. Detta kan tolkas som att förskollärarna ser könstillhörigheten som 

dikotomier, motsatspar, som ska särhållas (Hedlin, 2006, s. 46-47). I dialog med barnen letar de 

skillnader och likheter, vilket förmedlar att vi är olika, att vi gillar olika saker och innehar olika 

egenskaper. Att det sedan ifrågasätts varför en kille inte skulle kunna ha klänning på sig, gör att 

det tas förgivet att det är något som upplevs som genusbrytande och inte förväntas utav en kille. 

Under intervjuerna talade förskollärarna om barns egenskaper i relation till skillnader och likheter.  

Ett annat arbetssätt som användes ute på förskolorna var att stärka individernas förmåga till 

att fatta beslut utifrån barns egna viljor. Här fokuserades enbart på individerna och 

könstillhörigheten var irrelevant. Tillskillnad från det ovanstående arbetssättet där barnen delades 

in i dikotomier beroende på könstillhörighet, sågs barnen här som en helhet, vilket kan uppfattas 

som att de traditionella föreställningarna motverkades eftersom barnen fick fatta beslut utifrån 

dem själva. Även här kan det finnas dolda genusordningar (Connell, 2009, s. 102), som att barn 

vet vad som förväntas av dem. Att välja ett visst material, bok eller lek vid den kommande 

aktiviteten, även när tanken är att de ska få välja utifrån eget intresse. 

Ibland gör barn saker som inte förväntas utifrån deras könstillhörighet, i resultatdelen kallas 

detta arbetssätt för förstärkning av gränsöverskridande, eftersom pedagogerna med arbetssättet 

uppmuntrar barn när de bryter mot normen och den förväntade genusordningen. Det kan tolkas 

som att förskollärarna har en god grundtanke till detta arbetssätt, men att det kanske inte är 

tillräckligt genomarbetat ännu. Nedan kommer ett citat ifrån en förskollärare som är positiv till 

när barnen leker lekar som inte förväntas av dem: 

[…]…just det här med att det inte är något fel med ifall killar också klär ut sig, det behöver… Då 

kan alla tycka att det är en clown liksom och skratta och ha roligt när någon av pojkarna klär ut sig 

och sådära. 
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Här menar förskolläraren att det inte är fel när en kille klär ut sig. Därefter fortsätter hen med att 

säga att detta är ett kul moment, eftersom de andra barnen kan skratta åt den kille som klätt ut sig 

och tycka att det är en clown. Detta kan tolkas som att förskolläraren menar att det är okej att 

killar också klär ut sig, däremot är det inte accepterat att killar klär ut sig för att de själva anser att 

det är roligt, eller för att göra sig fina. Att som kille klä ut sig innebär därmed ett sätt att vara 

lustig. Det belyser asymmetrin som förekommer mellan könen, där det manliga ses som 

överordnat och det kvinnliga som underordnat (Hedlin, 2006, 46-48; Harding, 1986). Det är alltså 

mer accepterat när en tjej väljer att agera gränsöverskridande, än när en kille gör det. När en tjej 

agerar gränsöverskridande, uppmuntras det. Men när en kille gör det, uppmuntras det i den 

betoningen att det är något lustigt. Killen går ner på en kvinnlig nivå. Här förstärks synen av att 

det manliga är det normala och det kvinnliga avvikande. 

Resultatet visar även att förskollärarna anser att det är viktigt att inte kommentera barns 

utseenden och kläder, om detta görs är det klädernas färg som kommenteras. I en intervju 

framkommer det dock, att det beror på vems utseende det handlar om. När en kille har klippt sig, 

kan det vara okej med en komplimang. Det kan vara ett sätt att motverka den stereotypa 

framställning som ständigt görs utav det kvinnliga och manliga i media (Connell, 2009, s.13-15). 

Förskollärarna agerar troligen på det här sättet för att inte reproducera föreställningen om att 

tjejer ska vara passiva skönheter. Tjejers kläder benämns annars generellt som fina, vilket 

förstärker bilden av att tjejer ska vara fina. Medan killars kläder ofta benämns som häftiga, vilket 

förstärker bilden av att killar ska vara häftiga och handlingskraftiga. Tanken med att ge killar 

komplimanger när de är nyklippta, grundar sig förmodligen i resonemanget att killar ska blir lite 

mer tjejiga och tvärtom. Problemet med det här är att när förskollärarna slutar med ett beteende 

gentemot det ena könet och inte mot det andra, blir det ännu ett sätt att förmedla att det manliga 

anses som överordnat (Connell, 2009, s. 15).  

I vissa fall ville förskollärarna inte riktigt ta i begreppet stereotypa könsroller, eftersom det för 

dem kändes förlegat. Det viktiga är att utgå ifrån barns intressen, inte deras förväntade intresse 

beroende på kön. Här väljer förskollärarna att inte se barn som dikotomier beroende på 

könstillhörighet (Hedlin, 2006, s.46-47) utan de ser på varje barn som individ. 

Att den manliga genustillhörigheten ses som högre rankad i samhället är för de flesta ingen 

nyhet. I de flesta böcker, filmer, sånger, berättelser, idrottssammanhang är det manliga 

överrepresenterat. Detta har lett till att det manliga genuset har blivit en samhällsnorm, det som 

eftersträvas (Hedlin, 2006, s.46-48). Detta är något som förskollärarna är väl medvetna om ute på 

förskolorna och de allra flesta granskar barnlitteraturen innan den läses för barn. Vad det gäller 

val av barnlitteratur fokuserar de på att hitta böcker där huvudkaraktären är en tjej och gärna 

hjälte. De letar även könsneutrallitteratur Sånger och traditionella sagor görs om, för att få båda 

könstillhörigheterna representerade i samma utsträckning. 

Rummens utformning och materialets placering har även det en betydelse för arbetet med att 

motverka stereotypa könsroller. Förskollärarna menar att det är viktigt att blanda olika material i 
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rummen, för att rummen ska locka både tjejer och killar. Detta kan kopplas samman med 

Hardings genusteori, där genus studeras genom olika nivåer. En symbolisk nivå, en strukturell 

nivå och den individuella nivån. Rummen tycks nu locka både tjejer och killar eftersom det både 

finns dockor och byggmaterial, men vad säger detta egentligen? Att tjejer inte kan leka med 

byggmaterial om det inte finns dockor i närheten? Eller att killar inte kan leka med dockor utan 

byggmaterial? Om denna struktur av verksamheten leder till att barnen leker med nya material 

ställer jag mig tveksam till eftersom barn tidigt får lära sig vilka normer som barnet förväntas leva 

upp till genom de genusordningar som råder i samhället (Connell, 2009, s. 101-102). Istället för 

en uppdelning mellan rum, blir det en uppdelning i rummet.  

