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ABSTRAKT 
 

Det här är en undersökning om kön och könsroller i förskolan. Undersökningen har 
fokuserats på könsroller som blir/är synliga i barnens lek. Syftet är att se hur mycket 
barnen använder sig av könsroller i leken. Syftet är också att ta reda på hur pedagogerna 
upplever och påverkar de könsrollerna. Det har undersökts genom observation av barnen 
och genom en enkät till sex pedagoger, två från varje barngrupp. Resultatet visar att det 
skiljer en hel del från barn till barn hur mycket barnet använder sig av könsroller i sin 
lek. Pedagogerna i sin tur vet att de påverkar barnen i sina könsroller men inte hur 
mycket eller alltid på vilket sätt. 

Utifrån observationerna var det svårt att se konkreta könsroller utifrån lekarna. Det som 
gick att se var de beteenden som barnen hade i de olika lekarna, som går att tolka till de 
olika könen och dess könsroller. Mycket av det som observerades stämde överrens med 
vad tidigare forskning har kommit fram till gällande beteenden utifrån kön. 

Pedagogerna tycker att könsroller är viktigt att arbeta med men arbetar olika mycket 
med det beroende på kunskapen kring det. De är medvetna om att de påverkar barnen i 
sitt könsskapande men har olika åsikter om hur de påverkar. Att det fanns könsroller 
kunde pedagogerna se men varför det fanns var det också delade meningar kring. 
Däremot var de överrens om att föräldrarna har den viktigaste påverkan på barnen i sitt 
könsskapande. 
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1 INTRODUKTION 
 

Rosa för flicka och blå för pojke, är något som varit inbyggt i vårt samhälle sedan 
långt tillbaka. Färgfördelningen börjar redan när man föds, då det som görs till 
pojkar är blått och det som görs till flickorna är rosa. De två färgerna kopplas till de 
två olika könen och blir därmed en del av de könsroller som finns. 

Jag har på genomförd VFU (verksamhetsförlagd utbildning) sett barn leka med 
varandra i olika sammanhang. Lekarna har varierat från gång till gång men har ändå 
följt mönster, mönster som jag har börjat fundera kring varför de ser ut som de gör. 
Mönstren har skapats då rollerna inom leken ofta har fördelats likadant mellan 
barnen som deltar i leken.  

Barn är väldigt lekfulla av sig och många barn blommar ut då de intar leken. Leken 
är i mina ögon en viktig del av barnets liv då de får möjligheten att använda sin 
fantasi och kreativa förmåga. Leken sker hela tiden och det varierar hur leken ser ut 
från barn till barn då de intar leken. Det intressanta som pedagog är att se de olika 
former av lekar som barn skapar och få möjligheten att se barnens fördelning av 
roller i dem. Det skapar en nyfikenhet att titta närmare på barnens roller, vilka de är 
och varför de är som de är.  

Under utbildningen fick vi ta del av en bok vid namn ”Hur pojkar och flickor gör 
kön”, som tar upp hur barnen i förskoleåldern formar sitt sociala kön och socialiseras 
fram (Davies, 2003). Den boken satte igång tankeprocesser hos mig kring barn och 
deras kön. Att det finns könsskillnader är något som jag är bekant med, däremot inte 
hur pass vanligt det är i förskolan, som boken tar upp. Då jag tittar på Lpfö98 
beskrivs det på ett klart och tydligt sätt så här: 

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 
skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen 
utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 1998, s.5) 

Att förskolan ska motverka traditionella könsmönster skapar en inspiration till att 
titta närmare på könsroller i förskolan. Då jag vet att leken är ett bra exempel på att 
barn intar roller, vill jag därigenom titta på vad det finns för könsroller.  

Syftet är att se vilka roller barnen använder sig av i sin lek utifrån sitt kön. Syftet är 
också att ta reda på hur pedagogerna upplever och påverkar de könsrollerna. 
Könsroller är en aktuell fråga och kan ge vidare forskning en bättre kunskap kring 
vilka former av könsroller som tar sig uttryck i dagens förskolor.    
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2 BAKGRUND 
 

Här tas begreppet könsroll upp för att tydliggöra vad begreppet syftar till. Det tas 
också upp vad som menas med ordet påverkan som används i en av 
frågeställningarna. Även teoretiska perspektiv och tidigare forskning kring området 
är något som redovisas här. 

 

2.1 Begrepp 
 

Könsroll  

En könsroll beskrivs som ett mönster, ett mönster som styr hur vi människor är i våra 
sociala situationer och i de dagliga aktiviteterna. Hur vi människor placerar oss och 
andra i de olika mönstren, avgörs av hur vi tolkar vad som är maskulint och feminint 
(Connell, 2009). 

Könsroll kan förklaras som psykologiskt kön, en inre kvalitet hos den enskilda 
individen, något som inte alltid är observerbart utifrån. Det yttrar sig i kvinnliga 
respektive manliga handlingar, uppfattningar och identiteter (Magnusson, 2009).  

Påverkan 

Påverkan är att utöva verkan på något eller någon, inverka på, ha inflytande på, 
utsätta någon för sin inverkan. Det beskrivs som ett andligt inflytande som verkar 
bestämmande på någons vilja, tankesätt, uppträdande m.m. (Svenska akademien, 
1997). I undersökningen är siktet, på begreppet påverkan, inställt på innebörden att 
man har inflytande på andra i deras tankesätt.  
  

2.2 Teoretiska perspektiv 
Då det inte finns någon konkret teori kring skapandet av könsroller tas det 
socialpsykologiska, det sociokulturella och det utvecklingspsykologiska perspektivet. 
Här tas det upp vad perspektiven säger kring individen och individens samverkan 
med omgivningen.  

 

2.2.1 Socialpsykologiskt perspektiv 
 

Perspektivets grundtanke 

Socialpsykologin är en vetenskap som intresserar sig för individen och individens 
sociala miljö, att det sker en växelverkan däremellan. Individen har beteenden som 
socialpsykologin undersöker utifrån fyra olika system. Det första är den biologiska, 
det andra är den psykologiska, den tredje är sociala system och den fjärde delen är 
kulturella system (Eskola, 1977). Magnusson (2003) beskriver socialpsykologin som 
studerandet av människors samspel. Det finns idag många olika riktningar inom 
socialpsykologin beroende på vilka huvudfrågor som finns. 
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Könsskapande 

Då det handlar om könen och dess olikheter tar socialpsykologin upp att de olikheter 
som finns mellan könen enbart är socialt grundade och inte medfödda. Kön ses som 
en biologisk situation som inte går att göra något åt, då människan hamnar i de olika 
könspositionerna utan att kunna påverka det (Eskola, 1977).  

Redan under förskoleåldern tar barnet till sig olika vuxenroller. Med roller menas 
bestämda och återkommande beteendemönster. Rollerna följer sociala instruktioner 
och de följs av förväntningar för hur rollerna tar sig uttryck. Det ses som en länk 
mellan individen, rollutövningen och sändaren av rollförväntningarna. Den länken 
har fått begreppet role-taking. Role-taking står för individen och dess utvecklande av 
det sociala medvetandet, individens möte med samhället. Barn utvecklar sin role-
taking tidigt i låtsaslekar med andra barn, låtsaslekar som innehåller regler, 
deltagande och samspel, allt barnet behöver för att skapa sig en social medvetenhet 
(Westlander, 1993).  

 

Socialisering 

Det sociala och det kulturella har ett samband inom socialpsykologin och det tas upp 
hur människor skapar de sociala och kulturella fenomen som finns. Diskurs är ett 
begrepp som används för att betona de sociala regler, praktiker och maktrelationer 
som sker i vår omgivning (Eskola, 1977). 

 

2.2.2 Utvecklingspsykologiskt perspektiv 
 

Perspektivets grundtanke 

Utvecklingspsykologin bygger på psykologi och intresserar sig för de förändringar 
som sker i individens beteenden och individens upplevelser i de olika stadierna av 
ålder. Individen uppfattas ha drifter och drivkrafter, som driver individen till att 
utföra de handlingar som individen gör. Det ses som att individen har ett motiv och 
ett mål för det handlingar som individen gör (Carlsson, 1985). 

