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ABSTRAKT 

 

39 pedagoger yrkesverksamma i förskolan har fått svara på frågor om hur de tolkar 

begreppet “stereotypa könsroller” och hur de motverkar traditionella könsmönster, vilket 

uttrycks i förskolans läroplan Lpfö98, rev 2010. Intresset av att ta reda på vad 

pedagogerna anser, grundar sig i att vi erfarit att pedagoger arbetar olika med genus och 

jämställdhet i förskolan. Dessutom har det på senare tid pågått en intressant debatt som 

handlar om att pedagogers olika uppfattning av vad begreppet “stereotypa könsroller” 

innebär.  

 

Forskning visar att pedagoger snarare förstärker än motverkar traditionella könsmönster 

och att det beror på människors egen tolkning av vad det innebär och att vi påverkas av 

vår föreställning om hur pojkar respektive flickor förväntas vara. I utformandet av den 

reviderade läroplanen för förskolan utgås det från att en traditionell könsroll innebär att 

pojkar har högre status än flickor och det ska motverkas. För att nå fram till önskat 

resultat menar forskare att pedagogerna behöver ha aktuell kunskap om genus och 

jämställdhet. 

 

Resultatet visar att pedagogerna har en någorlunda samlad bild av vad stereotypa 

könsroller innebär. Vi har sett att de främst jobbar på sitt eget förhållningssätt och 

bemötande av barnen eller tänker på vilket material, leksaker och aktiviteter barnen 

erbjuds. Det finns också en medvetenhet bland pedagogerna angående könskodade 

färger och leksaker, vilket de försöker tona ner i mötet med barnen. Att förskolan är en 

kvinnodominerad arbetsplats kommer också på tal och det finns funderingar om det 

skulle hjälpa jämställdhetsarbetet på förskolan om det fanns fler män i verksamheten.  
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1 INTRODUKTION 

 

Som verksamma pedagoger har vi olika uppdrag som skolverket utformat med sin 

grund i barnkonventionen. Ett av uppdragen är att arbeta med att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller, vilket finns uttryckt i förskolans läroplan 

LPFÖ98. 

 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och 

pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan 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. (Skolverket 2010:5) 

 

Vi upplever att tolkningen av dess innebörd ser olika ut. För att kunna motverka 

något måste vi också ta ställning till vad traditionella könsmönster och könsroller 

innebär, annars kan vi inte motverka det. Vi intresserar oss därför för hur 

pedagogerna ute i verksamheterna tolkar och arbetar med läroplanen.  

 

På förskolan har vi lagt märke till att några pedagoger höjer på ögonbrynen och 

suckar när det blir tal om genus och jämställdhet. En del av dem menar att begreppet 

är uttjatat och anser att man redan arbetar jämställt med barnen.  I diskussioner 

mellan pedagoger har det uttryckts att det varje termin läggs fokus på ämnen som 

kommunens bildningsnämnd beslutat om. Genus var prioriterat för ett antal år sedan 

och meningen var att det skulle förbli så även i framtiden, men får nu stå i skuggan 

av nya satsningar som matematik, språk eller naturkunskap. Lenz Taguchi, Boden & 

Ohrlander (2001) menar och hänvisar även till delegationen för jämställdhet i 

förskolan (SOU 2006:75) att det genuspedagogiska arbetet måste integreras med den 

dagliga verksamheten i förskolan. Det går inte att se på genus som något vi arbetar 

tematiskt med vid ett speciellt tillfälle och en speciell tid. Det är i de vardagliga 

samtalen med barnen som man antingen bekräftar eller motverkar stereotypa 

könsmönster. 

 

Vi är båda intresserade av hur genusarbetet ser ut ute på förskolorna och sitter båda 

med i våra kommuners genusgrupper. Under våra år som barnskötare och genom vår 

utbildning till förskollärare har vi båda lagt märke till att våra kollegor och 

studiekamrater tolkar läroplanens riktlinjer när det gäller jämställdhet mellan könen 

väldigt olika. Detta har i sin tur lett till en önskan om att fördjupa oss i ämnet.  

 

Den senaste tiden har vi också uppmärksammat en debatt som framförallt Mats 

Olsson, lärarutbildare vid Malmö högskola, driver kring tolkningen av begreppet 

“traditionella könsmönster”. Debatten som kan följas i både Lärarnas tidning och 

Pedagogiska magasinet har fått oss att fundera mer på om texten ur läroplanen är 

svårtolkad. Skulle det behövas ett förtydligande av texten i läroplanen för att 

pedagogerna ska tolka det på samma vis? 
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1.1 Syfte 

 
Vi vill ta reda på hur förskolans pedagoger tolkar läroplanens text kring könsrollerna 

och i synnerhet begreppet “stereotypa könsroller” och hur pedagogerna arbetar 

konkret med genus och jämställdhet i förskolans verksamhet. 

Vi är dessutom intresserade av om pedagogernas ålder och utbildning kan påverka 

tolkningen av begreppet. 

Vi är även intresserade av att veta huruvida pedagogerna anser att de ska motverka 

“traditionella könsmönster”. 

1.2 Frågeställning  

 

1. På vilka olika sätt kan begreppet “stereotypa könsroller” tolkas? 

2. Hur arbetar pedagogerna i förskolan med genus och jämställdhet? 

3. Vad har ålder och utbildning hos pedagogerna för påverkan av 

jämställdhetsarbetet i förskolan? 

4. Vad anser pedagogerna om läroplanens uppmaning om att de ska motverka 

“traditionella könsmönster”?  
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2 BAKGRUND 

 

Människan agerar utifrån erfarenheter och de normer som samhället byggt upp. Vi 

intresserar oss för vilka normer som format våra tankar kring vad som är manligt och 

kvinnligt och vill här ge några synvinklar.  

 

2.1 Könsrollernas historik 

 

Enligt Olsson (2012) var det Ellen Key och Elin Wägner som presenterade idén om 

att kvinnor var speciellt lämpade för yrken inom vård och omsorg. Detta låg till 

grund för den tanke som växte fram på 1800-talet om att kvinnor och män borde 

utföra olika arbetsuppgifter och uppfostras åtskilt då de i grunden inte är lika 

varandra. Det är till följd av detta som förskolan idag främst är en kvinnokultur.  

 

Lenz Taguchi, Boden & Ohrlander (2001) berättar att det fortfarande i början av 

1900-talet betraktades som olämpligt för kvinnor att studera och att det till och med 

kunde vara skadligt bland annat för synen. Författarna hänvisar till Dahl (1991) som 

menar att det berättas att kvinnor kunde sitta och smyglyssna utanför 

föreläsningssalarnas fönster för att kunna ta del av undervisningen. För att kunna 

förmedla kunskaper i t.ex. matematik till flickor i hem och läroverk kunde kvinnor 

klä ut sig till män eller stjäla föreläsningsanteckningar.  

 

Tallberg Broman (2002) menar att ordet könsroll började användas under 1950-talet. 

Detsamma konstaterar Olsson (2011) när han förklarar att könsrollsbegreppet var 

nytt i Sverige när det debatterades i början av sextiotalet. Då debatterades det om 

kvinnornas frigörelse. I samma tid har Ambjörnsson (2011) påpekat att det var först 

då som färgen rosa användes som kvinnlig kod. Tidigare hade den ansetts tillhöra 

färgen röd som förknippades med mannen eftersom den symboliserade styrka, blod 

och krigiskhet. Den blå färgen som idag förknippas med pojkar, dominerade mer hos 

flickorna under tidigare tid då den symboliserade Jungfru Maria.  