Det som de allra flesta förskollärare tryckte på vid arbetet med att motverka stereotypa 

könsroller var deras eget förhållningssätt, att det är viktigt att tänka på hur de förhåller sig och 

agerar framför barnen. Inom förskolans värld finns det en mängd genusregimer (Connell, 2009, 

s.101), vilket innebär och visar att vissa uppgifter, lekar, områden är tänkta för det ena eller det 

andra könet. Inom utbildningsväsendets yngre åldrar, främst förskolan, är det mest kvinnor som 

arbetar. På de förskolor som vi besökt har det även funnits en del män representerade. En 

förskollärare berättar om arbetsfördelningen på avdelningen mellan kvinnor och män. Det visar 

sig att kvinnor sköter mesta delen av underhållet på förskolan, som tvättning, städning och 

dukning medan männen samspelar med barnen. Detta la förskolläraren ingen större vikt vid, 

eftersom hen ansåg att det inte var något som barnen märkte. Det som händer här är en 

reproduktion av samhällsnormerna, vilket människan tar till sig genom interaktionen med sin 

omvärld, vilket gör att genusrelationer reproduceras och upprätthålls (Connell, 2009, s.101-103). 

 

Slutsatser av resultat- och analysdel ett 

Stereotypa könsroller 

Sammanfattningsvis kan vi se att begreppen motverka och stereotypa könsroller tolkas relativt 

lika mellan informanterna, däremot skiljer de sig åt i valet av arbetssätt för att motverka 

stereotypa könsroller. En del av våra informanter ansåg att stereotypa könsroller inte längre finns 

i samhället och om en anser att något inte finns blir det även svårt att motverka det. 

Huvudsakligen sågs stereotypa könsroller som ett särhållande mellan könen, att individen 

tillskrevs vissa egenskaper grundat på den könstillhörighet som individen har (Connell, 2009, 

s.101-103) vilket även reproduceras i samhället på olika sätt. 
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Förskollärares arbetssätt 

Enligt Hardings genusteori skapas och upprätthålls genus på tre olika nivåer, den symboliska, den 

strukturella samt den individuella (Hedlin,2006, s.49). I denna sammanfattning kommer resultat 

och analys sorteras upp i dessa nivåer för att ge en klarare bild av analysresultatet. 

Symboliska nivån 

Den symboliska nivån syftar till de beteenden, förmågor, utseenden och språk som tillskrivs 

individerna beroende på kön (Hedlin, 2006, s. 49; Harding,1986). 

Vid arbetet med att motverka stereotypa könsroller ute på förskolorna utgår förskollärarna 

från att det är olika saker som lockar barnen. Ett exempel på det är rummens utformning där de 

har utgått från att barn föredrar att leka med olika leksaker, beroende på könstillhörighet. Det gör 

att förskollärarna reproducerar föreställningen, att olika material tilltalar barnen olika beroende på 

kön. Även under samtal med barn reproduceras föreställningen om vilka kläder som passar till 

vardera kön. När det ifrågasätts att en kille kan ha klänning på sig, tillskrivs det samtidigt att det 

skulle vara något fel med att en kille har just en klänning på sig. Förskollärarna försöker att i 

största möjliga utsträckning inte kommentera barns utseende och då främst inte kommentera 

flickornas utseende. När kläder ändå kommenteras fokuserar de på färg och funktion, vilket är ett 

sätt att arbeta med att motverka de stereotypa föreställningarna inom den symboliska nivån. 

Strukturella nivån 

Den strukturella nivån syftar till den struktur och utformning av miljö och platser som tillskrivs 

respektive kön, denna nivå belyser även ett hierarkiskt särskiljande där det maskulina ses som 

överordnat det feminina (Hedlin, 2006, s.49; Harding, 1986). 

Förskollärarna har konstruerat miljö och rum på ett sätt för att tilltala både tjejer och killar, 

detta innebär i den största utsträckningen att de har placerat olika könstypiska leksaker i ett och 

samma rum. Det innebär att barn förmodligen kommer att välja den delen av rummet där de 

finner den leksak som de förväntas leka med. Även vid böcker, sagor och sånger är det maskulina 

överrepresenterat, detta är dock något som förskollärarna är medvetna om. De arbetar med att 

ändra pronomen i gammal litteratur och att leta litteratur där tjejer är huvudkaraktär, eller 

könsneutrallitteratur. Om vi tittar på personalen inom denna nivå, verkar det som att det 

maskulina har ett övertag och innehar en maktposition även inom förskolan. Trots att det är en 

kvinnodominerad verksamhet, tar kvinnorna inom verksamheten en underordnad position 

genom att arbetet inte fördelas lika mellan de anställda. Kvinnorna sköter hushållsnära sysslor 

och männen leder aktiviteter med barn. Sammanfattningsvis kan vi säga att arbetet med att 

motverka stereotypa könsroller på denna nivå är påbörjat, men det krävs mer handling och 

medvetenhet för att arbetet verkligen ska vara motverkande mot stereotypa könsroller.  
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Individuella nivån 

Denna nivå syftar till hur individen skapar sin egen könsidentitet vilket blir påverkat utav den 

symboliska och strukturella nivån (Hedlin, 2006, s.49; Harding, 1986). 

Det är svårt att säga hur barn skapar sin egen könsidentitet eftersom vi enbart har 

förskollärarnas ord att gå på. Men utifrån ovanstående arbetssätt och förhållningssätt är det troligt 

att barnen kommer att skaffa sig en könsidentitet som går i hand med de rådande 

samhällsnormerna.  
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Resultat- och analysdel 2 

Resultat: Miljö, material och utformning i samband med kön 

Denna resultatdel syftar till att kunna besvara frågeställningen: Använder förskollärare miljön för 

att motverka stereotypa könsroller? Resultatet kommer att presenteras i underrubriker där den 

första beskriver rummen och lekmaterial på avdelningarna, den andra beskriver relationen mellan 

kön och lekmaterial och den sista beskriver informanternas tankar bakom utformningen av 

miljön utifrån hens svar. Detta för att ge en klar bild av hur förskollärare använder miljön i sitt 

pedagogiska arbete. 