 

Könsskapande 

Roller tolkas som något individen behöver träning i, för att förstå de roller som finns. 
Roller uppfattas att ha en social position och en förväntan över sig. De sociala 
positionerna och de förväntningar som finns är något som barnet får lära sig i tidig 
ålder genom leken, då de där igenom får en erfarenhet att bemöta andra och följa 
bestämda normer. Därigenom kan individen identifiera sig med andra personer och 
försöka tänka och känna som andra. Det blir som en modell över en annan individ, 
där vanor, värderingar och normer överförs från en individ till en annan (Carlsson, 
1985). 
 
Leken uppfattas som en biljett för barnet in i den vuxna världen, där värderingar, 
spelregler och kulturarv styr. Därigenom får barnet även upp ögonen för att det finns 
två olika könstillhörigheter som står för olika förväntningar. Då barnet är i 3-års 
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ålder skapar barnet sig en könsidentifiering och könsrollsmönster skapas för barnet 
då det är i 6-7 års ålder (Carlsson, 1985). 
 

Socialisering 

Då individen ska socialisera sig, är det ur utvecklingspsykologisk syn, viktigt att 
individens beteende stämmer överrens med de förväntningarna som finns i just den 
kretsen och dess individer. Normer tar en stor och viktig roll då de blir en del av 
individens personlighet, något som de vuxna påverkar barnet i. Speciellt är det 
föräldrarna som har en viktig roll i barnets tidigare del av livet, gällande 
normskapande. Uppfostran ses som den viktigaste källan till barnets skapande av 
beteenden och åsikter i barnets miljö (Carlsson, 1985). 

 

2.2.3 Sociokulturellt perspektiv 
 

Perspektivets grundtanke 

Det sociokulturella perspektivet siktar in sig på de redskap och de resurser som vi 
människor använder oss av då vi tar oss fram i vår omvärld. De redskapen och 
resurserna är både språkliga och fysiska i vår hjälp att ta oss fram och även förstå vår 
omvärld (Säljö, 2000).   

 

Könsskapande 

Människan ses som en individ med en genetisk utrustning för hur vi samspelar med 
andra. Det innebär att människan ses som en egen kommunikativ person som själv 
kontrollera sin kropp och sina förutsättningar utifrån den genetiska tillhörigheten. 
Därigenom sker en växelsamverkan mellan de biologiska förutsättningarna och 
samspelet med andra i vår omgivning, ett samspel som människan är i stort behov av 
(Säljö, 2000).    

 

Socialisering 

Kommunikationen har en viktig roll i det sociokulturella perspektivet då 
kommunikation skapar sociokulturella resurser och för de resurserna vidare. 
Omvärlden är något som människan själv skapar, en omvärld som vi människor lär 
och utvecklar oss i (Säljö, 2000).  

Det finns en syn på att barnet föds in i en värld av interaktiva och kommunikativa 
förlopp, som innebär att det finns inbyggda perspektiv på hur omvärlden fungerar. 
De inbyggda perspektiven förmedlas till barnet genom kommunikation och förklarar 
vilka kunskaper och färdigheter som existerar i ens omvärld. Kommunikationen som 
sker blir en viktig del i barnets utveckling och skapande av sig själv då det är där 
igenom barnet lär sig urskilja vad som är intressant och värdefullt att ta till sig från 
sin omvärld (a.a.).  

Det finns två synvinklar på socialisation i det sociokulturella perspektivet. Den 
primära socialisationen är anpassad inom en mindre krets, exempelvis inom familjen. 
Inom den mindre kretsen bestäms det vilka regler som gäller för de inblandade då de 
ska samspela med andra. Här är det de vuxna som ger sin bild av omvärlden vidare 
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till barnet som får den bilden som sin verklighet. Den sekundära socialisationen finns 
i institutionaliserade miljöer, där skolan är en av dem. Här utvecklas barnet istället i 
samspelet med andra människor där de runtomkring barnet ger hjälp att förstå hur 
världen fungerar och ska förstås. Barnet och de runtomkring barnet är båda delaktiga 
i den socialisation som sker (a.a.).  

Barnet och omgivningen blir ett genom att kommunicera, en kommunikation som 
blir viktigt i exempelvis lekens värld. Då kommunikation sker till barnet och dennes 
lek, blir barnet delaktigt i hur omgivningen ser på och förklarar de händelser som 
sker i leken. Leken är ett exempel där barnet använder sig av kunskaper som är 
lånade från andra i omgivningen (a.a.).  

 

2.3 Tidigare forskning 
 

Placeringens påverkan 

Odenbring (2010) har genomfört en undersökning kring könskonstruktioner i 
förskolan, förskoleklass och år ett, där hon observerat eleverna och deras placering. 
Vid sådan observation fick hon fram att flickor aldrig placerades tillsammans vid 
”flickbord”, medan pojkarna däremot placerades vid ”pojkbord” vid flera tillfällen. 
Vid de bord där pojkar inte fungerade tillsammans användes flickorna som 
placerades ut för att blanda pojkgrupperna för bättre arbetsklimat. Pedagogerna såg 
flickorna som starka och modiga och de ansåg att flickorna var tillräckligt mogna för 
att sära på pojkarna för en bättre arbetsro.  

 

Överträdelse av manligt och kvinnligt  

Odenbring (2010) tar i sin avhandling upp att verksamheten hon observerat har 
försökt att jobba med gränsöverskridande arbete. Då pedagogerna ville skapa en 
variation i luciatåget och gav barnen möjligheten att inta den rollen den själv ville ha, 
så blev resultatet att barnen valde att vara det de brukar vara, därmed de roller som 
de är invanda vid. 

Davies (2003) har gjort en annan sorts undersökning kring hur barn i sina lekar ser 
till uppdelningen manligt och kvinnligt och det som finns gömt i de olika begreppen. 
Hon kom fram till att det fanns en synlighet i barnens lekar kring manligt och 
kvinnligt, något som fick sin styrka då det skedde en överträdelse mellan de olika 
begreppen manligt och kvinnligt, en överträdelse som handlade om sådant som 
barnen själva ansåg att pojkar och flickor gör. Den överträdelsen som sker är skapad 
av de som barnen i det vardagliga livet betraktar som normala beteenden för de olika 
könen.   

 

Uppdelning av lekar 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) ser i sin undersökning att det finns en 
tydlig uppdelning i de lekar som sker. Det finns det så kallade pojklekarna som är att 
cykla, spela fotboll, bygga och leka med bilar. De så kallade flicklekarna som visar 
sig handlar istället om lek i dockvrån, leka affär, leka mamma-pappa-barn, pussla 
och rita. 
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Wedin (2009) genomförde ett jämställdhetsprojekt där hon gjorde en kartläggning av 
könsmönster i förskola och skola. Projektet genomfördes med hjälp av videokamera 
och i förskolan skedde observationen i leken hos 1-3 åringar. Genomgående sågs 
pojkarna som dominerande och egna i sina lekar. Pojkarna var tävlingsinriktade, 
hade hög ljudnivå, hade stor rörelsemönster och sökte sig bort ifrån pedagogerna i 
sina lekar. Flickorna visade sig vara mer stillsamma, hade låg ljudnivå då de först 
samtal och valde att leka i närheten av pedagogerna. Det framkom mönster som 
tydde på att pojkarna och flickorna inte lekte så mycket tillsammans. Det berodde 
mycket på att de höll sig i olika rum beroende på de leksaker som fanns i rummen. 
Pojkarna lekte helst med byggleksaker, bilar och tågbanor, medan flickorna hellre 
lekte med dockorna och klädde ut sig. De leksakerna var fördelade i två olika rum, 
vilket bidrog till att pojkarna och flickorna oftast höll sig i olika rum (Wedin, 2009).  
 