 

På 1960-talet innebar satsningar på jämställdhet främst att uppmuntra flickor att välja 

utbildningar såsom teknik och naturvetenskap, och på så sätt komma ifrån normativa 

könsmönster (Lenz Taguchi, Boden & Ohrlander 2001). Författarna hänvisar till 

Vallberg Roth (2001) som anser att det fanns en framträdande likhets- och 

könsneutralitetsdiskurs från 1900-talets mitt bort mot 1980-talet. I denna 

“likhetsförskola” skulle alla barn betraktas som unika och i uppfostran skulle inte 

fokus ligga på skillnaden mellan pojkar och flickor utan på att barnen skulle bli 

demokratiska medborgare. 

 

Enligt Lenz Taguchi, Boden & Ohrlander (2001) tog pedagogerna med support från 

feministiska tjänstemän och politiker, i slutet på 1990-talet och början på 2000-talet, 

själva tag i jämställdhetsfrågan. Detta kunde ske tack vare att verksamma pedagoger 

var villiga att se på sitt arbete med barnen som ett utvecklingsprojekt och p.g.a. en 

förändrad diskussion kring genus/kön till att ses som ett socialt mönster.  
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De menar vidare att det som idag utgör grunden för arbetet med jämställdhet i 

förskolan uppkom i början på 2000-talet. “Förskolan har i sitt jämställdhetsarbete 

gått i frontlinjen framför såväl skolans som universitetens arbete med jämställdhet 

och genuspedagogik.” (Lenz Taguchi, Boden & Ohrlander 2001:7)  

 

2.2 Debatten kring jämställdhet i förskolan 

 

Ingvar Gens, tidigare jämställdhetsexpert och debattör säger i en intervju i 

Pedagogiska magasinet  att barns fria lek är ojämställd och könsstereotyp, där 

flickorna övar sig i sociala färdigheter och i att sköta om sina relationer medan 

pojkarna mäter styrkor och försöker skaffa sig makt. Han menar vidare att det är de 

vuxnas bemötande av barnen som lotsar in dem i traditionella mönster. Barnen får i 

den fria leken inte möjligheter att ta del i varandras lekar - flickorna leker sina lekar 

och pojkarna sina, halva världen undanhålls på det sättet för barnen. Han nämner 

som exempel leken ”Herre på täppan” (utslagningslek där starkast vinner)som en lek 

flickorna sällan leker. Enligt honom bör man antingen visa flickorna hur man leker 

den leken, eller inte låta pojkarna leka den sortens våldslekar (Svensén 2012). 

 

Mats Olsson, förskollärare och lärarutbildare vid Malmö högskola debatterar mot 

Gens och menar att problemet är invecklat. Genom att triumferande lyfta fram barn 

som bryter mot mönstren som exempelvis en känslosam pojke eller en tuff flicka blir 

lätt genuspedagogiken moraliserande och skapar på samma gång nya normer 

(Svensén 2012). I lärarnas tidning riktar Olsson kritik mot att genuspedagogiken 

delar in barnens lekar i lämpliga eller mindre lämpliga. Framförallt är det 

sysselsättningarna som pojkarna väljer som ses som mindre bra. Han menar att 

pojkarna väljer att dra sig undan som ett resultat av att pedagogerna vill kontrollera 

leken (Arevik 2012) ). Olsson ser något annat i Gens våldsamma Herre på täppan-

lek, nämligen en spännande och äventyrlig lek. Olsson säger: ”Jag vill gärna locka 

över flickorna också så att de får lära känna pojkarnas lek. För vi har ju mycket 

roligare.” (Svensén 2012:39).. Appelblad från Lärarförbundet Student menar att man 

med genuspedagogiken inte vill stämpla vissa lekar som mindre lämpliga eller frånta 

barns önskemål. Det handlar däremot om att ge barnen fler tillfällen att slippa 

uppdelningen pojk- och flicklekar.  “Lärarutbildaren Mats Olsson har missuppfattat 

vad genuspedagogik är. Det skriver Lärarförbundet Student” (Appelblad 2012:34). 

 

Olsson anser det vara en kränkning mot barnen att man i förskolan försöker göra om 

dem till könsneutrala individer (Arevik 2012). Detta uttalande tyder på betydande 

kunskapsbrist. Det är inte barnen man försöker förändra utan snarare är det så att 

man försöker dekonstruera och problematisera själva könet som begrepp (Appelblad 

2012). 

 

Olsson har också uppfattningen att läroplanernas “traditionella könsmönster” är ett 

begrepp som är svårbegripligt och att han aldrig stött på någon som kunnat förklara 

vad det betyder. Han anser det också inkonsekvent att man genomgående i 

styrdokumenten använder ordet “tradition” i positiva ordalag, och sen ska vi plötsligt 

“motverka traditionella könsmönster” (Arevik2012). Appelblad (2012) förvånas över 

det Olsson säger och menar att denna motverkan är en självklarhet för blivande 
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lärare. Hon anser också att det i hans roll som lärarutbildare och förskollärare är 

uppseendeväckande att ha den uppfattningen om genuspedagogik-arbetet som han 

har.  

 

Appelblad (2012) menar att barnen blir påtvingade en identitet av vuxenvärlden om 

man vägrar föra en normkritisk pedagogik eller att ha ett genusperspektiv. Identiteten 

blir då direkt kopplad till barnens biologiska kön oavsett vilken självbild de har från 

början. Hon är också orolig för vilka signaler barnen och lärarstudenterna Olsson 

undervisar får av hans negativa uppfattning av genuspedagogiken. I skolans värld 

kan man inte välja bort att beakta värdegrundsfrågorna.  

 

Olsson (2012) svarar på kritiken från Appelblad i sin blogg tystatankar. Han menar 

att det är en suddig gräns mellan tankarna på att se på barn som könsneutrala och 

försöken att skapa en könsneutral förskola och att dessa funderingar inte går att 

separera. 

 
Men om genuspedagogiken kan bidra till att lösa upp gränserna mellan 

manligt och kvinnligt är jag helt med. Förhoppningsvis har jag bidragit till 

att vidga synen på vad som är tillåtet för män genom att arbeta 25 år i 

förskolan. Antagligen har jag gjort ett mer otraditionellt yrkesval än Julia 

och en del av hennes kritik känns lite ivrig.   (Olsson hämtat: 2012-08-09 

KL. 22.24) 

 

Under rubriken teorianknytning kommer vi att ytterligare utveckla diskussionen 

kring manliga förebilder på förskolan. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

 

 

I en avhandling kring genusmönster i förskolan hänvisar Eidelvald (2009) till en 

riksdagsproposition som säger att strävan mot jämställdhet mellan könen inom 

skolväsendet tar för lång tid. Denna proposition menar även att flickor och pojkar 

bemöts utifrån ett könsstereotypt tankesätt. Propositionen blev grunden till nya 

förslag på ändringar i skollagen, och när skollagen ändrades 1995 fanns nytt fokus på 

jämställdhet. I förskolans nya styrdokument har begreppet jämställdhet delvis fått en 

ny innebörd, såväl som att formuleringarna i texten blivit annorlunda. I det 

förberedande arbetet till vår nya läroplan poängteras att jämställdhetsarbetet ska utgå 

från hypotesen att en traditionell könsroll innebär att pojkar har högre status än 

flickor, vilket inte ger likvärdiga maktförhållanden. Detta har i sin tur gett upphov till 

den del av läroplanen, Lpfö98, reviderade upplagan som vi har med i introduktionen. 

Han menar vidare att läroplanen anger att pedagogerna ska arbeta för att “motverka 

traditionella könsroller”. Dessvärre öppnar det upp för egna tolkningar eftersom det 

inte anges konkret hur detta arbete ska utföras. Eftersom det är en tolkningsfråga så 

antar Eidevald att jämställdhetsarbetet kommer att se olika ut från förskola till 

förskola (Eidevald 2009). 