Miljö och material på avdelningarna 

Informanterna som deltog i studien besvarade frågorna om miljön som något exklusivt kopplat 

till inomhusmiljön och exkluderade utomhusmiljön fullständigt. Vidare beskrevs miljön som 

något som skulle vara tillängligt för barnen under den fria leken. Gemensamt för informanternas 

avdelningar var att rummen var uppdelade i mindre hörnor, tänkta för en specifik lek eller 

aktivitet. De som inte beskrev rummen på detta sätt, hade istället hela rum tänkta för en viss lek 

eller aktivitet. Nedan kommer de rum/hörnor som ser liknande ut hos alla informanter att 

beskrivas. En beskrivning av miljöer och material som endast kan urskiljas hos enstaka 

informanter kommer även att presenteras. 

Hemvrå/Rollek 

Hemvrån eller en plats för rollek, kunde vara ett helt rum eller en mindre del av ett rum. 

Denna typ av plats som var till för rollekar kunde i stort beskrivas utifrån två sätt. Majoriteten av 

informanterna hade valt att döpa platsen till hemvrån då miljön var utformad som ett hem med 

vanligt husgeråd. Lekar eller aktiviteter som var tänkta att utföras i dessa utrymmen var rollekar, 

där barnen kunde klä ut sig eller leka lekar kopplade till hemmet. Utklädningskläder fanns även i 

större utsträckning på nästan alla informanters avdelningar även om de inte alltid kopplade detta 

materialet till hemvrån. Dessa kläder beskrevs som prinsessklänningar, riddarkläder, polisdräkter 

och klackskor men av vissa beskrevs kläderna enbart som, kläder som en kan sätta på sig.  

Material som fanns i hemvrån var husgeråd som tallrikar, glas, spis med tillbehör, docksäng, 

dockor, bestick, bord och stolar. Hemvrån och rollek kommer att presenteras som samma miljö, 

eftersom lekarna som beskrevs höra till miljön var rollekar av olika slag. 
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 Bygg och konstruktion 

En annan miljö som även alla informanter hade gemensamt var en plats som informanterna 

kallade för bygg och konstruktion. Här beskrevs miljön som en plats där lek med byggmaterial 

stod i fokus. Ett exempel på hur denna miljö kunde beskrivas presenteras i detta citat: 

Vi har ganska mycket för bygg och konstruktion. Byggklossar utav olika material, träklossar, duplo, 

kapplastavar och till det har vi då även en del djur, drakar, dinousarier, legogubbar. Det är nog 

ganska könsneutralt så det är mycket för konstruktion […]  

De flesta informanterna hade alltså en avskild del där miljön var utformad för konstruktionslekar. 

Alla informanterna som beskrev konstruktionsmiljön beskrev den främst som en miljö som var 

till för att bygga saker i. Något som skilde en av informanternas svar i förhållande till de övrigas 

svar var att konstruktionsmiljön även var utformad på så sätt att dockor, bilar och gosedjur fanns 

med. Detta för att locka mer tjejer till denna miljö eftersom materialet leder till utforskande. I 

bygg och konstruktionsmiljön beskrevs materialet som något att bygga med. Vanligt 

förekommande material var klossar av olika slag så som duplo, kappla, lego, plusplus men även 

olika typer av tågbanor, bilbanor och övrigt spillmaterial som en kan bygga med.  Ett fåtal 

undantag kan ses då enstaka informanter beskrev materialet som integrerat med annat material i 

anslutande hörna. De beskrev då att de hade dockor och husgeråd även i 

konstruktionsrummet/hörnan. 

Ateljé  

Gemensamt för alla avdelningar var att en skapande miljö kunde urskiljas, vilken vissa 

informanter valde att kalla för ateljé. Alla informanterna beskrev miljön lika med olika typer av 

material för skapande och bild. På samtliga avdelningar fanns material för skapande och bild men 

det som skilde sig åt var att det inte alltid fanns en avskild plats för denna typ av miljö. Pennor 

och färger av olika slag samt papper fanns gemensamt hos alla. Vissa hade större utbud av dessa 

föremål där även glitter och föremål för skapande och bild fanns tillgängligt. 

Myshörna/kuddrum 

Alla informanter beskrev att de hade ett helt rum som var tänkt för lugn lek. Få informanter 

beskrev utrymmet som en hörna. Detta rum var tänkt för att vila, mysa, läsa, lyssna på CD-skivor 

eller bara ta det lugnt. Material som har beskrivits i detta rum/ denna hörna var ofta en stor soffa, 

barnlitteratur, kuddar, CD-spelare och skivor. Informanterna belyste även i samband med denna 

beskrivning, att barnlitteratur och sånger användes regelbundet vid planerade aktiviteter. 

Pussel och spel 

Något som fanns på alla förskolor var ett mindre utrymme för pussel eller spel. Materialet fanns 

tillängligt för barnen och var anpassat efter deras ålder. De som arbetade med barn i åldrarna ett 
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till tre år beskrev ofta att de hade mindre utbud av dessa material i förhållande till avdelningarna 

som riktade sig till barn i åldrarna tre till fem år. 

Undantagsmiljöer och material 

Ett ljus- och ljudrum där vi har hemmagjorda mikrofoner och instrument och gamla låsas gitarrer 

som man kan spela på och en overhead där man kan pröva ljus och å har vi lite prismor hänger i 

fönstret […]  

 

Detta är en undantagsmiljö. Det betyder att det endast förekom på en av informanternas 

avdelningar. Fler undantag som endast enstaka informanter beskrivit var utforskarmiljöer för 

experiment och naturundersökning. I undantagsmiljöerna kunde två olika materialtillgångar 

urskiljas: utomhusmaterial som pinnar, stenar och kottar samt återvinningsmaterial som 

toalettrullar, burkar av olika slag och tyger. 

Kön i förhållande till lek och miljö 

Förskollärares syn på tjejer och killar  

Vid frågan om informanterna ansåg att det fanns någon skillnad mellan tjejerna och killarna på 

avdelningen fick vi bland annat följande svar: 

Nej det tror jag inte… eller kanske i val av leksaker. Eller i fria lekar. Det har jag sett oftare att 

killar väljer bilar och bygg än vad flickorna gör. Flickorna är i hemvrån och lagar mat.  

Till en början svarade ingen av informanterna att det fanns skillnader beroende på biologiskt kön, 

men under intervjun beskrev informanterna ändå skillnader mellan tjejer och killar. Att barnen 

lekte olika i inomhusmiljön framkom tydligt av informanterna, i synnerhet från de som arbetade 

med barn i åldrarna tre till fem år. Skillnaderna mellan informanternas svar berodde således på 

vilken ålder de arbetade med. De yngre barnen, mellan ett till två år, beskrevs ofta som lika i sitt 

sätt att leka och vara. De informanter som arbetade med de yngre barnen beskrev dock även att 

detta ändras ju äldre de blir. Det fanns två olika sätt att beskriva dessa förändringar på: Antingen 

sa informanten att det inte är skillnader utan att det blir skillnader med tiden, eller att det är 

skillnader då barnen växer in i sina könsroller ju äldre de blir. 