 
Pedagogernas påverkan 

I en observation framkom det att undervisningen visade på att det är vanligt med så 
kallade hjälpredor som hjälper pedagogerna i olika uppgifter. Hjälpredor fanns hos 
både pojkar och flickor men vanligast visade det sig vara att flickorna agerade som 
hjälpredor. Något annat som studien visar är att det som är i fokus för lärares avsikter 
är av betydelse för de samspel som skapas. Karaktären som samspelen får, samt det 
utrymme som ges för leken och lärandet, är således till stor del beroende av lärarnas 
interaktioner och föreställningar om relationer mellan lek och lärande (Odenbring, 
2010). 

Vid en forskning om maskulinitet kom det fram att pedagoger jobbar med att få 
pojkar mer empatiska, empatiska som syftar till att pojkarna både ska lära sig att 
uttrycka egna känslor och att förstå andras. Förutom kraven på att pojkarna skulle bli 
mer empatiska så fanns även krav från pedagogerna att de skulle hålla tillbaka sina 
känslor och sluta gnälla. De skulle helt enkelt bete sig som riktiga pojkar, pojkar som 
klarar av vad som förväntas av dem. Då pojkarna blev gnälliga bemöttes de av 
pedagoger och andra barn som små bebisar (Frangeur & Nordberg, 2008).   

 

Olika former av samspel 

Det kommer fram tre tydliga samspel i Johansson och Pramling Samuelssons (2007) 
undersökning, vilka är explorativa, berättande och formbundna samspel. I det 
explorativa samspelet har barnet kontroll, vilket innebär att barnet kan upptäcka nya 
saker i samspel och även gå över gränserna för de olika könen. Det berättande 
samspelet handlar istället om att vi som pedagoger bygger meningsbärande världar 
tillsammans med barnet. Det tredje samspelet, det formbundna, går ut på att det finns 
former för samspel som lärarna oftast förmedlar till barnet och det minskar därmed 
barnets möjligheter till kontroll, en kontroll som syftar till barnets förmåga att göra 
nya upptäckter i samspel och där av leken. Det vanligaste av de tre samspelen 
framkom att vara det formbundna samspelet (Johansson & Pramling Samuelsson, 
2007). 
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3 SYFTE 
 

Syftet är att se vilka roller barnen använder sig av i sin lek utifrån sitt kön. Syftet är 
också att ta reda på hur pedagogerna upplever och påverkar de könsrollerna som sker 
i leken.  

  

 

Frågeställningarna är:  

 

• Vilka könsroller finns/syns i leken?  

• Vilken påverkan upplever pedagogerna att de har på barnen gällande de 
könsroller som finns/syns i leken? 
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4 METOD 
 

4.1 Undersökningsinstrument 
Undersökningen har utgått från både observation och enkät som 
undersökningsinstrument, observation för att se könsroller utifrån barnens synvinkel 
och enkät för att veta vad pedagogerna har för attityder och värderingar till 
könsroller. 

 

4.1.1 Observation 
Observationen var en ostrukturerad observation där det inte var givet vilka 
situationer och beteenden som skulle ingå i min undersökning. Då barnen var i 5-års 
ålder var observation ett lämpligt alternativ för att få ut så mycket som möjligt. Det 
för att alla barn eventuellt inte skulle ha lika lätt att använda den verbala förmågan 
tillräckligt för att kunna uttrycka sig kring könsroller i exempelvis intervju. Jag tog 
hjälp av ett observationsschema (se bilaga 1) där barnens lekar och roller 
antecknades och även om det var en pojke eller flicka som deltog i leken eller var i 
roller (Davidsson & Patel, 2006).  

Barnen visste att jag var en observatör som antecknade vad de gjorde i sina lekar. Jag 
var en känd observatör och frågade barnen någon enstaka fråga om deras lekar, 
utöver det höll jag mig i bakgrunden och observerade de olika lekarna och vad som 
kommenterades i dem. Av det som kommenterades i lekarna, valde jag ut det mest 
väsentliga att redovisa i resultatet. Observationerna skedde i tre olika barngrupper, 
ett tillfälle i varje grupp. Tre barngrupper på olika förskolor valde jag för att se hur 
de könsroller som finns tar sig uttryck i de tre olika förskolorna (a.a.).  

 

4.1.2 Enkät 
En självklarhet med enkäten (se bilaga 4) till pedagogerna var att det var en 
konfidentiell enkät som innebar att jag visste vilka personer var som hade svarat på 
enkäten, men i undersökningen nämns inga namn. Den var uppbyggd som ett 
attitydformulär där frågorna handlade om grundläggande värderingar kring 
könsroller (Trost, 2007). Jag ville ha fram vad pedagogerna hade för påverkan och 
attityder kring könsroller. Frågorna var försedda med fasta svarsalternativ för att 
underlätta för pedagogerna. Det fanns även möjlighet att utveckla sitt svar om man så 
ville. Enkäten skickades via mail för att det skulle vara smidigt för pedagogerna att 
svara på frågorna och sedan skicka tillbaka (a.a.).  
 

4.2 Undersökningsgrupp 

4.2.1 Urval 
Jag gjorde ett urval genom att jag valde ut tre barngrupper för observation och två av 
barngruppernas pedagoger för att svara på enkäten. Det urvalet jag gjorde var ett 
slumpmässigt urval. Enkäten skickades till sex pedagoger och alla de sex 
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pedagogerna valde att delta i undersökningen. Fyra av pedagogerna var kvinnor och 
två av pedagogerna var män.   

 

4.2.2 Genomförande 
Jag skickade ut ett informationsbrev till föräldrar och pedagoger där jag gick igenom 
vad min undersökning handlade om och vad deras roll skulle bli i undersökningen. 
Det var ett informationsbrev till föräldrarna gällande medverkan i observationen och 
ett informationsbrev till pedagogerna gällande medverkan i enkäten. Det 
informationsbrevet fick de mailat för att skriva på, för föräldrarna om de tillät att 
deras barn medverkade, och för pedagogerna om de ville svara på enkätfrågorna och 
då vara en del av undersökningen.  

Enkäten till pedagogerna, som innehöll attityd och värderingsfrågor kring könsroller, 
skickades via mail och sammanlagt var det sex pedagoger som svarade på enkäten. 
Det var två pedagoger tillhörande samma barngrupp.  

Vid observationerna gick jag runt och tittade på barnen i de olika lekar och 
aktiviteter de höll på med. Lekarna skedde inomhus och lite överallt på deras 
avdelningar. De visste vem jag var och vad jag skrev ner och de berättade mer än 
gärna vad de höll på med för lekar.  

 

4.2.3 Bortfall 
Antalet barn som deltog i varje observation varierade beroende på situationen, hur 
många som fanns där den dagen. Det blev även bortfall för de barn som inte hade 
underskrift av sina föräldrar i informationsbrevet, de som valde att inte skriva under. 
Vid första observationen var det endast tre barn, då de resterande var sjuka eller inte 
valt att delta. Vid andra observationen var det tio barn som observerades och vid 
tredje observationen var det fem barn som observerades, då det även här var bortfall 
på grund av sjukdom.  

 

4.3 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav att ta hänsyn till då man gör en 
undersökning.   

 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att deltagarna ska bli tydligt informerade om 
undersökningen, vilket i det här fallet skedde genom ett informationsbrev, där det 
tydligt ska framgå att deras medverkan är frivillig och att deras uppgifter inte 
kommer att användas i något annat ändamål än till undersökningen. I det här fallet 
var det föräldrarna som skulle godkänna att deras barn fick delta i undersökningen 
genom att skriva under informationsbrevet. Det är ett krav då barn är under 15 år. 
Pedagogerna som besvarade enkäten gav även de en underskrift på att de ville delta i 
undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002).  
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Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet syftar till att informera om vilken uppgift deltagaren har i 
undersökningen. Även här ska det framgå tydligt att ens medverkan är frivillig och 
att de samtycker till det deltagande de har i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). 
Jag skrev i informationsbreven vad som skulle göras och syftet med det, så att de 
medverkande fick information om deras uppgift i undersökningen.    

 

Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet tar upp att deltagaren själv får bestämma hur länge, om och 
på vilka villkor som deltagaren vill delta i undersökningen (a.a.). Att deltagarna fick 
skriva under informationsbrevet gjorde att de fick bestämma om de ville delta under 
de omständigheterna.   