 
Forskning, både nationellt och internationellt, som belyser hur 

förskolans och skolans personal arbetar med jämställdhet visar att de 

många gånger snarare förstärker än motverkar traditionella könsroller, 

genom att oreflekterat förstärka könsordningen utifrån stereotypa 

föreställningar ([...] Hedlin, 2006; Lenz Taguchi, 2004; [...] Reimers, 

2008;[...] Öhrn, 2002), tvärt emot intentioner. (Eidevald 2009:8) 

 

 

 

Hedlin (2010) menar till exempel att det är väldigt svårt att inte behandla 

flickor och pojkar olika, eftersom vi har blivit färgade av uppfattningar hela 

vårt liv som gör att vi handlar per automatik och bemöter människor utifrån 

de förväntningar man har på dem. Är vi inte medvetna om dessa 

föreställningar blir det ännu svårare att behandla människor lika. Ända från 

det ett litet barn föds och man vet vilket kön det är behandlar man barnet 

utifrån en viss förväntan. “I vardagssituationer påverkar vuxna barn på ett 

subtilt och omedvetet sätt genom sina ofta oreflekterade föreställningar om 

hur flickor respektive pojkar ska vara” (Hedlin 2010:17) Hon menar också 

att mannen oftast ses som norm i vårt samhälle och att det inte blir jämställt 

förrän kvinnor och män har lika stor påverkan på normen. Reimers m.fl.  

(2009) menar att skolans värld är en arena för normer. Framförallt är det 

heteronormen som uppmuntras i skolan då föreställningar av vad som är 

manligt respektive kvinnligt kännetecknas av att man attraheras av det andra 
könet.  Källers (1990) menar att även om pedagoger ämnar arbeta för 

jämställdhet så sker en förändring då man ska fira fester och traditionsenliga 

högtider. Där eleverna drevs in i gamla, stereotypa roller vilket också 

uppmärksammades när det skulle väljas karaktärer vid teaterspel osv. (Örn 

2002). 
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Efter att Eidevald (2009) tagit del av ett antal studier som alla utgick ifrån 

att flickor och pojkar antingen är olika från början eller att de blir det genom 

socialisering, konstaterade han att han inte kände igen den generella 

beskrivningen av pedagogers bemötande av flickor respektive pojkar. 

Feministiska poststrukturella studier har dock hjälpt honom att se andra 

möjliga kopplingar. Han kunde då se att konsekvenserna av hur begreppet 

jämställdhet tolkas av pedagogerna och vilket det ansågs rätt att bemöta 

barnen på var beroende av vilken teoretisk utgångspunkt de utgick från. 

Eidevald (2009) återger en studie som Hägglund (1990) gjort och där det 

konstaterades att pedagoger framställde pojkar och flickor som varandras 

motsatser. I en spansk studie beskrev pedagogerna barnen på liknande sätt 

samt förutsatte inte bara att pojkar och flickor är olika som grupp utan även 

att de inom gruppen var lika ( Rodrigez, Peńa, Fernández & Vińuela 2006). 

En inställning pedagogerna hade gjorde att även barnen i gruppen reagerade 

på om någon betedde sig annorlunda än den könsstereotypa bild som fanns 

(ibid). 
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4 TEORIANKNYTNING 
 
Vi kommer här att återge en del litteratur och artiklar som kan vara nödvändiga för 

att förstå  vårt syfte och frågeställningar. I analysdelen återkopplas teorin till vårt 

resultat. 

4.1 Traditionella könsroller 

 
Enligt Svaleryd (2003) är det en vanlig uppfattning hos människor att pojkar och 

flickor inte väljer samma sorts leksaker eller lekar, såväl som att de har olika 

egenskaper. Helén & Granholm (2007) menar att genusarbetet handlar om att inte 

begränsa barnens individuella utveckling utifrån traditionella könsvärderingar. 

Pojkar och flickor ska ges utökade valmöjligheter i förskolan. Lenz Taguchi, Boden 

& Ohrlander (2001) förklarar att det finns främst två sätt att arbeta med genus och 

jämställdhet i förskolan. Antingen könsneutralt eller att inrikta sig på ett 

kompensatoriskt arbetssätt. Det könsneutrala arbetssättet går ut på att bortse från 

kön/genus och då bemöta flickor och pojkar lika. Medan man istället utgår från att 

allt har ett genus i det kompensatoriska arbetssättet och då ger pojkar tillfälle att öva 

feminina egenskaper och intressen såväl som tvärtom. Lenz Taguchi, Boden & 

Ohrlander (2001) upplever det därför motsägelsefullt då pedagoger menar att de 

uppmuntrar flickor att leka med pojkleksaker och omvänt samtidigt som de uppger 

att de pratar med pojkar och flickor på samma sätt. 

 

Stereotyp kan förstås som föreställningar om vad normala pojkar och flickor är bra 

på (Lenz Taguchi, Boden & Ohrlander, 2001). Detsamma beskriver Ambjörnsson 

(2011) efter underlag baserat på föräldrars svar i samma ämne. Pojkar förväntas vara 

modiga, stora och starka. I en grupp förväntas en pojke höras och synas och inte vara 

rädd för att prata. Hans intresse är att bygga för att sedan rasera det han byggt. Att 

tävla, leka riddare med svärd eller brottas med andra pojkar är också kul, och han 

gillar även att leka med traktorer och bilar. Han är grovmotoriskt aktiv och det 

förklarar varför han tar åt sig av maten som serveras. Flickor förväntas visa hänsyn, 

vara vänliga och tillmötesgående. Hon kan tala om hur hon känner samtidigt som 

hon är en god lyssnare, har bra empatisk förmåga och har ett gott språk. Hon leker 

gärna med dockor tillsammans med andra flickor i dockvrån. Hon gillar dans, men är 

också bra på att sitta stilla och med sin goda finmotorik gillar hon att pyssla med 

tyger, glitter och är bra på att rita. Hon tänker på att inte ta för mycket mat utan ser 

till att det räcker åt alla. Detta visar i sin tur på vad flickor respektive pojkar är i 

behov av att kompensationsöva på. 

 
Att bli bemött på könsstereotypa sätt och (be) dömd efter huruvida 

man är flicka eller pojke beskrivs som ett problem för både pojkar 

och flickor, eftersom det gör det omöjligt för barnen ”att utveckla 

sin fulla potential som människor” (ibid. 105). (Lenz Taguchi, 

Boden & Ohrlander 2001:26) 
 

Färger är också är kodade till vad som tillhör flickor respektive pojkar. Den färg som 

anses ha starkast kod är rosa (Ambjörnsson 2011). 
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Åberg, genusforskare vid Karlstads universitet, diskuterar anledningen för lärare att 

ta upp jämställdhets- och genusfrågor i sin undervisning och anger två anledningar 

till detta. Dels menar han att kön genom tiderna varit de väsentligaste 

indelningsgrupperna vi haft och att de är det fortfarande, dels påpekar han att det står 

klart uttalat i våra styrdokument att vi ska jobba för jämställdhet mellan könen. 

 
- Idag kopplar vi vissa egenskaper till kvinnor och andra till män. Detta 

påverkar hur vi ser på varandra och vilka positioner män och kvinnor har i 

samhället. Att bli medveten hur vi fyller kön med mening är viktigt. Det 

hänger ihop med både makt- och demokratifrågor.  

                                                                                                  (Måwe 2012:13) 
 

 

4.2 Vad är genus? 

 

“Könet sitter mellan benen och genus i huvudet. JOAKIM, 17 ÅR” (Svaleryd 

2003:30) Man kan skilja på genus och kön med förklaringen att kön är vårt 

biologiska kön, medan genus är vårt sociala kön och speglar hur samhället ser på och 

formar mannen respektive kvinnan (Helén & Granholm 2007). ”Begreppet genus 

fokuserar på relationen mellan könen, mäns och kvinnors beteenden, sysslor och vad 

som anses manligt och kvinnligt.” (Svaleryd 2003:29) Genus och vad som 

anses passande för de olika könen är ständigt växlande.  Att gråta och visa känslor 
ansågs som manligt under 1700-talet då män också använde peruk och smink. Under 

1800-talet var man övertygade om att kvinnans intellekt inte var nog utvecklat och 

att studier kunde minska kvinnornas möjligheter till fortplantning, således var det 

förbjudet med universitetsstudier för kvinnor. Idag är förhållandena inte desamma då 

det är fler kvinnor än män som studerar på högskola.    