Informanterna som arbetade med barn i åldrarna tre till fem år beskrev dock att tjejer och 

killar skilde sig åt i valet av material. Killarna lekte vanligtvis i de miljöer där bygg- och 

konstruktionsmaterial fanns medan tjejerna enligt informanterna ofta valde att rita och pyssla 

men även att de lekte rollekar. Vanligt förekommande var att informanterna hade placerat 

hemvrån/rollek och bygg/konstruktion i samma rum. Det gjordes för att det skulle bli en jämn 

könsfördelning i rummet. 
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Vissa förmedlade även att det inte fanns några skillnader mellan valet av material men att 

barnen lekte olika med materialet beroende på könstillhörighet. Såhär beskrev en utav 

informanterna detta: 

 […]Dom leker olika, alla leker med bilar men att skillnaden är hur dem leker. Om flickorna leker 

är det ofta att man har byggt ett hus och att bilarna är med runt omkring men att killarna, dom kör 

och testar farten och så. Det är lite annorlunda. Om dom leker tillsammans kanske….. fast när 

killar är, är det, det här typiska att det ska gå fort och jag tror att det testar att hur brant måste man 

göra backen så att bilen ska åka ner eller, så då är det mera killar […] 

Det beskrivs alltså att killarna leker mera aktivt med leksakerna och tjejernas lek beskrivs som 

mer passivt även om de leker med samma material.  Skillnaderna mellan könen låg i hur barnen 

leker samt vilket material de valde att leka med. Till detta ställdes en följdfråga, om de ansåg att 

dessa skillnader även uppstod i utomhusmiljön. Svaret blev följande: 

 […] … i utelek tror jag att de faktiskt är ganska blandade. Jag tror att det är så att flickorna leker i 

sandlådan som sådana lite lugnare lekar. Iallafall när vi går ut tror jag att flickorna hittar snabbare 

till sina lugna lekar och killarna börjar med att springa runt och cykla runt och..ahhh…när dom 

leker rollekar så leker tjejerna oftast restaurang dom bakar kakor.. och ofta får vi fröknar gå dit och 

handla då […] 

Även i detta citat beskrivs tjejerna som mer passiva och killarna som mer aktiva i sitt sätt att leka 

utomhus. Fler än hälften av informanterna reflekterade över utomhusmiljön, då vi ställde det som 

följdfråga. Framställningarna var att skillnader mellan könen inte kunde utmärkas på samma sätt 

utomhus som inomhus. Skillnaderna mellan könen ansågs ligga i barnens sätt att välja lekar och 

lekens utformning. Skillnader mellan könen kunde även ligga i barnens beteende enligt 

informanterna. De uppfattade killarna som mera högljudda i allmänhet och tjejerna beskrevs ha 

svårt att ta plats. Ett fåtal av informanterna uppfattade tjejerna som mera frågande och 

hjälpvilliga, men även att de ofta kom och skvallrade ifall någon hade gjort något, som de inte 

fick göra. De beskrev även tjejerna som villiga att klara sig själva. Killarna beskrevs som 

konfliktlösande, vilket gjorde att de ofta lekte själva. Killarna bad ofta vuxna om hjälp innan de 

försökte på egen hand, vid påklädnad och utförande av hushållssysslor. Avslutningsvis menade 

informanterna att skillnaden mellan barnen i stort var individuella och inte könsberoende trots 

dessa beskrivningar. 

Förskollärares syn på manliga och kvinnliga pedagoger 

Majoriteten av informanterna pekade även på skillnader vad det gäller personal med olika 

könstillhörigheter, man eller kvinna. De flesta informanterna tyckte att det var underrepresenterat 

av män inom verksamheterna generellt, vilket även beskrevs som negativt. Fler av informanterna 

beskrev att arbetssättet blir annorlunda om båda biologiska könen representeras i verksamheten. 

Några beskrev att männen är mer raka i sin kommunikation och oftast öppnare i allmänhet. 

Kvinnorna beskrevs i det sammanhanget att vara motsatsen, att inte innefatta samma raka 

kommunikation och att de oftast var restriktiva. De flesta informanter sa även att de fanns 
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skillnader mellan män och kvinnor som arbetar inom verksamheten, men att de inte riktigt kunde 

sätta fingret på exakt vad det var för skillnader. Avslutningsvis beskrev informanterna att dessa 

beskrivningar var generella och varierande beroende på individ. Något som även många 

informanter pekade på var att de största skillnaderna mellan könen bland de anställda upptäcktes 

ute på gården, till skillnad från könen hos barnen, då informanterna ansåg att det var mer 

skillnader i inomhusmiljön.  Ett exempel är följande: 

 […]jag kan tycka att det syns på gården också när det är killar och tjejer att man har olika roller. 

Det är sällan jag ser en tjej att dra igång en fotbollsmatch där ute. […] 

De beskrev ofta att männen var mer aktiva med barnen och kvinnorna mer passiva, när de 

arbetar utomhus under den fria leken. 

Förskollärares tankar bakom utformning av miljö och material 

Informanter har utformat material, miljö och innehåll på olika sätt utifrån ett genusperspektiv. 

Något som de flesta beskrev var att leksakerna som var till för fria leken, var beroende på 

barngruppen och ekonomin. Barnens inflytande på lekmaterialet var oftast de som styrde valet av 

leksaker. Informanterna försökte genom barnens lek se vilka leksaker som användes och de som 

inte användes försökte de byta ut. Nästan alla informanter ansåg även att dialoger med barnen var 

av största vikt för att få deras inflytande i verksamheten. Det som var återkommande var att äldre 

barn hade mer inflytande än de yngre, beroende på ålder fick de olika mycket inflytande. Äldre 

barn i åldrarna tre till fem år fick oftast mest inflytande på materialet och då även 

miljöutformningen eftersom de brukade ha omröstning. 

Majoriteten av informanterna ansåg att miljön utformades till största delen av de anställda på 

förskolan. De flesta informanter ansåg att de inte hade ekonomi för att köpa in nytt 

leksaksmaterial till förskolan. Detta ledde till att de inte hade så mycket tanke bakom 

leksaksmaterialet utifrån genus. Däremot framgick det att reflektioner över materialet som fanns 

hade varit eller var aktuellt. Den enda informanten som hade köpt in material beskrev att de lagt 

fokus på färgerna gällande konstruktionsmaterialet. Istället för att enbart köpa in byggmaterial i 

färgerna grönt och vitt som tidigare var vanligt, hade de även köpt in lila och rosa material. 