 

Nyttjandekravet 

Då en deltagare vill avbryta sin medverkan i undersökningen får forskaren inte 
påverka deltagaren i sitt beslut, vilket är ett nyttjandekrav (a.a.). Jag var extra noga 
med att fråga barnen om jag fick titta på deras lek för att respektera deras medverkan. 
Pedagogerna har fått så lång tid på sig som de önskat att besvara enkäten, då jag inte 
har påmint dem om enkäten.  

 

4.4 Databearbetning 
 

Då jag hade observerat valde jag att bearbeta resultatet både i löpande form och med 
hjälp av en tabell (se bilaga 1). Löpande form passade bäst då jag ville redovisa vad 
barnen sagt i de olika lekarna. Enkäten från den sex pedagogerna, sammanställde jag 
genom att göra en gemensam tabell för de väsentligaste av enkätens frågor. Jag tog 
inte med alla frågor utan valde de som kändes mest relevanta för syftet. Under 
tabellen valde jag att redovisa de kommentarer pedagogerna själva har haft kring 
frågorna.   
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5 RESULTAT 
 

5.1 Roller i barnens lek 
I resultatet redovisas de tre observationerna, från de tre olika förskolorna, 
sammanställda. Utifrån sammanställningen har det skapats en resultatanalys, där 
syftet är att se vilka roller barnen använder sig av i sin lek utifrån sina kön. Alla lekar 
och roller som förekom, på de olika förskolorna finns i form av tabeller (se bilaga 1).  

 

5.1.1 Pyssel som jämställt 
I observationerna var pyssel en vanlig aktivitet hos barnen i den fria leken. Pyssel 
som över lag var en aktivitet som både pojkar och flickor kunde ägna sig åt. Däremot 
var det fler flickor än pojkar som ägnade sig åt att pyssla. Det framkom gemensamt 
för de båda könen att pyssel var en aktivitet som hölls på en lugn och koncentrerad 
nivå. Under pysslandets gång var flickorna duktiga på att kommentera varandras 
pyssel och gav varandra komplimanger, till skillnad från pojkarna som var mer tysta 
och koncentrerade på det de gjorde. Vad som pysslades med skiljde sig mellan de 
olika könen. Flickorna ägnade sig mest åt att pärla, rita och skriva, medan pojkarna 
ägnade sig mest åt att limma, tejpa, rita och väva. Att rita var ett gemensamt 
pysslande som skedde av både pojkar och flickor. Pyssel var en sådan aktivitet som 
gjorde det jämställt mellan pojkarna och flickorna då de var koncentrerade på sitt 
eget och gick in i sin egen värld. 

 

5.1.2 Förväntningar på roller 
Då barnen var i sina lekar, framkom det olika former av förväntningar på de roller 
som fanns i de lekar barnen skapade. Det skapades kommentarer barnen emellan, då 
vissa barn hade en bild av vad som förväntades av en viss roll. Vissa barn rättade 
även sig själva, vad som förväntades vara rätt eller fel utifrån barnets egen 
uppfattning av rollen. Ett exempel på det var när en flicka plötsligt råkade rapa rakt 
ut. Hon var snabb med att sätta händerna för munnen och sa ”Oj, det var inte 
meningen.” Samma flicka som kommenterade sitt eget beteende, var även framme 
och kommenterade en pojke och en flickas beteenden. Flickan och pojken hade en 
diskussion om vem som skulle limma ihop en blompinne, vilket den första flickan 
ville lägga sig i och kommentera.  

 
Hon kan inte limma, hon bränner sig! Han ska limma! 

Jaa (flicka och pojke, 5 år). 

 

Flickans argument i diskussionen var att pojken skulle limma pinnen, något som 
pojken själv höll med om. Det ansåg hon av anledningen att flickan kunde bränna sig 
om hon skulle limma istället för pojken. Den flickan visade att hon hade tydliga 
förväntningar på vad som kunde göras beroende på om man var pojke eller flicka.  
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Två andra barn, en pojke och en flicka, visade även de på att de hade förväntningar 
på de olika rollerna de var i. De skulle tillsammans hjälpas åt i köket att plocka fram 
bestick och uttryckte sig tydligt i frågan om kniven och hanterandet av knivens 
vasshet. Flickan konstaterade att kniven var jättevass, vilket pojken självsäkert sa sig 
kunna hantera. Det höll däremot inte flickan med om, då hon sa att han inte alls 
klarade av jättevassa knivar. Irriterat ifrågasatte pojken det flickan hade sagt och 
kommenterade att han visst kunde hantera jättevassa knivar. Pojken och flickan hade 
delade meningar om vad som krävdes för att kunna hantera en vass kniv. De visade 
olika synvinklar på vad som förväntades att de olika könen skulle klara av.  Över lag 
var flickorna de som kommenterade de olika rollerna och deras beteenden, mestadels 
rättade de pojkarna i sina beteenden. 

 

5.1.3 Rollskapande med dator 
Vid observation på en förskola, hade datorn en stor roll i några av barnens fria lek. 
Datorn användes till att spela spel och den var flitigt använd. Spelandet vid datorn 
skedde av både pojkar och flickor men användes mest av pojkarna. En pojke var 
speciellt bestämd med att få spela på datorn och brydde sig inte så mycket om att en 
flicka och en annan pojke satt brevid och väntade på att även de skulle få spela på 
datorn. Flickan var näst på tur att få spela och hon började lugnt att påminna pojken 
om att hans tid vid datorn snart var slut, då de fick sitta i tio minuter åt gången. 
Pojken däremot var fast besluten över att klara banan innan han kunde lämna ifrån 
sig datorn till flickan. Trots att flickan påminde pojken om tiden så hände det 
ingenting ifrån hans sida, han bara fortsatte och spela. Tillslut blev flickan irriterad 
och fick med sig den andra pojken som även han satt och väntade på datorn. Den 
andra pojken gjorde även han ett försök att få pojken och lämna ifrån sig datorn. 
Tillslut fick flickan spela på datorn och pojken som precis hade spelat gick och satte 
sig vid bordet för att rita. Nu blev det istället den andra pojken som började instruera 
flickan i hur hon skulle spela för att klara av de olika barnorna i spelet. Flickan 
började tvivla på sig själv och sa att hon inte skulle klara den banan hon var på för 
tillfället. Då pojken förklarade för flickan att hon visst skulle klara banan, om hon 
bara gjorde som han visade med fingret på skärmen. 

Här framkom det att en av pojkarna var väldigt tävlingsinriktad och mån om att han 
skulle få sitta vid datorn. När sen den andra pojken instruerade flickan i hur hon 
skulle spela, visade även han tecken på att vara tävlingsinriktad. Flickan visade att 
hon både vågade sätta sig emot den ena pojken, men hon visade även att hon lät sig 
styras av den andra pojken. Här syntes tydliga markeringar från pojkarnas håll vem 
det är som bestämmer medan flickan var lite velig i om hon skulle styra eller låtas bli 
styrd. 

 

5.1.4 Byggrummets maskulinitet 
På två av förskolorna fanns det separata byggrum med byggklossar, kaplastavar och 
lego. Inne i byggrummet på en av avdelningarna var det enbart pojkar som lekte, då 
observationen skedde. Mestadels var det fyra pojkar som var inne i byggrummet och 
byggde med lego. I sitt byggande var det väldigt tävlinginriktade då de 
kommenterade varandras byggen. Som exempel gjordes rymdskepp av två personer 
som skulle jämföra varandras rymdskepp med varandras för att se vilket som var 
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störst. Det märktes av konkurrens mellan pojkarna då det var viktigt att bygga så 
stort och häftigt som möjligt. De var även väldigt iakktagande av varandras byggen 
för att se vad de hade att imponera på pojkarna emellan.  

 

5.1.5 Läsningens påverkan 
Läsning var inte det mest sällsynta under observationerna. Det förekom av en pojke 
och en flicka vid olika tillfällen. Pojken läste en bok för sig själv ute i hallen. Han 
berättade försiktigt att boken handlade om en prinsessa och fortsatte sedan att läsa. 
Pojken tittade upp ibland från boken för att titta vad de andra barnen gjorde. Han 
signalerade en osäkerhet över situationen då han genomgående tittade upp från 
boken och tittade på de andra barnen.  