Kunskap om genusmönster och ny genusforskning är en förutsättning för ett lyckat 

jämställdhetsarbete (Arnberg & Richardsson 2006). Det krävs medvetna pedagoger 

som utgår från förskolans värdegrundsuppdrag. ”Genus i arbetet som pedagog 

handlar om en medvetenhet kring föreställningar och omedvetna förväntningar på 

bägge könen” (Svaleryd 2003:30). 

 

4.3 Förebilder i förskolan 

 

Olsson är osäker på om förskolans invanda könsmönster kan omformas av de 

kvinnliga pedagogerna. Han känner sig bekymrad över att de kvinnliga pedagogerna 

som ska arbeta för jämställdheten i förskolan själv valt ett av traditionen kvinnligt 

yrke. 95 procent av pedagogerna i förskolan är kvinnor. Enligt honom är det först när 

det blir fler män i förskolan som det kan bli någon påtaglig förändring (Svensén 

2012). 

 

Olsson (2012) menar att pappor kommer att känna sig mer hemma på förskolan om 

det finns män som arbetar där. Det finns en möjlighet att män som känner ett agg 
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mot samhället utnyttjar det faktum att socialtjänst och skola är kvinnodominerade 

och upplever, samt benämner det som ett könskrig och då även ger feministerna hela 

skulden.   

 

Ett annat argument han använder är att många flickor skulle behöva stöd för att gå 

utanför den traditionella femininitetens ramar. De skulle vara i behov av att utveckla 

nya sidor och därmed kunna bryta invanda mönster. Det spelar ingen roll vem som 

fixar en skattjakt, spelar hårdrock, drar fräckisar eller spökhistorier, ordnar en 

fisketur, är med på kuddkrig, ger tips i Super Mario eller förklarar Star Wars 

filmerna m.m. “Bara någon gör det!” (Olsson 2012:1)  

 

Till detta behövs det en individ som vågar utmana och tänja på gränserna i en annars 

trygg gemenskap. Han tror att män i allmänhet vågar ta ut svängarna mer än deras 

kvinnliga kollegor, även om han inte gärna vill knyta speciella kvaliteter till ett kön. 

Den kvinnliga könrollen är begränsad och det finns många kvinnor som inte känner 

sig bekväma i den. Väljer de kvinnorna en sysselsättning i förskolan? Undrar Olsson 

(2012). 
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5 METOD 

 

Det finns två stora forskningsstrategier som används för att samla empiri. Dessa två 

är kvantitativa undersökningar och kvalitativa undersökningar. Bryman (2011) 

förklarar att vid en kvantitativ undersökning kan små skillnader utläsas lättare 

eftersom det kräver att en större mängd data samlas in. En vanlig företeelse är att 

respondenterna får en enkät med svarsalternativ för ikryssning. Den andra strategin 

som kallas kvalitativ undersökning är mer tolkningsinriktad och respondenternas 

egna ord blir viktiga. Därför behövs inte så stor empiri. 

 

Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod eftersom vi anser att de 

verksamma pedagogernas ord är viktigare än hur många som svarat lika respektive 

olika. I utformandet av undersökningsmetoden är våra egna åsikter irrelevanta och 

fokus ligger hos deltagarna och det arbete som bedrivs i verksamheterna dvs. i dess 

naturliga miljö. Dessa kriterier beskriver Bryman (2011) bl.a. för att uppfylla den 

kvalitativa undersökningen. Vidare har han beskrivit en modell som vägleder 

processen. Den har vi följt och haft som mall. Den är uppbyggd på 6 steg. Den första 

handlar om att arbeta fram generella frågeställningar inom intresseområdet. Genom 

vårt eget engagemang kändes det lustfullt att få möjlighet till att fördjupa sig i 

intresset och sedan kunna redovisa det för kollegor m.fl. Steg två gäller val av 

respondenter, vilket också var självklart. Eftersom vårt intresse fokuserades på citatet 

ur Lpfö-98 var det självklart att respondenterna skulle vara verksamma pedagoger 

inom förskolan. Steg tre fylls av insamlingen av data. Vi valde att samla in data 

genom enkäter som vi i steg fyra tolkade. Steg fyra var en process som krävde 

mycket tid och vi fick gå vidare till steg fem som gäller det teoretiska arbetet. Det vi 

hade tolkat, kopplade vi till litteratur samt sökte perspektiv på den datainsamling 

som inte var självklar hos oss. Vissa tankar som respondenterna gav oss kunde inte 

få rätt perspektiv förrän vi läst den litteratur som lyfte det vi inte kunnat tolka. Det 

betyder att vi arbetade fram och tillbaka med steg fyra och fem tills vi kände att vi 

kunde förstå respondenternas perspektiv. Sista steget handlar om att formulera 

rapporten. I detta steg menar Bryman (2011) att den kvalitativa metoden inte skiljer 

sig från den kvantitva. I detta steg ska resultatet vi sett i datainsamlingen kopplas 

med den litteratur vi granskat. Vidare menar han att en stor del av den kvalitativa 

undersökningen ryms av att pröva teorin. Det har vi gjort på så vis att vi varit 

observanta på våra arbetsplatser och fört diskussioner kring citatet ur Lpfö-98. Vi har 

också blivit prövade i vårt eget förhållningssätt och i våra egna tankar. 

 

5.1 Etisk medvetenhet 

 
1990 antogs fyra etiska principer av vetenskapsrådet. Dessa gäller tills vidare och 

består av:  

 Informationskravet: Information om arbetets syfte och om frivillighet och 

rätten att avbryta sin medverkan. Detta informerades det om vid utlämnandet 

av enkäterna. 
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 Samtyckeskravet: Den som medverkar bestämmer själv i vilken utsträckning 

och vad han/hon vill medverka i. Respondenterna fick den informationen och 

någon valde att inte svara på alla frågorna vilket är helt ok enligt 

samtyckeskravet. 

 Konfidentialitetskravet: Alla personuppgifter ska avskrivas. På enkäterna 
fanns inga personuppgifter. Det fanns inte heller någon information på 

insamlingskuverten om vilken förskola enkäterna besvarats på. Alla enkäter 

blandades med varandra direkt vid insamlingen.  

 Nyttjandekravet: Uppgifterna får endast användas i undersökningens 
ändamål. Vi informerade även om detta vid utlämnandet.  

 

 

5.2 Enkätmetod 

 

Syftet med att lämna ut enkäter var att respondenterna skulle kunna besvara frågorna 

vid ett tillfälle som passade och inte störde verksamheten. När vi lämnade ut dem tog 

vi en personlig kontakt med så många som möjligt och berättade då också om de fyra 

etiska principerna som att det var frivilligt att delta samt att svaren endast kommer att 

användas för examensarbetet. Eftersom vi fokuserade på en kvalititativ undersökning 

använde vi endast fyra frågor med kommentarfält. Det skulle ge våra respondenter 

möjlighet att svara utifrån sina egna ramar och inte anpassas efter givna 

ikryssningssvar. Patel och Davidson (2003) förklarar att enkäter ofta tenderar att 

innehålla för många frågor. Det kan göra att svarsfrekvensen minskar på grund av att 

respondenterna inte blir motiverade under själva besvarandet som vanligtvis sker 

under en intervjusituation, men i vårt fall såg vi inte det som ett hot eftersom vi ville 

gå på djupet i svaren, framför att ha många svar. Bryman (2011) menar att enkäter 

används ofta i kvantitva undersökningar för att kunna skapa statistik, tabeller eller 

för att kunna se små skillnader. Vidare påpekar han att det inte utesluter enkäter i 

kvalitativa undersökningar. 