Informanten menade att det var viktigt att många färger fanns på lekmaterialet då de skulle locka 

båda könen, men främst tjejer, till bygglek.  

Något som alla betonade var val av material och utformning av miljö inför de planerade 

aktiviteterna. Där ansågs det vara av största vikt att göra aktiviteterna inkluderande, alla individer 

skulle vilja delta oavsett könstillhörighet, i dessa sammanhang. Något som lyftes fram i alla 

intervjuer var sånger och böcker, det var material som förskollärarna ofta reflekterade kring 

utifrån ett genusperspektiv. Intervjuerna visar att alla informanterna reflekterade och arbetade 

ständigt för att göra sånger och böcker inkluderande. I nuläget ansåg de att sånger och böcker är 

överrepresenterade av män/killar, vilket inte informanterna ansåg var rätt. För att motverka 

reproduktionen av den stereotypa bilden, påverkade informanterna materialen på två olika sätt. 
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Det första sättet, som många valde, var att ändra i texterna för att båda könen skulle 

representeras. Det andra sättet var att låna böcker och leta upp andra sånger där normen inte 

följdes, att mannen stod i fokus. Vissa beskrev även att de använde sig utav könsöverskridande 

texter. Utomhusmiljön eller utomhusmaterialet diskuterades dock inte utav någon informant i 

detta sammanhang om genusmedveten planering. 

Analys: Miljö, material och utformning i samband med kön 

Miljöns utformning  

Utifrån resultatet framgår det att alla intervjupersoner har beskrivit miljön på avdelningarna som 

uppdelade platser, de olika platserna är till för olika typer av lek. Genom att dela upp miljön i 

olika aktivitetshörnor, skapas lätt genusarrangemang (Connell, 2009, s.102-103). Detta bidrar i sin 

tur till att upprätthålla genusrelationer (Connell, 2009, s. 101-104), inte minst eftersom de 

beskrivna miljöerna oftast var utformade på ett sätt för att tilltala antingen tjejer eller killar. 

Utifrån detta väljer barnen olika roller/platser beroende på könstillhörighet.  Exempelvis väljer 

killarna att leka med konstruktionsmaterialet och tjejerna med husgerådet. Detta påverkar 

barnens genuskonstruktion eftersom barnen ses som dikotomier, vilket innebär att individerna 

tillskrivs olika identiteter utifrån biologiskt kön (Hedlins, 2006, s.46-47). Det visade sig även när 

miljön beskrevs som könsneutral, som i följande exempel: 

Vi har ganska mycket för bygg och konstruktion. Byggklossar utav olika material, träklossar, duplo, 

kapplastavar och till det har vi då även en del djur, drakar, dinousarier, legogubbar. Det är nog 

ganska könsneutralt så det är mycket för konstruktion […]  

 

Detta kan enligt mig tyda på att mönster av genusregimer skapas på majoriteten av förskolorna 

och att dessa upprätthålls. Konstruktionsmaterialet som beskrivs i ovanstående citat anses vara 

könsneutralt. Trots detta visar resultatet att det är ett material som främst tilltalar killar. 

Byggmaterial och konstruktionsmaterial är ett material som informanterna ofta beskrev som ett 

utforskande material som kräver tekniska kunskaper, vilka oftast kopplas till manliga färdigheter 

(Connell, 2009, s. 15). Här blir asymmetriförhållandet mellan könen tydligt eftersom den manliga 

könstillhörigheten anses vara norm i dagens samhälle, vilket ger denna könstillhörighet en 

maktposition i samhället. Synen på det som anses som manligt blir genom asymmetrin det 

normala och eftersträvansvärda (Hedlin, 2006.s.46-48). Konstruktionsmaterial beskrivs av 

informanten som könsneutralt, trots att det främst är killar som använder materialet utifrån 

studiens resultat. Att förskollärarna ändå anser att det är ett könsneutralt material kan förklaras av 

att det manliga anses högre rankat i hierarkin och förmedlar normen.  

Majoriteten av informanterna hade en avskild plats för rollekar, där det antingen fanns 

utklädningskläder eller husgeråd. Denna miljö beskrevs alltid efter konstruktionsmiljöerna. I 
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media framställs oftast kvinnor som passiva skönheter där fokus ligger på det yttre. Forskning  

visar att de flesta av hushållssysslor, som matlagning, utförs av kvinnor (Connell, 2009, s.13-15). 

Detta återspeglas i miljön på avdelningarna med hemvrå och utklädningskläder, miljöer som 

informanterna menar att tjejer föredrar, vilket leder till reproduktion av samhällsnormerna. 

Eftersom konstruktionsmiljön beskrevs först, kan det även anses som det normala att förmedla, 

till skillnad från rollekar som beskrevs i andra hand, som att klä ut sig till prinsessa och att leka 

med husgeråd. Detta får här en mindre betydande roll, då det rankas längre ner i herarkin 

(Hedlin, 2006, s. 46-48).  

Connell (2009) beskriver att killar uppmuntras till att utföra mer aktiva lekar vilket speglar de 

manliga samhällsnormerna som råder i samhället. Tjejer blir istället uppmuntrade, att stå ut med 

killars aktiva lekar och blir uppmuntrade att bli omhändertagande och passiva. Barn uppmuntras 

således att vara och inta vissa egenskaper beroende på kön. Detta sker både ifrån hemmet, 

samhället men även i förskolan. Detta leder till att barnen socialiseras att inta dessa egenskaper 

och färdigheter (Connell, 2009,s.16-17), vilket även delar av studies resultat visat. Informanterna 

hade generellt inte reflekterat över utomhusmiljön. Efter en följdfråga om informanterna ansåg 

att det skilde sig mellan könen i utomhusmiljön, beskrev de skillnader både var barnen lekte och 

hur de lekte.  

Informanterna beskrev även att största skillnaden mellan de anställda tog sig i uttryck ute på 

gården, då manliga anställda lekte mer aktivt med barnen exempelvis genom att spela fotboll, och 

kvinnorna lekte mera passivt, som att exempelvis sitta vid sandlådan och låtsas smaka på barnens 

sandkakor. Eftersom pedagogerna reproducerar de rådande samhällsnormerna i deras sätt att vara 

utomhus samt vilka miljöer som pedagogerna intar ute på gården, kan följden bli att barnen tar 

efter de vuxnas förhållningssätt och inställning till lekar och områden på gården.  