Flickan i sin tur låtsades att hon läste en tidning. Hon och en flicka till lekte att hon 
satt på toaletten. Då ansåg den andra flickan att det var ett måste att ha en tidning då 
hon satt på toaletten. Flickan låtsades läsa från en teckning medan hon låtsades att 
hon satt på toaletten. Här användes läsandet som något flickan ansåg vara passande 
beteende för situationen, i det här fallet att gå på toaletten.   

 

 

5.2 Enkät till pedagogerna 
Här redovisas pedagogernas svar på enkätens frågor i form av en tabell. De frågor 
som är relevanta tas upp och redovisas tillsammans i tabellen. Pedagog 1 - 2, 3 – 4 
och 5 – 6 tillhör samma barngrupp. Vid varje fråga finns tre olika alternativ, 
instämmer helt, instämmer delvis och instämmer inte. Under tabellen redovisas de 
kommentarer pedagogerna hade i de olika frågorna. 

 

5.2.1 Tabell över enkätens svar 
 

Tabellen tar upp sju frågor och vad de sex pedagogerna har gett för svar till varje 
fråga. De tre svarsalternativen instämmer helt, instämmer delvis och instämmer inte, 
är markerade i olika färger för att förtydliga vad varje pedagog har svarat på varje 
enskild fråga. Det redovisas även deras egna kommentarer i de sju frågorna. 

 

 

  Pedagog 
1 (man) 

Pedagog 
2 (kvinna) 

Pedagog 
3 (man) 

Pedagog 
4 (kvinna) 

Pedagog 
5 (kvinna) 

Pedagog 
6 (kvinna) 

Vi arbetar 
aktivt med 
könsroller i 
denna 
förskola 

 
Instämmer 

delvis 
 

 
Instämmer 

helt 

 
Instämmer 

helt 

 
Instämmer 

delvis 

 
Instämmer 

delvis 

 
Instämmer 

helt 
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Jag tänker på 
mitt 
uppträdande 
som 
man/kvinna 
inför barnen 

 
 

Instämmer 
helt 

 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
helt 

Under mitt 
arbetsliv har 
synen på 
könsroller i 
förskolan 
förändrats 

 
 

Instämmer 
inte 

 
 

Instämmer 
inte 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
helt 

Jag ser 
tydliga 
könsroller 
bland barnen 
på denna 
förskola 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
inte 

 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
delvis 

Jag anser att 
det är viktigt 
att arbeta 
med 
könsroller i 
förskolan 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
helt 

Jag tänker på 
hur lekens 
och 
leksakernas 
betydelse 
påverkar 
könsroller i 
förskolan 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
inte 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
delvis 

 
 

Instämmer 
delvis 

Föräldrarna 
spelar en stor 
roll gällande 
barns 
skapande av 
könsroller 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
helt 

 
 

Instämmer 
helt 

 

Vi arbetar aktivt med könsroller i denna förskola 
I frågan om det arbetas aktivt med könsroller var det delade meningar. Hälften 
instämde delvis och hälften instämde helt i frågan. Det framkom olika anledningar 
till att arbetet kring könsroller skedde olika mycket i de olika förskolorna. I ett av 
fallen jobbade de aktivt med frågan då de använde sig av rollekar, 
dilemmadiskussioner och att de var noggranna med hur de talade till barnen. De 



17 

jobbade mycket med att ge barnen en bild av att de får vara som de vill vara. På en 
annan förskola ansåg de sig behöva mer kunskap och utbildning i ämnet för att de 
skulle kunna vara mer aktiva i frågan, än de var i dagsläget. Den tredje förskolan 
arbetade aktivt med könsroller då deras arbetslag bestod av en blandad 
könsfördelning, en könsfördelning som bidrog till olika tolkningar och diskussioner i 
frågan. 

 

Jag tänker på mitt uppträdande som man/kvinna inför barnen 
I frågan om pedagogerna tänker på sitt uppträdande inför barnen blev majoriteten 
instämmande. Det var bara en pedagog som ansåg att det delvis stämde, då 
pedagogen satte sig emot begreppen pojke och flicka, och istället använde sig av 
begreppet individ. De andra pedagogerna använde sig av begreppet pojke och flicka 
och de flesta hade tankesättet att de såg sig själva som förebilder för barnen och 
deras beteendemönster påverkade barnen i deras uppfattningar om hur en pojke eller 
flicka ska uppträda.  

 

Under mitt arbetsliv har synen på könsroller i förskolan förändrats 
Pedagogerna har i frågan om deras syn på könsroller förändrats, olika skäl till varför 
vissa instämmer helt eller inte alls. Två av pedagogerna hade inte jobbat mer än tre år 
i förskolan och ansåg att könsroller för dem var aktuellt då det talats om det under 
deras utbildning till förskollärare. Däremot fanns det raka motsatsen då det fanns de 
pedagoger som varit yrkesverksamma så pass länge att genusforskningen inte var 
utvecklad då de gick utbildningen. Här märktes det att vissa av pedagogerna fått 
ämnet naturligt från sin start inom yrket medan andra fått lära sig det i efterhand.   

 

Jag ser tydliga könsroller bland barnen på denna förskola 
I frågan om könsrollernas synlighet på de olika förskolorna var majoriteten överrens 
om att det delvis gick att se tydliga könsroller bland barnen. Gemensamt för 
pedagogerna var att de såg barnen som barn och inte som pojke och flicka. Däremot 
har de upplevt att barnen själva haft en tydlig syn på vad man kan göra som kille och 
som tjej. En pedagog instämde helt i att det fanns tydliga könsroller hos barnen. Det i 
sin tur har lett till att de har gjort ett försök att värde neutralisera vissa typiska 
pojkiga och flickiga markörer. En annan pedagog instämde inte alls då hon såg 
pojkar som t ex lekte med dockor och flickor som byggde.  

 

Jag anser att det är viktigt att arbeta med könsroller i förskolan 
Alla pedagogerna var överrens om att det är viktigt att arbeta med könsroller i 
förskolan. Det som skiljde de olika pedagogerna åt i frågan var hur pedagogerna 
tolkade ordet viktigt på olika sätt. I en pedagogs ögon sågs barnen som något som 
måste formas, guidas och undervisas, för att de i fram tiden ska kunna driva 
samhället framåt. Ur en annan synvinkel tolkades det att vara viktigt för att få varje 
individ att våga vara sig själv. Två pedagoger ställde sig mot varandra då en ansåg att 
det är samtalet med barnen kring könsroller som är det viktiga, medan den andra 
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pedagogen såg det viktigt för pedagogerna att de arbetade med att göra likadant till 
pojkar som flickor. 

 

Jag tänker på hur lekens och leksakernas betydelse påverkar könsroller i 
förskolan 

Då frågan handlade om leksakernas betydelse i påverkandet av könsrollerna, var 
pedagogerna splittrade i sina kommentarer. En pedagog uttryckte sig ha svårt för 
könsneutrala leksaker, vilket innebar att pedagogerna på förskolan gav barnen 
samma chans att ha tillgång till alla leksaker. Leksakerna, ses av en pedagog, som 
något barnen använder sig av till flera olika lekar. En leksak kan ha flera betydelser 
beroende på vilken lek den tillhör. Tradition är något som tas upp, då en pedagog 
anser att traditionen över leksakernas fördelning fortfarande sitter i, t ex pojkar leker 
med bilar och flickor leker med dockor. Ur en annan pedagogs ögon ses leksakerna 
som könsneutrala då både pojkar och flickor leker med alla leksakerna. Däremot kan 
det påverka det könsneutrala i frågan om färger, i det här fallet undviks t ex den rosa 
färgen då den kan förknippas mer med flickorna och därmed hindra pojkarna från att 
använda den leksaken.    