 

5.3 Postenkät 

 

Till att börja med lämnade vi ut enkäterna till 15 förskoleavdelningar. Detta 

inkluderade fem förskolor och 68 pedagoger. Enkäterna lämnades av oss 

personligen, och Bryman (2011) förklarar att enkäterna då kallas postenkäter för att 

skilja dessa från de enkäter som sänds via internet. Vi fick tillbaka 20 ifyllda enkäter. 

Eftersom vi fick dålig uppslutning på svaren fick vi lämna formulären till andra 

verksamma pedagoger utanför dessa avdelningar som var villiga att medverka. Till 

slut hade vi 39 stycken enkätsvar att utgå ifrån. I diskussionen återkommer vi till 

vilken representativitet och reliabilitet detta kan ha i vår undersökning. 
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5.4 Respondenterna 

 

Vi har valt att alla som arbetar med Lpfö-98 skulle medverka i undersökningen. Det 

inkluderade barnskötare, förskollärare, specialpedagoger och förskoleledare oavsett 

om de har fast anställning eller om de är vikarier.  Dock var det väldigt få som inte 

var varken barnskötare eller förskollärare som svarade på enkäten och därför har vi 

av etiskt själ (vill inte att någon ska bli utpekad) valt att integrera de svaren med de 

andra. Kategorin Arbetsledare/spec.pedagog inkluderade vi med förskollärarna och 

kategorin Annat inkluderade vi med barnskötarna. I gruppen Annat ingick outbildade 

vikarier och studerande. 

 

 

5.5 Enkätbearbetning 

 

De insamlade enkäterna lästes igenom helt utan någon speciell ordning. Sedan 

sorterade vi enkäterna efter utbildning på respondenterna. Återigen lästes 

insamlingen igenom. Därefter skedde ytterligare segregering. Vi behöll tidigare 

sortering och delade upp i de ålderskategorier som fanns att kryssa i på enkäten. 

Återigen granskades svaren och vi sökte likheter och olikheter. Den sista 

segregeringen vi gör är efter specifika svar från respondenterna. Svaren skapade nya 

tankar hos oss vilket gjorde att vi kunde se flera perspektiv och förstå hur våra 

respondenter kan ha menat.  Detta menar Patel och Davidson (2003) är nödvändigt 

vid en kvalititativ bearbetning.  Vidare menar de att den kvalitativa undersökningens 

syfte är att få en djupare kunskap om ämnet, därav flera gångers genomläsning och 

diskussion oss emellan.   

 

 

5.6 Metodkritik 

 

Vi bestämde oss tidigt för att genomföra en enkät. Vi antog att det skulle ge stor 

information till oss, samt att vi kunde nå ut till många. Vi ansåg att det vore 

tillräckligt att lämna enkäter till 68 pedagoger och vi räknade med ett visst bortfall. 

En av oss provade att locka med Brymans (2011) tips angående belöning. Så en del 

av förskoleavdelningarna fick detta utlovat om kollegorna kunde åstadkomma hög 

svarsfrekvens. Belöningen som utlovades var i sin enkelhet eftersom vi inte har 

något ekonomiskt stöd till vår rapport. Det som utlovades var något gott till 

personalrummet och att ju högre svarsfrekvensen blev desto större blev också 

belöningen.  

 

Pedagogerna fick 3-4 veckor på sig att svara och inom den perioden fanns en dag, då 

vi fick informerat för oss att pedagogerna hade planeringsdag på förskolan och att 

det skulle vara till vår fördel eftersom det då skulle finnas tid till att besvara enkäten.  
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Det fanns dock ett hinder i vårt val av strategi som gjorde att alla våra 

frågeställningar inte kunde besvaras. Vår sista fråga i frågeställningen hade behövt 

en kvantitativ undersökningsmetod vilket vi inte uppmärksammat. Detta återkommer 

vi till senare i rapporten. Vi kunde även kompletterat vår undersökning med 

observationer, vilket skulle kunna gett oss ett större djup i vår undersökning. 
 

  

 

5.7 Bortfall 

 
Vid insamlandet av första omgångens enkäter fanns ett stort bortfall och de 

avdelningar som hade flest svar från respondenterna var de som inte fick utlovat en 

belöning, alltså tvärt emot det Bryman (2011) framhållit och som finns förtydligat i 

vår metodkritik. Vi hade antagit i våra beräkningar att det skulle ske ett visst bortfall, 

men bortfallet var förvånansvärt stort. Plötsligt kände vi oss oroliga för den 

insamling av empiri vi planerat. Diskussionen som följde var om vi skulle byta 

metod, men valde att fortsätta. Genom ett socialt nätverk ansökte vi om fler 

respondenter och fick gehör. Återigen lämnades postenkäterna ut till respondenter, 

men nu till självanmälda sådana.  
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6 RESULTAT 

 

 

Vi har inledningsvis utgått från följande frågeställningar: 

På vilka olika sätt kan begreppet “stereotypa könsroller” tolkas? 

Hur arbetar pedagogerna i förskolan med genus och jämställdhet? 

Vad anser pedagogerna om läroplanens uppmaning om att de ska motverka 

“traditionella könsmönster”? 

Kan pedagogernas ålder och utbildning påverka jämställdhetsarbetet i förskolan? 

 

För att kunna besvara de frågor vi angett i våra frågeställningar kategoriserade vi upp 

frågeformulären i barnskötare och förskollärare. Sedan delade vi in de kategorierna 

efter ålder. Vi insåg ganska fort att den stora tyngdpunkten i åldersindelningarna hos 

pedagogerna som svarat på våra frågeformulär låg antingen på 36-45 år eller i 46-55 

år. Därför valde vi att sammanföra åldersindelningarna och när vi redovisar vårt 

resultat är pedagogerna antingen under 45 år eller över 46 år. Frågeformuläret (bilaga 

1) utgår från att ett citat ur Lpfö-98 (2010) som vi tidigare angett och lyder:  

 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan 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. 

                                                                            (Skolverket 2010:5) 

 

 

6.1 På vilka olika sätt kan begreppet “stereotypa 

könsroller” tolkas? 

 

6.1.1 Manliga och kvinnliga normer 
 

Respondenterna anser att det finns normer och mallar i vårt samhälle som styr hur 

pedagogerna tolkar begreppet “stereotypa könsroller”. De berättar om att det finns 

saker och aktiviteter t.ex. lekar, yrken, färger och leksaker som är typiskt för flickor 

respektive pojkar och kvinnor respektive män och att dessa förväntas att bete sig 

enligt dessa mönster.  

 

Vi följer “mallar” vad det gäller färger. lekar, leksaker, sätt att vara, 

yrkesval- roller. Samhället säger hur och vad du ska göra utifrån ditt 

kön.                                                    (Förskollärare över 46 år) 

 

 

De förklarar också att vissa beteenden och egenskaper hos människor kan vara 

förknippat med respektive kön så som att män är beskyddande och starka medan 

kvinnor förväntas vara svaga och sårbara och i behov av att bli omhändertagna, helst 



18 

ska de inte visa att de bli arga heller men att gråta är okej för kvinnor i motsats till 

vad som är okej för en man. 

 

Flera svar i enkäterna handlar om att något är: “typiskt manligt och typiskt 

kvinnligt”. Svaret förutser dock att alla vet vad det innebär och kan inte tolkas utan 

att tillämpa egna värderingar.  De berättar att det ofta anses att det typiska kvinnliga 

är löjligt och dåligt medan manliga egenskaper är bättre och djärvare att ha. 

 

En del tog också upp att föräldrar har en viktig roll när det gäller att styra in eller ut 

barnen ur sina stereotypa könsroller. 