Vidare fanns det även miljöer och material som inte kan kopplas till varken kvinnligt eller 

manligt i förhållande till de samhällsnormerna som Connell (2009) beskriver som rådande i 

samhället. Exempel på könsneutrala material var låtsasinstrument, ljudmaterial, ljusmaterial, 

miljömaterial, pussel och spel samt material för skapande. 

 

Förskollärarnas arbete med material 

Material som fanns representerat på samtliga förskolor var bland annat sångtexter och 

barnlitteratur. Dessa material beskrevs som att det ofta förmedlade de samhällsnormer som finns 

i dagens samhälle, där mannen ofta står i fokus och anses som högre rankad vilket Hardings 

asymmetriaspekt belyser (Hedlin, 2009,s. 46-48; Harding, 1986). Innehållet i texterna gjordes ofta 

om av informanterna för att inte förmedla de rådande positionerna av samhällsnormerna, där 

manligt rankas högre än kvinnligt. Textinnehållet beskrevs innehålla en reproduktion av mannen 

som norm. Här beskrev informanterna ett aktivt reflekterande, då det ofta gick in och ändrade 
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textinnehållet. Informanterna arbetade alltså för att inte förmedla och upprätthålla dessa normer 

genom förmedling av textmaterial.   

En informant ansåg att de tänkte på genus vid val av konstruktionsmaterial. De köpte in 

byggmaterial i blandade färger för att locka båda könen till lek. Konstruktionsmaterial anses 

generellt locka mera killar. Här hade informanten valt att även köpa in rosa och lila material för 

att locka fler tjejer till konstruktionslek. Informanten tar på det sättet förgivet att rosa och lila är 

färger som tilltalar tjejer och inte killar. Vilket kan bero på den rådande genusordningen. Det är 

även intressant att informanten antyder att de vill locka flera tjejer till, vad de anser är killekar, än 

vad de vill locka killar till så kallade tjejlekar, vilket kan förstås utifrån att det manliga anses som 

norm och här blir asymmetrin mellan lekmaterial tydlig (Hedlin, 2006, s.46-48). 

Slutsatser av resultat- och analysdel två 

För att knyta samman förskollärarnas arbetsätt och tanke på miljön och material för att motverka 

stereotypa könsroller, kommer här att knyta samman dessa till Hardings genusteori som belyser 

tre processer på olika nivåer (Hedlins, 2009, s.46-49). 

Den första nivån är den symboliska nivån och handlar om de föreställningar och normer som 

anses som kvinnliga eller manliga (Hedlin, 2009, s. 46-49). Här syns det att förskolorna generellt 

är med och upprätthåller dessa föreställningar eftersom deras syn på könstillhörighet hos barn 

ofta överensstämmer med de rådande samhällsnormerna. De beskriver tjejerna som passiva och 

att de gärna leker rollekar och killarna ofta leker med tekniska leksaker som byggklossar. Vid 

utformning av miljön till den fria leken, har informanterna inte reflekterat över hur dessa 

reproducerar stereotypa könsroller. Däremot arbetar de aktivt med att skriva om sånger och 

böcker för att inte reproducera stereotypa könsroller. Informanterna kan då både ses reproducera 

och motverka stereotypa könsroller i val av utformning av miljö och material. Det visar att de 

arbetar med den symboliska nivån i den aspekten, men mer kan göras om vi ser till miljöns 

utformning och innehåll. Detta tyder på att informanterna ändrar material där de själva är 

delaktiga och håller i aktiviteten, men inte det material som används i den fria leken. Material som 

används i den fria leken avspeglar istället ofta typiska föreställningar om manligt och kvinnligt.  

På den strukturella nivån, som handlar om att arbetet och organisationen ska vara jämnt fördelad 

mellan de biologiska könen (Hedlin, 2009, s. 46-49) kan jag se att själva verksamheten inte kan 

leva upp till detta eftersom alla informanter beskrivit att de saknar manliga förskollärare. När det 

gäller barngruppen, så arbetar informanterna på denna nivå enbart när de försöker integrera alla 

individer i de planerade aktiviteterna, vilket innefattar alla killar och tjejer. I den fria leken 

beskrevs det oftast som uppdelat mellan könen när de valde olika typer av miljöer/ lekmaterial, 

vilket innebär att de inte arbetar med den strukturella nivån. Få informanter beskrev även att de 

hade blandat konstruktionsmaterial och husgeråd i samma miljö, detta för att det skulle bli en 

jämn fördelning mellan könen. Enligt denna beskrivning kan det ses som att de försöker arbeta 

på den strukturella nivån. En del av informanterna sa att båda könen lekte med samma material 
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och i samma miljö, men att skillnaderna låg mellan deras sätt att leka, det kan ses som att de till 

viss del ägnar sig åt samma typer av lekar och därmed arbetar med den strukturella nivån.   

Den sista nivån är den individuella nivån, vilket innefattar individens könsidentitet som betyder 

den identitet och egenskaper som individen själv tillskriver sig (Hedlin, 2006, s.49). Denna nivå är 

svår att kommentera eftersom informanternas beskrivningar är generella vilket gör att det varit 

svårt att undersöka. Däremot har dessa beskrivningar ofta framställts som att barnen innefattar 

de stereotypiska könsrollerna på det sätt att de avspeglar de roller och mönster som representeras 

i samhället i stort. Till detta kan det ses som att majoriteten inte arbetar med den individuella 

nivån utifrån de intervjuerna vi genomfört. 
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Diskussion 

Det visar sig i vår studie att de intervjuade förskollärarna har olika uppfattningar om hur 

stereotypa könsroller kan motverkas. De har däremot en relativt gemensam syn om innebörden 

av begreppen motverka och stereotypa könsroller. Trots att de har tolkat begreppen liknande har 

flera olika arbetssätt gått att urskilja ifrån intervjuerna. En anledning till att arbetssätten ser olika 

ut, kan bero på att inte all verksam personal arbetar utifrån läroplanen. Flera informanter antydde 

att barnskötare och övriga anställda (inte utbildade förskollärare) avsa sig läroplanens innehåll. 

Läroplanen är förskolans styrdokument, i det finns direktiv för det formella jämställdhetsarbetet 

(Svensson, 2008, 124-125). Det finns styrdokument, vilka förmedlar riktlinjer för det 

jämställdhetsarbete som ska upprätthållas på verksamheten. Det betyder dock inte att förskolan 

arbetar med jämställdhet utifrån läroplanens formuleringar. Den reella jämställdheten, är det 

arbete som faktiskt genomförs (Svensson, 2008, s.126-130). Utifrån det informanterna har 

berättat är det vanligare att förskollärare arbetar utifrån läroplanen än övrig personal. Det leder till 

problem, eftersom jämställdhetsarbetet inte går att kvalitetssäkra. Det visar problematiken mellan 

det formella och reella jämställdhetsarbetet (Svensson, 2008, s.126-130). 