 

Föräldrarna spelar en stor roll gällande barns skapande av könsroller 
Alla pedagogerna var överrens om att föräldrarna spelar en stor roll i barnens 
skapande av könsroller. Vissa ansåg det helt avgörande och självklart att det är 
föräldrarna som har möjligheten och göra deras barn könsneutralt. En pedagog tog 
upp att förskolepersonalen även har en viktig roll, men att föräldrarna har 
huvudansvaret. Det krävs en växelsamverkan däremellan för att barnet ska få samma 
bild av vad könsrollerna står för och i vissa fall blir det svårt då föräldrarna inte alltid 
är medvetna om att könsroller existerar och att det kan skapa problem för deras barn 
i framtiden. En annan pedagog tog upp att föräldrarna ansvarar för att deras barn får 
gå över de olika gränserna för de olika könen. Utifrån det lär sig barnet vad som är 
acceptabelt och inte för sitt eget kön. En av förskolorna har något fler invandrarbarn 
och de barnen har fått tydligt för sig hemifrån hur det är tillåtet att bete sig utifrån sitt 
kön. Då deras föräldrar tittar på de olika könsrollerna i samhället, blir det de 
könsrollerna som de vidare överför till sina barn. De saknar kunskapen om 
könsrollernas betydelse och barnens påverkan av dem.  

 

5.2.2 Sammanfattande analys 
Pedagogerna var över lag medvetna om att det finns könsroller hos barnen och att de 
jobbar med det inom verksamheten. Däremot var det delade meningar kring hur 
mycket som bör jobbas med det och på vilket sätt. De var heller inte helt medvetna 
om sin egen påverkan på barnen i deras intagande av könsroller. Att de har olika 
medvetenheter kring sin påverkan på könsroller, kan kopplas till att de har olika 
former av erfarenheter kring ämnet. Det berodde på hur länge de jobbat i 
verksamheten och hur mycket deras utbildning tog upp kring ämnet könsskapande 
och könsroller. Det framkom däremot tydligt att pedagogerna såg att föräldrarna 
hade en viktig roll i barnen och deras könsskapande roller.  
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6 DISKUSSION 
 

Syftet med observationerna och enkäten var att se vilka roller barnen använde sig av 
i sin lek utifrån sitt kön och att ta reda på hur pedagogerna upplever och påverkar de 
könsrollerna som blir tydliga i barnens lek. Med hjälp av frågeställningarna har olika 
exempel framkommit utifrån de olika metoderna. De exemplen har kopplats ihop 
med de teorier och den forskning som finns med i bakgrundskapitlet kring 
könsroller. Därigenom diskuteras de olika exemplen med utgångspunkt från syftet. 

 

6.1 Förekommande lekar och roller 
Här diskuteras de lekar och roller som kom fram vid observationerna och ställer det 
mot vad den tidigare forskningen har kommit fram till.  

 
Observationerna visade på att det fanns en stor spridning i barnens egna tolkningar 
av könsroller och hur de ska ta sig uttryck i de olika leksammanhangen. Lekarna var 
inte det avgörande för de olika könsrollerna, utan det var de olika beteendena i 
lekarna som bestämde de olika könsrollerna och vart gränsen går för vad som 
acceptabelt beteende för de olika könen. I Johansson och Pramling Samuelssons 
(2007) undersökning framkom det tydliga pojk- och flicklekar. Pyssel framkom som 
en typisk flicklek som pojkarna höll sig på avstånd ifrån. Det skiljer sig utifrån det 
här resultatet som visar på att pyssel var en typisk aktivitet som både pojkar och 
flickor ägnade sig åt. Vid pysslande fanns det ett lugn och koncentration för de båda 
könen, däremot så fanns det ändå skillnader i pojkarnas och flickornas beteende i 
pysslandet. Flickorna var duktiga på att ge varandra komplimanger och kunde föra 
en dialog samtidigt som pysslandet skedde. Det upplevdes inte med pojkarna, som 
istället satt tysta och koncentrerade på sitt.  
 
Beroende på om de olika aktiviteterna var i enskilda rum eller inte, visade sig vara 
avgörande för vilka som ägnade sig åt vad. Gemensamt för de olika förskolorna var 
att de hade byggrummet separat för sig och något som pyssel fanns på olika ställen 
och var inte bundet till något rum. Byggrummet dominerades av pojkarna där de 
utmanade varandra och var tävlingsinriktade. Precis som Wedin (2009) tar upp i sin 
undersökning, att pojkarna helst lekte med byggleksaker och att de därigenom fick 
möjligheten att tävla mot varandra. Då det finns rum för olika leksaker bidrar det till 
att det blir uppdelningar mellan pojkar och flickor då leksaker används olika utifrån 
de olika könen.   
 
Då det fanns en spridning i barnens tolkningar av könsroller, var det barnens olika 
förväntningar på de olika könen, som avgjorde rollerna som tog sig uttryck. 
Förväntningarna uttrycktes mer muntligt av flickorna till skillnad ifrån pojkarna som 
visade på att de hade förväntningar, istället skedde det i deras sätt att vara. Det 
framkom i observationerna att vissa av pojkarna var tydligt tävlingsinriktade och 
måna om att de själva skulle komma i första hand och att de var medvetna om vad de 
själva ska eller borde klara av.  Som Wedin (2009) tar upp i sin undersökning, 
framkom det att pojkarna över lag sågs som mer dominerande och egna i sina lekar 
till skillnad från flickorna. Det stämmer bra överrens med vad som framkom i 
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observationerna, att pojkarna över lag var mer självsäkra och styrande i det de 
gjorde. Då någon flicka ifrågasatte en pojkes dominans, ledde det till diskussioner. 
Då pojkar och flickor hamnade i diskussioner under observationerna, skedde det 
oftast av anledningen att de hade olika syn på hur något skulle genomföras. Som 
Davies (2003) tog upp i sin undersökning, har barnen en syn kring manligt och 
kvinnligt, vilket som förstärks då det sker en överträdelse mellan de olika könen och 
dess förväntningar. Den överträdelsen blev synlig då vissa av barnen var väldigt 
tydliga i vad man ska göra utifrån om man är en pojke eller en flicka. Det visade sig 
inte bara vara diskussioner kring de olika beteendena barnen emellan, utan det fanns 
en tydlig bestämdhet av att det antingen var rätt eller fel att bete sig på ett visst sätt, 
utefter sitt kön. Även Odenbring (2010)  genomförde en undersökning kring 
gränsöverskridandet av de olika könen.  Där fick barn möjlighet att inta en annan roll 
än den rollen de var vana vid, visade barnen inte var beredda att göra. Det skiljde sig 
ifrån en av observationerna där det sågs hur en pojke överskred sin gräns när han satt 
och läste om en prinsessa. Det visade på att han inte hade samma gräns för 
överskridandet som det kan göra ur andras ögon.   

 

6.2 Pedagogernas påverkan 
Här tas resultatet från enkäten upp kring vuxnas påverkan på könsroller och ställer 
det mot de teoretiska perspektiven.  

 

Av resultatet att döma gick pedagogerna in under alla de olika teoretiska 
perspektiven då varje person hade sin uppfattning och tolkning kring skapandet av 
könsroller. Däremot var det utvecklingspsykologiska perspektivet det perspektiv som 
lättast över lag gick att koppla till vissa av pedagogernas tolkningar. Det kom fram 
att det arbetas olika mycket med könsroller på de olika förskolorna. Det berodde på 
att pedagogerna hade olika mycket kunskap kring vad könsroller är och varför det är 
viktigt att arbeta med. Synen på könsroller såg annorlunda ut delvis beroende på att 
vissa fått det gratis genom sin utbildning, medan andra utbildade sig då ämnet inte 
var aktuellt och att det därmed togs upp under deras utbildning. Däremot visade det 
på att pedagogerna var medvetna om sin påverkan på barnen då de tänkte på sitt 
uppträdande inför barnen. Det stämmer överrens med det utvecklingspsykologiska 
och det socialpsykologiska perspektiven som tar upp att könsskapandet sker utifrån 
det sociala. Eskola (1977) beskriver det som att människan hamnar i olika 
könspositioner som inte går att göra något åt eller att påverka. De könspositionerna 
har samhället skapat och det är det som barnen tar till sig då de ska ta sig fram i sin 
könsutveckling. Det socialpsykologiska perspektivet tar upp att barnen i förskolan tar 
till sig olika vuxenroller med hjälp av sociala instruktioner och förväntningar 
(Westlander, 1993). Då är en person som pedagog en viktig vägledare i barnets alla 
olika vägskäl till sin könstillhörighet.  
 