 

- Redan vid tidig ålder lotsar föräldrar in barnen i könsroller genom 

färg på kläderna och deras leksaker.                                                              

                                                                     (Barnskötare över 46 år) 

 

Det finns även några som uttrycker att tolkningen kan vara olika från person till 

person. De menar att det som ses som det typiskt manliga eller typiskt kvinnliga kan 

variera från person till person. 

 

-Stereotypa könsroller är ett “luddigt” begrepp och inte samma för 

alla. Vårt arv sedan generationer....  

                                                                   (Förskollärare under 45år) 
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6.1.2 Våra könskodade färger 
 

I vår undersökning kunde vi se flera liknande beskrivningar kring färger som anses 

kodade för ett speciellt kön. Många menade att en del i begreppet “stereotypa 

könsroller” handlade om att barn förväntades att gilla en speciell färg utifrån vilket 

kön de tillhörde. Pojkar förväntas gilla blått och flickor rosa. 

6.2 Hur arbetar pedagogerna i förskolan med genus 

och jämställdhet? 

 

6.2.1 Förhållningssätt och bemötande 

 

Många av pedagogerna anser det vara angeläget att se på sitt eget förhållningssätt 

och hur de bemöter barnen. De anser även det vara viktigt hur de tilltalar barnen och 

då inte använda könskodade ord som “tuff eller söt”. 

 

De poängterar också mycket att barnen ska bemötas som individer och inte utifrån 

det kön de har och att man på det sättet respekterar varje enskild person. Det är 

viktigt att behandla flickor och pojkar lika och att man inte har speciella 

förväntningar på ett barn grundat på det kön de tillhör. 

 

-försöker arbeta med mig själv, mina värderingar & mitt agerande i 

vardagssituationer. (Förskollärare över 46 år) 

 

Pedagogerna pratar också om vikten att ha ett tillåtande klimat, atmosfär i 

verksamheten. Flickor ska vara bekväma med att leka med bilar eller bygga med 

byggklossar i “byggis” medan pojkar ska kunna klä sig i klänning och höga klackar i 

“dockis”. De försöker också uppmuntra alla slags känslor hos alla barn. En del 

pedagoger berättar att processen startar hos dem själv, att förändringen sker i dem för 

att sedan kunna utvecklas mot jämlikhet. 
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6.2.2 Material och aktiviteter 

 

Pedagogerna talar om vikten av att erbjuda alla barn likadant material, aktiviteter, 

verksamhet och samtidigt uppmuntra till lek över annars könskodade gränser. De har 

leksaker framme som ska locka och inspirera både flickor och pojkar, samtidigt som 

de försöker uppmuntra pojkar att välja rolleksrummet eller flickorna byggrummet 

och där ge dem frihet att upptäcka nya lekar och aktiviteter. Inga barn ska vara rädda 

för att prova på olika saker och det ska inte finnas något som benämns som 

pojkleksaker respektive flickleksaker. 

 

-Jag försöker att inte göra någon skillnad på flickor och pojkar. Att 

erbjuda dem samma material och aktiviteter. Att allt finns tillgängligt 

för alla.                                                             (Barnskötare över 46 år)  

 

Pedagogerna förklarar för barnen att alla kan gilla samma saker och färger och 

uppmuntrar pojkar och flickor att leka tillsammans med olika kamrater, både pojkar 

och flickor. Pedagogerna försöker att undvika att “para ihop” barn baserat på könet 

pojke-pojke eller flicka-flicka, utan hjälper barnen hitta någon med liknande intresse.  
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6.3 Vad anser pedagogerna om läroplanens uppmaning 

om att de ska motverka “traditionella 

könsmönster”? 

 

Många hade svårt att svara ja eller nej på ovanstående fråga och att det är själva ordet 

motverka som många pedagoger beskriver som starkt eller svårtolkat. Däremot anser 

en pedagog att de ska vara öppna för att alla kan göra allt och stötta de barn som 

“bryter” mot de traditionella könsrollerna. Barnen ska få välja själv och inte försöka 

göra pojkar till flickor och tvärtom. 

 

- istället utmana de “traditionella könsrollerna” och uppmana och ta 

vara på barnens egna nyfikenhet. Att vara medveten och se mångfald 

som positivt.”                                                (Barnskötare under 45 år)  

 

6.3.1 Positivt att motverka 
 

Många påpekar att vi i grunden är olika, men hos de flesta finns det ändå en vilja att 

motverka traditionella könsmönster. De menar att de inte ska styra in barnen i 

könsroller, utan erbjuda och vara öppna och att det blir ett sätt att motverka 

traditionella könsmönster. Om barn känner att de har särskilda förväntningar på sig 

utifrån sitt kön så ska pedagogerna motverka att de hamnar i dessa mönster. Det är 

viktigt att barnen känner att de får vara dem de är och att de inte delas in i fack 

utifrån att de är flickor eller pojkar. Alla är i första hand individer med en egen 

personlighet och egna intressen och genom att motverka stereotypa könsmönster får 

barnen fler egna val och mer möjligheter. 

 

-Ja. vi ska ge barnen ett val att vara just den dem är, inte tänka pojk & 

flick utan barn, som är olika och gillar olika saker.” 

                                                                     (Förskollärare under 45 år) 
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6.3.2 Negativt att motverka 
 

En del känner att det inte är bra om vi som pedagoger ska motverka könsroller, det är 

viktigare att vi uppmuntrar barnen i den könsroll barnen känner att de tillhör. Någon 

menar att pojkar och flickor är olika och ska få lov att vara det, det är snarare barnens 

intressen som ska få styra.  

 

- Nej varför motverka = med att diskriminera dem som verkligen vill 

ha sin könsroll och är stolt för den. Ska vi ha diskriminering då? 

                                                                     (Barnskötare under 45 år)  

 

Någon pedagog menar att diskussionen är överdriven och att det ibland kan bli för 

mycket. 

 

6.3.3 En jämn könsfördelning bland pedagogerna 
 

Ett intressant svar som ingen annan lyft handlade om könsfördelningen bland de 

pedagoger som arbetar på förskolan och är som följer: 

 

- Förskolan bör sträva efter en jämn könsfördelning i förskolan. Hur 

går det ihop när verksamheten oftast präglas av en stark 

kvinnodominerad verksamhet. “Typiska manliga aktiviteter” försvann 

när barngrupperna blev större. Många frågor bör lyftas till 

riksdagsplan - lång utbildning med låg lön och små möjligheter till 

arbetsutveckling. Vem vill vara rektor idag?”  

                                                                       (Förskollärare över 46 år)  
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6.4 Kan pedagogernas ålder och utbildning påverka 

jämställdhetsarbetet i förskolan? 

 

Både när det gäller att se en skillnad i attityder och i arbetet kring jämställdhet i 

förskolan har vi svårt att hitta någon markant avvikelse när det kommer till 

pedagogernas utbildning och ålder. Vi har sorterat upp respondenterna i olika 

sorteringskategorier för att försöka hitta en röd tråd i deras svar.  Eftersom vi tidigare 

lagt märke till att vikten på svaren hos respondenterna legat på en förändring av sitt 

eget förhållningssätt eller vilket material och aktiviteter de erbjuder barnen, försökte 

vi se en skillnad i ålder eller utbildning enligt de kriterierna. Till en början kunde vi 

se ett mönster men ju fler svar vi läste och jämförde med varandra suddades 

mönstren ut och vi kunde inte längre se något tydligt resultat. Vi försökte vidare att 

kategorisera upp svaren enligt antingen ett pedagogperspektiv eller ett 

barnperspektiv, vilket inte heller gav ett tillräckligt resultat. Som vi tidigare skrev i 

metodkritiken hade vi kanske kunnat se ett mönster om vi haft fler antal respondenter 

att undersöka och om vi använt en kvantitativ forskningsmetod. 