Att arbeta med jämställdhet mellan könen och att motverka stereotypa könsroller är inget fritt 

val för de verksamma inom förskolan, de ska arbeta efter läroplanen. Henkel (2006) menar att 

först när individen blir medveten om det sociala könet, kan individen börja motverka 

reproduktionen av stereotypa mönster. Stereotypa könsroller kan således minskas eller helt 

elimineras beroende på hur medveten individen är om dessa mönster och roller. Genusskapande 

sker därför i en föränderlig process beroende av de sociala aktörerna (Henkel, 2006, s.14). 

Förskollärarna arbetar med att motverka stereotypa könsroller genom att få barnen att leka i 

samma rum. De har därför placerat olika former av könstypiska leksaker i samma miljö, för att 

det ska bli en jämnfördelning mellan tjejer och killar. Kvantitativ jämställdhet, syftar till att 

samma antal tjejer och killar finns närvarande på samma plats, i det här fallet ett specifikt rum 

(Lif, 2008, s.13). Utifrån denna beskrivning arbetar förskollärarna med kvantitativ jämställdhet. 

Frågan är hur kvalitativt det arbetssättet är? Att arbeta kvalitativt med jämställdhet innebär att 

barnen, oavsett kön, ska få samma möjlighet till deltagandet och inflytande (Lif, 2008, s.13) 

Tveksamt är ifall barnen leker på samma villkor i rummet, eftersom de beskrivna leksakerna kan 

ses som medierande. Det innebär att barnen kopplar leksakerna till en bestämd lek, utifrån 

tidigare erfarenheter (Nelson & Berg, 2006, s.125-129). Det har även gjorts tydligt i forskning 

(Nelson & Berg, 2006) att leksaker och miljö har en viktig roll i barnens identitetsskapande. 

Könsstereotypiska leksaker, har en tillskriven lek och förväntning på sig, det har barn har lärt sig 

ifrån tidig ålder genom genusordningen som finns i samhället (Connell, 2009). Kvantitativ 

jämställdhet är en bra utgångspunkt för arbetet mot ett kvalitativt jämställdhetsarbete, eftersom 

det ger båda könstillhörigheterna möjligheter (Lif, 2008, s.13). Förskollärarna visar i denna studie 
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att de är på god väg mot ett fungerande jämställdhetsarbete. Förskollärarna har påbörjat arbetet 

på en kvantitativ nivå, genom att försöka få samma antal tjejer och killar att leka i samma rum. 

Det görs bland annat genom valet av klossar i olika färger, för att locka båda könstillhörigheterna. 

Det är viktigt att förskollärarna är medvetna om båda den kvantitativa och kvalitativa diskursen 

för att uppnå en jämställd förskola, där tjejer och killar får samma möjligheter och villkor. Det är 

viktigt eftersom även om barnen ges samma rätt till att vistas i en viss miljö, innebär inte det att 

de får samma möjligheter och villkor. Det kräver medvetenhet och reflektion ifrån förskollärarna 

för att arbeta mot en jämställd förskola (Lif, 2008, s. 12-14). 

Det visar sig i vår studie, att informanterna via olika förhållningssätt är med och reproducerar 

föreställningar om kön och genus, samt i vissa fall motverkar dessa. Vi har studerat både 

förskollärarnas val av utformning av miljö och innehåll, samt deras pedagogiska förhållningssätt 

för att dra våra slutsatser. Tidigare forskning (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009) 

visar att förskolan är med och socialiserar barn till könsstrukturer och samhällsnormer. 

Pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen reproducerar eller motverkar de stereotypa 

föreställningarna.  

Förskollärarna har reflekterat kring genus inför planerade aktiviteter, däremot hittar vi 

möjligheter till förbättring vid planeringen av den fria leken och utformningen av miljön. I 

förskollärarnas beskrivning av leksaker och miljö förekommer det i stor utsträckning 

könsstereotypiska leksaker och miljön är utformad på ett sätt som reproducerar de rådande 

samhällsnormerna. Förskolans genusregim är en reproduktion av rådande samhällsnormer i den 

meningen (Connell, 2009, 101-103). Med ett medvetet arbetssätt ifrån förskollärarna och övrig 

personal kan de bryta samhällsnormerna inom förskolan. De förändringar som har gjorts på 

förskolorna är att dockvrån numera heter hemvrån. I hemvrån finns oftast både material för 

rollek och byggkonstruktion, denna utformning av miljö hade dock ingen betydelse för barnens 

val av leksaker eller deras sätt att leka på. 

Studien visar att stor vikt har lagts vid utformning av miljön och lekmaterial. Förskollärarna 

har inte i första hand utgått ifrån ett genusperspektiv, de har utgått ifrån andra aspekter. 

Förskollärare arbetar med att motverka stereotypa könsroller i vissa sammanhang, men inte alltid 

planerat och medvetet. Vid arbetet med litteratur var förskollärarna väldigt genusmedvetna. De 

flesta arbetade med genusmedvetenlitteratur i stor utsträckning. De som inte hade möjlighet till 

att få tag på genusmedvetenlitteratur valde istället att skriva om texter, för att arbeta 

genusmedvetet. Avslutningsvis kan det sägas att förskolans arbete med att motverka stereotypa 

könsroller möter konkurrens, eftersom samhällets normer och värderingar ständigt förmedlas till 

barnen utanför verksamheten. Detta skapar en komplex verklighet där förskollärarna ska 

motverka de normer som oavbrutet förmedlas till barnen utanför förskolan (Sandquist, 1998). 
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Konklusion 

Läroplanen är ett centralt dokument som alla ska arbeta efter, därför borde dokumentet inte vara 

fritt för tolkning. Trots detta har vår studie visat att förskollärare tolkar hur de ska motverka 

stereotypa könsroller väldigt olika. Detta gör att barnen erbjuds olika förutsättningar beroende på 

förskolans personal, eftersom vissa snarare reproducerar könsmönster och roller istället för att 

motverka dessa. Att ha en väl inarbetad syn av läroplanen menar vi skulle underlätta för att få alla 

att arbeta i samma riktning. Eftersom vi endast utgått ifrån specifika delar av läroplanen vore det 

intressant att göra studier på resterande delar av läroplanen för att undersöka hur läroplanen 

tolkas. Är det så att hela läroplanen går att tolka beroende på vad en har för erfarenheter är det 

oroväckande för kvaliteten på förskolorna. Tidigare forskning har visat att förskolan har en 

betydande roll för barns socialisation gällande könsstrukturer. Detta medför ett stort ansvar hos 

de verksamma inom förskolan för att förebygga en reproduktion av rådande samhällsnormer där 

det maskulina ses som överordnat och det feminina som underordnat. Om de kvinnliga 

förskollärarna ser sig själva som underordnade i könsstrukturer kommer detta omedvetet att 

förmedlas vidare till barnen. Pedagogers förhållningssätt både gentemot barnen och gentemot 

varandra blir därför av betydelse för vad barnen kommer att tillgodogöra sig.  