Pedagogerna ansågs sig delvis se att de fanns könsroller på de olika förskolorna. Det 
var splittrade meningar om varför könsrollerna fanns bland barnen, vissa ansåg att de 
själva försökt att neutralisera de könsmönster som funnits, medan andra ansåg att det 
fanns med i barnens bagage. Det stämmer in i det socialpsykologiska perspektivet 
som tar upp att det sociala och det kulturella har ett samband i vårt skapande av oss 
själva och vår omvärld (Eskola, 1977). Pedagogerna var även överrens om att 
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föräldrarna har en stor påverkan på barnen i deras skapande av könsroller. Vissa 
ansåg till och med att de hade den största påverkan och att den själv som pedagog 
bara fanns som ett stöd för barnet i sitt könsskapande. Det går in i det sociokulturella 
perspektivet som säger att det finns två olika synvinklar på hur vi socialiserar oss 
med varandra. Det kan ske både i den primära socialisationen, som innebär att den 
vuxne ger sin bild av omvärlden vidare till barnet som får den bilden som sin 
verklighet, och genom den sekundära socialisationen som finns i större miljöer där 
barnet utvecklas i samspel med andra människor där barnet och de runtomkring har 
lika stort ansvar för det som sker (Säljö, 2000).  
 
Att arbeta med könsroller framkom som viktigt för pedagogerna, ett arbete som kan 
ske på olika sätt. Samtal och guidning sågs som något nödvändigt för barnen att få av 
pedagogen. Precis som det sociokulturella perspektivet tar upp, att barnet föds in i en 
värld där barnet behöver hjälp med att förstå de inbyggda perspektiven som finns. 
Det sker genom kommunikation som därmed blir en viktig del i barnets utveckling 
och skapande av sig själv (Säljö, 2000). Det kan däremot finnas en risk att 
pedagogen styr barnet för mycket i sitt skapande av könsroller. Det var något som 
Johansson och Pramling Samuelsson (2007) kom fram till i sin undersökning. De såg 
mycket av ett samspel kallat formbundet samspel, som innebar att pedagogerna har 
en kontroll och förmedlar för mycket till barnet så att barnet själv inte kan göra nya 
upptäckter i leken. Även Odenbring (2010) har konstaterat att pedagogens avsikter är 
av betydelse för de samspel som skapas. Vilket samspel som skapas avgörs att den 
syn som pedagogen har på relationen mellan lek och lärande. Leken och dess 
leksaker var något som splittrade pedagogerna i sina kommentarer. De flesta försökte 
att hålla leksakerna könsneutrala för barnen genom att tänka på färger och att ge 
barnen samma möjlighet att leka med alla leksaker.  

 

6.3 Sammanfattning 
Här sammanfattas diskussionen kring resultatet från observationerna och från 
enkäten. 

 

6.3.1 Observation 
 
Syftet med observationerna var att se vilka roller barnen använde sig av i sin lek 
utifrån sitt kön. Utifrån syftet fanns frågeställningen, vilka könsroller finns/syns i 
leken. I observationerna fanns det en stor spridning i barnens egna tolkningar av 
könsroller och lekarna var inte det avgörande för de olika könsrollerna, utan det var 
de olika beteendena i lekarna som bestämde de olika könsrollerna. Pyssel var en 
typisk aktivitet som både pojkar och flickor ägnade sig åt, något som visade 
motsatsen i Johansson och Pramling Samuelssons (2007) undersökning, där det 
framkom tydliga pojk- och flicklekar, där pyssel framkom som en typisk flicklek. 
 
Flickorna var duktiga på att ge varandra komplimanger och kunde föra en dialog 
samtidigt som pysslandet skedde. Det upplevdes inte med pojkarna, som istället satt 
tysta och koncentrerade på sitt. I Odenbrings undersökning (2010) kring 
könskonstruktioner fick hon fram att flickor placerades ut ibland pojkarna för att ge 
ett bättre arbetsklimat, för att flickorna ansågs mogna. Det är det som sker i 
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pysslandet, flickorna sprider ett lugn och en arbetsro som pojkarna kan ta del av. 
Beroende på om de olika aktiviteterna var i enskilda rum eller inte, visade sig vara 
avgörande för vilka som ägnade sig åt vad. 
 
Barnen hade olika förväntningar på de olika könen, som avgjorde rollerna som tog 
sig uttryck. Förväntningarna uttrycktes mer muntligt av flickorna till skillnad ifrån 
pojkarna som visade på att de hade förväntningar, istället skedde det i deras sätt att 
vara. Det framkom i observationerna att vissa av pojkarna var tydligt 
tävlingsinriktade och måna om att de själva skulle komma i första hand och att de var 
medvetna om vad de själva ska eller borde klara av.  Som Wedin (2009) tar upp i sin 
undersökning, framkom det att pojkarna över lag sågs som mer dominerande och 
egna i sina lekar till skillnad från flickorna.  
 
Som Davies (2003) tog upp i sin undersökning, har barnen en syn kring manligt och 
kvinnligt, vilket som förstärks då det sker en överträdelse mellan de olika könen och 
dess förväntningar. Den överträdelsen blev synlig då vissa av barnen var väldigt 
tydliga i vad man ska göra utifrån om man är en pojke eller en flicka. Det visade sig 
inte bara vara diskussioner kring de olika beteendena barnen emellan, utan det fanns 
en tydlig bestämdhet av att det antingen var rätt eller fel att bete sig på ett visst sätt, 
utefter sitt kön. 

 

6.3.2 Enkät 
 

Syftet med enkäten var att ta reda på hur pedagogerna upplever och påverkar de 
könsrollerna som sker i leken. Av resultatet att döma gick pedagogerna in under de 
olika teoretiska perspektiven då varje person hade sin uppfattning och tolkning kring 
skapandet av könsroller. Däremot var det utvecklingspsykologiska perspektivet det 
perspektiv som lättast över lag gick att koppla till vissa av pedagogernas tolkningar.   

 
Det kom fram att det arbetas olika mycket med könsroller på de olika förskolorna. 
Det berodde på att pedagogerna hade olika mycket kunskap kring vad könsroller är 
och varför det är viktigt att arbeta med. Synen på könsroller såg annorlunda ut delvis 
beroende på att vissa fått det gratis genom sin utbildning, medan andra utbildade sig 
då ämnet inte var aktuellt och att det därmed togs upp under deras utbildning. 
Däremot visade det på att pedagogerna är medvetna om sin påverkan på barnen då de 
tänker på sitt uppträdande inför barnen. Det stämmer överrens med det 
utvecklingspsykologiska och det socialpsykologiska perspektiven som tar upp att 
könsskapandet sker utifrån det sociala. 
 
Pedagogerna ansågs sig delvis se att de fanns könsroller på de olika förskolorna. Det 
var splittrade meningar om varför könsrollerna fanns bland barnen, vissa ansåg att de 
själva försökt att neutralisera de könsmönster som funnits, medan andra ansåg att det 
fanns med i barnens bagage. Det stämmer in i det socialpsykologiska perspektivet 
som tar upp att det sociala och det kulturella har ett samband i vårt skapande av oss 
själva och vår omvärld (Eskola, 1977). Pedagogerna var även överrens om att 
föräldrarna har en stor påverkan på barnen i deras skapande av könsroller. Att arbeta 
med könsroller framkom som viktigt för pedagogerna, ett arbete som kan ske på 
olika sätt. Samtal och guidning sågs som något nödvändigt för barnen att få av 
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pedagogen. Precis som det sociokulturella perspektivet tar upp, att barnet föds in i en 
värld där barnet behöver hjälp med att förstå de inbyggda perspektiven som finns. 
Det sker genom kommunikation som därmed blir en viktig del i barnets utveckling 
och skapande av sig själv (Säljö, 2000). 