 

Några pedagoger funderar på det faktum att man har saker “i sin ryggsäck”, tankar 

som påverkar dem i sitt jämställdhetsarbete. Den ålder eller utbildning man har 

skulle ju i det avseendet kunna påverka en människas bagage. 

 

- Märker att det är lätt att falla in i tänk som jag blivit fostrad utifrån. 

                                                                     (Förskollärare över 46 år) 
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7 ANALYS 

 

I Analysen av vårt resultat kan vi se att pedagogernas tolkning av begreppet 

“stereotypa könsroller” liknar varandra. Angående hur de arbetar med genus och 

jämställdhet talar pedagogerna främst om sitt eget förhållningssätt, men även vilket 

material och vilka lekar de erbjuder barnen. De funderar också över att vissa färger 

är könskodade, vilket de försöker tänka på i mötet med barnen. Det finns delade 

meningar om huruvida pedagogerna ska motverka stereotypa könsroller, men även 

funderingar på hur ordet motverka ska tolkas. En annan aspekt som togs upp i 

resultatet är behovet av fler manliga medarbetare. 

 

 

7.1 Tolkningen av stereotypa könsroller 

 
När pedagogerna ska motverka stereotypa könsroller behövs även begreppet 

analyseras och diskuteras för att vi ska utgå från en gemensam grund. Svaren i våra 

formulär tyder på att respondenterna har en någorlunda samlad tanke kring vad det 

innebär. Beskrivningarna stämmer överens med det som Lenz Taguchi, Boden & 

Ohrlander (2001) beskriver och som även Ambjörnsson (2011) poängterar i sin 

undersökning dvs. att pojkarna förväntas vara högljudda, gilla att leka med bilar, 

brottas och bygga och flickorna förväntas vara lugna och visa hänsyn, leka med 
dockor, gilla dans och kunna sitta still. 

 

7.2 Våra kodade färger 

 
Det som var återkommande för många var de kodade färgerna som att rosa tillhör 

flickor och blått tillhör pojkar. Ambjörnsson (2011) har observerat och intervjuat 

föräldrar kring deras klädval till deras barn och hur de tänkte kring leksaksinköp. 

Föräldrarna uttryckte en ängslan i att barnen skulle vara annorlunda om de inte 

fostrade och inhandlade inom den norm som undermedveten finns i oss. En pedagog 

i vår undersökning påpekade just föräldrarnas betydelse och att pedagogernas arbete 

försvåras stundtals av detta. En pedagog i vår undersökning berättade om en pappas 

negativa reaktion när han vid hämtningen fann sin son iklädd rosa byxor från lådan 

med förskolans extrakläder. Barnets egna extrakläder hade varit slut och pedagogen 

hade letat upp ett par byxor som i alla fall passade.  

 

 

7.3 Arbetet med att motverka stereotypa könsroller 

 

När vi tolkat svaren i våra formulär angående stereotypa könsroller har vi kunnat se 

två olika grundtankar. En tanke var att fokusera på sig själv och det förhållningssätt 

och bemötande de visade gentemot barnen. “Att pedagogerna är medvetna om hur de 



25 

förhåller sig till barnen verkar vara en förutsättning för att en förskola ska kunna 

beskrivas som jämställd.” (Lenz Taguchi, Boden & Ohrlander 2001:41)  

 

Den andra tanken var det fokus som fanns kring de leksaker och aktiviteter som 

fanns tillgängliga på förskolan. Pedagogerna berättar att de tänker på att även erbjuda 

barnen leksaker som antingen är könsneutrala eller ämnade för det motsatta könet 

enligt den metod som Lenz Taguchi, Boden & Ohrlander (2001)benämner som ett 

kompensatoriskt arbete, pedagogerna nämner t.ex. bilar eller lego som exempel på 

leksaker tidigare ämnade för pojkar och dockor och rollekar som ämnade för flickor. 

Dessa tankar stämmer också överens med det Svaleryd (2003) anser vara en allmän 

uppfattning dvs. att pojkar och flickor inte väljer samma sorts leksaker eller lekar. 

Alltså berättar pedagogerna att de både arbetar könsneutralt och kompensatoriskt 

vilket Lenz Taguchi, Boden & Ohrlander (2001) anser vara motsägelsefullt. 

 

Pedagogerna nämner också att de har eller har haft olika rum ämnade för olika lekar, 

där de nu ser att barnen leker mer över könsgränserna än tidigare. 

Utbildningsdepartementet (2006) menar att de pedagoger delegationen kontaktat 

granskade sin verksamhet genuspedagogiskt och upptäckte att många av rummen på 

förskolan var uppdelade med könskodat material, vilket skapade en uppdelning bland 

flickor och pojkar. Förslagsvis kan en omorganisation, där man blandar olika 

könskodade material med varandra, göra att förskolans alla rum blir inbjudande för 

båda könen. 

 

Det fanns en tredje tanke som stod för sig själv och det var tanken kring att förskolan 

var en dålig förebild i jämställdheten på grund av den kvinnodominans som 

fanns/finns. Skolverket (1998) menar att förskolan synnerligen är en verksamhet där 

män är en minoritet i arbetslaget och naturligtvis ska vi sträva efter att andelen män i 

förskolan ska öka. Trots att männen och kvinnorna har samma mål i sin roll som 

pedagoger har de olika sätt att formulera dem och kan även ha ett annorlunda 

tillvägagångssätt för att lyckas. Det är också bra om barn får både män och kvinnor 

som förebilder och att de får uppleva ett samarbete dem emellan. Skolverket (1998) 

menar vidare att det dock inte garanterar en miljö som är mindre könsstereotyp ifall 

det blir ett mer jämt antal manliga och kvinnliga pedagoger. Barns normativa 

könsroller förändras inte per automatik för att andelen män i förskolan blir högre. 

 Det finns dessvärre en risk att ett stereotypt könsrollstänkande kan kvarstå i ett 

könsblandat arbetslag eller t.o.m. förstärkas.  

 
Jämställdhet handlar inte om antal, utan snarare om hur 

individer av olika kön förhåller sig till varandra och hur de 

vuxna överför de värderingar och bärande demokratiska 

idéer som förändrar traditionella könspositioner.   

                                                             (Skolverket 1998:62) 

 

 

Skolverket följer i sin tur riktlinjer som regeringen anför. Regeringen hänvisar till 

SOU(2006) som undrar om en förskola blir mer jämställd per automatik med en 

jämn könsfördelning bland medarbetarna? De menar att fokus i jämställdhetsarbetet 

istället först och främst måste ligga på det som läroplanen lyfter, angående 

pedagogernas förhållningssätt och verksamhetens innehåll. De viktigaste 

kvalifikationerna för att jämställdhetsarbetet ska utvecklas vidare är snarare en 

pedagogisk kompetens och ett medvetet förhållningssätt till genus. 
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7.4 Ålder och utbildnings påverkan 

 

Vi har i vår undersökning inte kunnat få fram något resultat som tyder på att 

pedagogernas ålder och utbildning skulle påverka arbetet med genus och jämställdhet 

i förskolan. Vi har inte heller fått fram något resultat som tyder på motsatsen. 

Däremot säger Arnberg & Richardsson (2006) att ett lyckat jämställdhetsarbete 

fordrar kunskap om genusmönster och ny genusforskning, vilket är fullt möjligt att 

koppla till diskussionen om utbildning och ålder. 
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8 DISKUSSION 

 

Vår första fråga vi ställde oss själva var “är pedagogerna medvetna om att de ska 

motverka traditionella könsmönster”. Det är lätt att tro att alla tänker som jag, men 

nu vet vi att pedagogerna har tankar kring detta och att vi tänker och arbetar olika 

utifrån hur vi tolkar texten. Vi har genom vår process fått nya tankar ex. Håller vi 

med om att vi ska motverka traditionella könsmönster? Pedagogerna har haft 

argument som fått oss att undra om motverka är ett för starkt ord och att vi kanske 

ska fokusera på allas lika värde i samhället. Att sudda ut de normer som finns i 

samhället om vad som anses kvinnligt respektive manligt är kanske nödvändigt för 

det jämställda samhället, men många anser fortfarande att det är fint att vi har olika 

roller och att det ska få finnas kvar. 