Vidare anser vi, skribenter, även att det är av största vikt att se till miljö och material vad det 

gäller den fria leken. Oavsett om det gäller en planerad eller en oplanerad aktivitet ska förskolan 

arbeta för att motverka stereotypa könsroller. Genom materialet och vissa miljöer som finns i 

dessa förskolor förmedlas dessa roller snarare än att motverkas. Vissa informanters svar tydde på 

att materialet berodde på ekonomin. Ekonomin har enligt vår mening ingen större betydelse för 

att ett aktivt arbete kring genus ska fungera. En överblick över det material som används på 

förskolorna borde alltid göras. Vi anser att ett tydligare inarbetat förhållningssätt vad det gäller 

förhållandet till både barn och vuxna skulle göra stora förändringar vad det gäller arbetet för att 

motverka stereotypa könsroller. Forskning visar att både samspelet med andra individer och med 

omgivningen spelar roll för barns identitetsskapande. Förskolan har därför ett viktigt uppdrag att 

reflektera kring både förhållningssätt och miljöutformningen inom verksamheten (Nelson & 

Berg, 2006, s.125-129). Läroplanen måste, enligt oss, analyseras på förskolorna och de 

verksamma bör skaffa sig en gemensam syn på dokumentet för att alla pedagoger ska förhålla sig 

på ett enhetligt sätt, det tror vi skulle underlätta arbetet med att motverka stereotypa könsroller. 
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Bilaga 1, Intervjuguide 

 

Uppvärmnings frågor 

- Hur många förskollärare arbetar på din avdelning? 

- Hur många barn är det i barngruppen? 

- Hur ofta träffas ni och planerar verksamheten? 

- Diskuterar ni läroplanen då? 

 

Tematiska frågor      

Huvudområde1: Miljö 

- Kan du beskriva miljön på avdelningen du arbetar på? 

- Kan du beskriva de leksaker ni använder? 

- Arbetar ni i heterogena/ homogena grupper? 

- Hur får barnen vara med och påverka miljön? 

- Tänker ni på genus när ni väljer leksaker/litteratur? 

 

Huvudområde 2: Lpfö98:10 

- Har ni diskuterat läroplanen i arbetslaget? 

- Har ni en gemensam syn av innebörden? 

- Vad betyder begreppet motverka? 

- Vad innefattar stereotypa könsroller? 

- Hur tolkar du ”förskolan ska aktivt arbeta för att motverka stereotypa könsroller”? 

- Hur kan man arbeta för att aktivt motverka detta? 

 

Huvudområde 3: Genus 

- Tänker ni på genus då ni planerar aktiviteter? 

- Hur diskuteras genus i arbetslaget? 

- Hur arbetar ni för att motverka stereotypa könsroller? 

 

Huvudområde 4: Lärarens syn på genus 

- Vad betyder jämställdhet för dig? 

- Anser du att det finns några generella skillnader mellan tjejer och killar på förskolan? 

- I Vilka situationer anser du att de agerar olika beroende på könstillhörighet? 

- Hur anser du att arbetet med jämställdhet och genus fungerar generellt? 

- Finns det något du skulle vilja ändra på? 



 

 

Bilaga 2, Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som läser till förskol- och grundskollärare vid Uppsala Universitet. Just 

nu håller vi på att skriva vår C-uppsats därför söker vi nu dig som arbetar som förskollärare och 

har en tids erfarenhet av yrket för att ställa upp som intervjuperson i vår undersökning. 

Undersökningen är helt frivillig och du som deltar har rätt att avbryta medverkandet före, under 

och efter intervjun. Du och förskolan kommer att anonymiseras och datainsamlingen kommer 

enbart att användas till vår undersökning.  

Vår undersökning handlar om förskollärares tolkning av specifika delar av läroplanen samt hur 

dessa omsätts i praktiken på förskolan. 

Intervjun beräknas ta omkring 30 till 45 minuter. 

Vi hoppas att just Du kan vara med och hjälpa oss med att göra denna undersökning för att 

slutföra våra studier. 

Kontakta oss gärna om Ni har frågor och funderingar gällande studien. Vänligen svara på 

detta e-mail även om ni inte tänker delta i studien, för att underlätta vårt arbete. 

 

Vänligen 

Helena Karlsson & Christel Wetterström 

Helena.karlsson.5516@student.uu.se 

Christel.wetterstrom.4588@student.uu.se 
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Bilaga 3, Samtyckesbrev 

Denna studie genomförs av Christel Wetterström & Helena Karlsson på Uppsala Universitet, 

lärarprogrammet med inriktning pedagogiskt arbete med yngre barn. Syftet med studien är att 

undersöka hur förskollärare uppfattar och omsätter läroplanen för förskolan (Lpfö98, 2010) i 

praktiken där genusarbetet är i fokus.  

Resultatet kommer att presenteras i en skriftlig rapport, en så kallad C-uppsats. Intervjun med 

dig som deltagande kommer att spelas in och därefter transkriberas till skrift för att sedan 

analyseras. Under intervjun kommer även kortare anteckningar att göras. Efter uppsatsens 

godkännande kommer allt material att förstöras. Du som deltagande kommer få ett kodnamn och 

vara helt anonym i uppsatsen, ditt riktiga namn kommer alltså inte att användas. Uppsatsen 

kommer inte nämna vart du arbetar eller i vilken stad du är verksam. Deltagandet är helt frivilligt 

och du har rätt att närsomhelst avbryta ditt deltagande, vilket innebär att du även efter intervjuns 

genomförande har rätt att neka till att användandet av materialet om du så önskar. 

  

 

Jag har läst ovanstående information och samtycker till att delta i studien 

 

 

 

Namn:……………………………………Ort/Datum:……………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

Christel Wetterström & Helena Karlsson 

Studerande vid Uppsala Universitet 

Lärarprogrammet 

 

Jenny Westerstrand, Handledare 

Institutionen för genusvetenskap 

Uppsala Universitet 

 



 

 

 

 

 