 

6.4 Slutord 
Här dras det en slutsats mellan syftet, resultat och den teoretiska delen. Det tas även 
upp hur det kan användas i vidare forskning.  

 

Syftet med observationerna och enkäten var att se vilka roller barnen använde sig av 
i sin lek utifrån sitt kön och att ta reda på hur pedagogerna upplever och påverkar de 
könsrollerna som blir tydliga i barnens lek. Utifrån observationerna var det svårt att 
se konkreta könsroller utifrån lekarna. Det som gick att se var de beteenden som 
barnen hade i de olika lekarna, som går att tolka till de olika könen och dess 
könsroller. Mycket av det som observerades stämde överrens med vad tidigare 
forskning har kommit fram till gällande beteenden utifrån kön. Lekarna och dess 
uppdelning skilde sig åt från observationerna och forskningen.  
 
Syftet gällande hur pedagogerna upplever och påverkar de könsrollerna som blir 
tydliga i barnens lek, gick det att få en inblick i utifrån enkäten. Pedagogerna tycker 
att könsroller är viktigt att arbeta med men arbetar olika mycket med det beroende på 
kunskapen kring det. De är medvetna om att de påverkar barnen i sitt könsskapande 
men har olika åsikter om hur de påverkar. Att det fanns könsroller kunde 
pedagogerna se men varför det fanns var det också delade meningar kring. Däremot 
var de överrens om att föräldrarna har den viktigaste påverkan på barnen i sitt 
könsskapande. Utifrån de tre teoretiska perspektiven gick det inte att fastställa ett 
perspektiv utan pedagogerna gick in lite i varje perspektiv.  
 
Avslutningsvis kan det sammanfattas att det skiljer en hel del från barn till barn hur 
mycket barnet använder sig av könsroller i sin lek. Det är snarare de olika beteenden 
som utmärker sig i barnens lekar och aktiviteter, som blir skiljer sig utifrån de båda 
könen. Pedagogerna vet att de påverkar barnen i sina könsroller men inte hur mycket 
eller alltid på vilket sätt. Det beror på olika erfarenheter inom ämnet och hur de 
själva ser på barn och könsroller. 

 

6.4.1 Vidare forskning 
Inom ämnet kön och könsroller skulle det vara intressant om forskningen tittar lite 
mer på pedagogerna och deras påverkan på barnen gällande könsroller. Det för att 
den här undersökningen har fått fram att pedagogerna har en påverkan som de inte 
alltid vet hur de ska använda, då de saknar kunskap kring sin påverkan.   
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BILAGA 1 

Observationsschema 
 

Observation 1 

Lekar/roller  Pojke  Flicka  

      

Kokobäng bäng  1  2  

              

Läsning    2  

      

Pyssel  1  2  

 
 

 

Observation 2 

Lekar/roller  Pojke  Flicka  

      

Skriva    3  

      

Spel på datorn  2  1  

      

Pyssel, julblomma    3  

      

Byggrummet  4    

      

Bygga med magneter    2  

      

Väva  1    

      

Pyssel, pärlor och 
tejpande 

 1  5  
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Observation 3 

Lekar/roller  Pojke  Flicka  

      

Gömma kulan    2  

      

Sjunga    2  

      

Läsa  1  3  

      

Duka  1  1  

      

Lek i snöhög    2  
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BILAGA 2 
 

 

 

2010. 11. 25  

 

Till föräldrar/vårdnadshavare och barn på avdelning!  
 

I mina studier till Lärare på Linnéuniversitetet i Kalmar ska jag i min C-uppsats 
studera barnen i deras lek för att se vilka könsroller som är förekommande. En 
könsroll är en roll eller ett beteende som kopplas till det manliga och kvinnliga 
könet. 

Mitt syfte är att få syn på vilka könsroller och stereotypa könsroller som barnen 
använder sig av i de lekar de skapar. Min tanke är att observera barnen i sin fria lek 
och titta efter vilka könsroller som är förekommande eller går att se. Syftet är också 
att ta reda på vilken påverkan pedagogerna har på barnen och de könsroller som är 
förekommande i leken, i form av en enkät.  

Observationen kommer att ske vid ett tillfälle och barnens deltagande sker frivilligt 
och anonymt. Observationen kommer inte att kunna kopplas till en enskild individ 
och materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Materialet kommer att ingå i mitt 
examensarbete och kommer sedan att sparas och publiceras i databasen DIVA så att 
alla kan ta del av det. 

 

Vid frågor och undringar angående studien, kontakta mig gärna. 

Tack på förhand! 

 

Jessica Ämtvall 

Tel: 0737011970  

Mail: ja22kj@student.lnu.se  

Jag måste ha svar senast 101129 
 

___ Jag ger min tillåtelse att mitt barn deltar i observationer. 

 

___ Jag ger inte min tillåtelse att mitt barn deltar i observationer. 

 

Barnets namn ______________________________________ 

 

Underskrift vårdnadshavare __________________________________ 
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BILAGA 3 
 

 

2010. 11. 25  
 

 

Till dig som pedagog! 
 

I mina studier till Lärare på Linnéuniversitetet i Kalmar ska jag i min C-uppsats 
studera barnen i deras lek för att se vilka könsroller som är förekommande. Min 
tanke är att observera barnen i sin fria lek och titta efter vilka könsroller som är 
förekommande eller går att se. 

Jag vill även titta på vad ni pedagoger har för medveten eller omedveten påverkan på 
barnen och de könsroller som är förekommande i leken. Det kommer jag att göra 
med en enkät som består av attityd och åsiktsfrågor kring könsroller. 

Ditt deltagande sker frivilligt och anonymt. Enkäten kommer inte att kunna kopplas 
till dig som enskild individ och materialet kommer att behandlas konfidentiellt. 
Materialet kommer att ingå i mitt examensarbete och kommer sedan att sparas och 
publiceras i databasen DIVA så att alla kan ta del av den. 

Jag kommer att skicka ut enkäten genom din mail och du kommer att få några dagar 
på dig att svara på den och sedan skicka tillbaka till mig. Därför behöver jag ditt 
godkännande till att medverka i min undersökning och mitt examensarbete kring 
barn och könsroller. 

 
Jag behöver svar senast 101205 

 

________   Jag godkänner att delta i undersökningen 

 

________ Jag godkänner inte att delta i undersökningen  

 

Namn: __________________________________ 

 

Vid frågor och undringar angående studien, kontakta mig gärna. 

Tack på förhand! 

Jessica Ämtvall 

Tel: 0737011970  

Mail: ja22kj@student.lnu.se 
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BILAGA 4 

Enkät 

Vänligen markera i fetstil det svar som stämmer bäst överens med din 
uppfattning: 

 

1. Vi arbetar aktivt med könsroller i denna förskola  
 
Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte 
 
Utveckla ditt svar:  
 
 

2. Jag tänker på mitt uppträdande som man/kvinna inför barnen  
 
Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte 
 
Utveckla ditt svar: 
 
 

3. Vi en handlingsplan för arbete med könsroller gentemot barnen 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte 
 
Utveckla ditt svar:  
 
 

4. Under mitt arbetsliv har synen på könsroller i förskolan förändrats 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte 
 
Utveckla ditt svar:  
 
 

5. Jämställdhetsfrågor i förskolan togs upp under min utbildning  
 
Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte 
 
Utveckla ditt svar: 
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6. Jag ser tydliga könsroller bland barnen på denna förskola. 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte 
 
Utveckla ditt svar: 
 
 

7. Jag anser att det är viktigt att arbeta med könsroller i förskolan  
 
Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte 
 
Utveckla ditt svar:  
 

 

8. Jag tror att miljön i förskolan hade varit annorlunda om det hade funnits fler män i 
förskolan 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte 
 
Utveckla ditt svar:  
 

 

9. Jag tänker på hur lekens och leksakernas betydelse påverkar könsroller i förskolan  
 
Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte 
 
Utveckla ditt svar: 
 
 

 

10. Föräldrarna spelar en stor roll gällande barns skapande av könsroller 
 
Instämmer helt  Instämmer delvis  Instämmer inte 
 
Utveckla ditt svar: 