 

 

8.1 Stereotypa könsroller 

 

 

I det praktiska arbetet på förskolan har vi sett många exempel på hur pedagoger 

förstärker de stereotypa könsrollerna. Vi har som exempel sett hur en relation mellan 

en flicka och en pojke kan förstärkas genom att tala om dessa som ett par. Det har vi 

aldrig uppmärksammat i relationen flicka-flicka eller pojke-pojke. Dessutom anser vi 

att det inte är en kärleksrelation barnen söker hos varandra. Ett annat exempel vi sett 

är att den ledsna flickan tas om hand och lotsas in till de andra flickorna och tvärtom. 

Våra tankar har varit att pedagogerna inte är riktigt medvetna om vad det innebär. 

Genom tidigare forskning får vi också bekräftat, att det är en lång process att få vårt 

arbete med att motverka traditionella könsmönster till det genombrott vi önskar i 

samhället. De traditionella könsmönster som finns har regerat genom många 

generationer och inget som vi kan ändra på genom en termins satsning. Genom vår 

undersökning har vi förstått att det finns många tankar om detta, men att vi tänker på 

olika sätt, eller förmedlar det på olika sätt. Även om en del svarat likt på många av 

frågorna så innebär det olika för oss alla.  

 

Den attityd kring genus och jämställdhetsarbetet i förskolan som vi observerat och 

förklarat i introduktionen upplever vi inte att vi kan utläsa ur svaren från våra 

respondenter. Kanske detta tyder på att de pedagoger som har en negativ inställning 

till genusarbetet valt att avstå från att delta i undersökningen.  Det man skulle önska 

var istället att det genuspedagogiska arbetet ute på förskolorna redan är befäst hos all 

personal, men enligt vår erfarenhet så är det inte troligt.  

 

Flera respondenter förklarade de stereotypa könsrollerna enligt samma “mallar” som 

våra referenser. Som exempel tog de svarande pedagogerna upp att pojkarna 

förväntas vara tuffa, starka och aktiva och flickorna svaga, lugna och blyga. Någon 

pedagog arbetade aktivt med att motverka dessa föreställningar. Pedagogen tänkte 

extra mycket på hur barnen tilltalades och fokuserade hellre på exempelvis skornas 

komfort istället för utseendet. 
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8.2 Ålder och utbildnings påverkan 

 

 

Vi anser det vara positivt att så många pedagoger tog upp sitt eget förhållningssätt 

och bemötande av barnen när de berättar hur de arbetar för jämställdhet i förskolan. 

Det förvånar oss samtidigt att ingen av pedagogerna tog upp fortbildning och 

kunskapsutveckling som nästa steg i deras genusarbete. Med tanke på det Arnberg & 

Richardsson (2006) också nämner angående att pedagogerna behöver ha en aktuell 

kunskap om genus, så skulle det i så fall innebära att alla pedagoger oavsett ålder och 

utbildning skulle behöva aktuell fortbildning kontinuerligt. Vi antog till en början att 

framför allt ålder skulle ha en påverkan eftersom vi fostrats och levt i olika 

generationer och blev positivt överraskade att vi hade fel. 

 
 

 

8.3 Material och aktiviteter 

 

 

Pedagogerna i förskolan är väl medvetna kring material och aktiviteter och anser att 

allt ska vara tillgängligt för alla. Det är flera som poängterar vikten av att alla ska 

vara trygga i aktiviterna. De anser att det ska vara ett öppet klimat och naturligt för 

barnen att leka med de leksaker som lockar oavsett om det ur ett samhällsperspektiv 

faller inom normen för att vara en flickleksak eller pojkleksak. Vad som är flick- 

respektive pojkleksak menar flera respondenter syns tydligt i de ledande 

affärskedjorna. Eftersom förskolan ska vara ett komplement till hemmet så är det ju 

bra att allt är tillgängligt för alla. Vår personliga erfarenhet säger att hemmens 

barnrum ofta är präglade av leksaker och inredning som vi uppfattar som 

könsstereotypa.  Även om många flickor och pojkar skulle vilja ha leksaker och 

färger hemma som bryter mot könsnormerna så är det enligt oss, troligen vanligare 

att media och samhällsnormer styr föräldrar och barns val idag. På förskolan finns 

det utrymme för att prova alla leksaker och vi vill gärna att det ska få vara på det 

sättet. Men som en respondent menar så ska inga barn känna sig tvingade att leka 

med allt bara för att pedagogerna ska motverka de traditionella könsmönstren.  

 

8.4 Pedagogiska implikationer 

 

 

Vi har genom arbetets process vidgat vår synvinkel och ser längre ut i periferin. 

Resultatet har lett till många diskussioner mellan oss båda, men också med våra 

respondenter och på våra arbetsplatser. Det är uppenbart att det finns många tankar 

och åsikter kring ämnet. Det har varit intressant att få ta del av andras perspektiv och 
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diskutera bortom vår egen synvinkel. Vi har fått många svar på våra funderingar, 

men det dyker ständigt upp nya frågor också. 

 
Vårt intresse för genus och jämställdhetsarbete lever vidare och eftersom vi båda är 

verksamma i kommunens genusgrupp nyttjar vi möjligheten att driva vidare för 

kompetensutveckling till pedagogerna vilket vi genom vårt resultat förstått är viktigt. 

De olika perspektiv vi mött har fått oss själva att fundera över hur vi kan utveckla 

vårt arbete i förskolan att fortsätta med vårt eget förhållningssätt mot barnen. Ett bra 

exempel som en respondent förmedlade var att fokusera på kläder och skors komfort 

istället för utseende. 

 

8.5 Förslag till vidare forskning 

 

Vidare skulle det vara intressant att titta närmare på hur skolan följer upp förskolans 

arbete. Vad säger skolans läroplan? Hur ser det ut i klassrummet? Hur arbetar lärarna 

med jämställdhet och genus? Vi har ofta upplevt att barnen lotsas in i stereotypa 

könsmönster när de börjar skolan. Vi har även hört flera skolungdomar som klagar 

på orättvisorna mellan flickor och pojkar och hur skulle det se ut om man gjorde en 

undersökning om det jämställda arbetet i klassrummet utifrån två perspektiv, lärarnas 

och elevernas. 
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BILAGA 1 

 

 

 

  

 

 

Vi läser nu vår sista termin till lärare med inriktning på förskolan och har påbörjat 

vårt examensarbete. Vi är båda intresserade av hur verksamma pedagoger tolkar 

skolverkets riktlinjer kring könsrollerna och undersöker därför om detta. 

 

Syftet är att synliggöra vilka tankar som finns och hur verksamma pedagoger tolkar 

läroplanen och arbetar med genus i verksamheten. I vårt arbete kommer ingen att 

kunna påvisa vem du är eller vilken förskola du tillhör.  

 

Snälla hjälp oss att fylla i den här enkäten och därmed att genomföra vårt 

examensarbete! 

                                                           

 

Barnskötare              Förskollärare            Arbetsledare/Spec.pedagog            Annat                       

<-25                  26-35                 36-45                     46-55                  56-> 

 

 

“Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors 

och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan 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.”                                           

(Skolverket 2010:5) 
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1. Vad innebär detta för dig? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Hur tolkar du begreppet “stereotypa könsroller”? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. Hur arbetar du konkret med detta i verksamheten? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 

4. Så står det i läroplanen, men ska vi verkligen motverka ”traditionella 

könsmönster” din personliga uppfattning? Motivera! 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan 

Mvh Jenny och Sofia 

 

 


