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Förord 
Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla förskollärare som tog sig tid att träffa mig och dela med 
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tacka min fästman som har lyssnat, uppmuntrat och hejat på under dom veckor som examensarbetet 

har upptagit all min tid. Jag vill tacka mina vänner och kurskamrater för all pepp som vi har gett till 

varandra och som har uppmuntrat en att se saker ur nya perspektiv när en har kört fast. Speciellt tack 

till Dan, Carina och Sofia för er förmåga att få en att släppa tanken på c-uppsatsen ett tag. Slutligen vill 

jag ge ett stort tack till min handledare Catarina Arvidsson som har ställt upp med intresse och frågor 

samt snabb och konstruktiv handledning som har hjälpt mig att utveckla arbetet. Tack! 
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Abstrakt  
Syftet med den här studien har varit att undersöka och analysera förskollärares uppfattningar om barns 

könsskapande samt vilka hinder och möjligheter som de ser i arbetet att motverka traditionella 

könsmönster i förskolan. Studien genomfördes genom enskilda intervjuer med sex förskollärare som 

fick möjlighet att berätta om sina erfarenheter och tankar. Tidigare forskning visar att barn bemöts olika 

utifrån sitt fysiska kön och där igenom upprätthålls rådande könsnormer. Resultatet i studien visar på 

en insikt i betydelsen av att vara medveten om sina egna föreställningar. Förskollärarnas berättelser 

synliggör en strävan efter att skapa en verksamhet där barnen ges samma möjligheter och där 

stereotypa könsroller ifrågasätts. Tidigare forskning belyser hur arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster i förskolan är en komplex uppgift där till synes enkla lösningar indirekt kan förstärka 

dessa.  

 

Nyckelord: Barns könsskapande, Förskollärares uppfattningar, Genus, Samhället, Traditionella könsmönster 
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Inledning 
I början av året gav National Geographic (2017) ut ett temanummer på ämnet könsidentitet, i reportage 

från hela världen berättade barn om sina erfarenheter att vara pojke eller flicka. En månad senare fick 

jag hem ett numer av tidningen ”Förskolan” med följande text på framsidan ”Pojkar och flickor fostras 

olika i förskolan” (Lärarförbundet, 2017 s.16 – 17) I tidskriften återfinns ett uppslag med en intervju med 

forskaren Anna Rantala som just avslutat sin avhandling, om hur förskollärare verbalt uppfostrar barn 

i förskolan (Karlberg, 2017). Tallberg Broman (2009) hävdar att i slutet av 1990-talet och början av 2000-

talet utvecklades tankarna kring könen och omgivningens påverkan. En snabb sökning på nätet med 

orden ”genus, debatt, förskola” genererade över 36 000 träffar. Jag har inte granskat alla dessa träffar men 

ett axplock från första sidan synliggör hur ämnet väcker känslor och skilda perspektiv synliggörs. I en 

debattartikel i Aftonbladet hävdar Svensson (januari, 2013) att barn måste behandlas olika eftersom vi 

är olika och menar att genusdebatten har lett till att barn begränsas. I en nyare debattartikel som 

återfinns i tidningen Göteborgs Posten, menar Pleijel och Parbring (januari, 2017) att 

jämställdhetsarbetet måste börja i förskolan för att på lång sikt kunna påverkan arbetsmarknaden till 

att bli mer jämställd. Detta är exempel på hur komplex och stor genusfrågan är, det handlar inte enbart 

om vad som sker här och nu utan vilka långsiktiga konsekvenser skilda agerande kan få. 

 

Jag har följt debatten på håll och tyckt den varit intressant och viktig, men utan att egentligen fördjupat 

mig i den. Under studierna har vi diskuterat och bearbetat genus på ett relativt ytligt plan som gjort att 

mycket av innehållet i diskussionerna har känts som självklarheter. Det var först när jag kom ut i 

verksamheten som jag började reflektera mer ingående kring vilken roll jag spelar i barns 

könsskapande. På vilket sätt bidrar jag till att traditionella könsmönster lever vidare och vad kan 

verksamma inom förskolan göra för att förändra bilden av vad det innebär att vara pojke och flicka? I 

teorin kanske det låter enkelt, men i praktiken innebär medvetenhet om ens egna tankar och 

föreställningar om könen, att arbetet med att motverka könsroller blir en lång och krokig väg med 

många fallgropar.  

 

I läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2016) finns riktlinjer som har en direkt koppling till genus 

och som samtidigt pekar på en statlig önskan att förändra rådande könsnormer. Till förskollärarnas 

uppdrag hör bland annat att motverka traditionella könsroller, att skapa samma möjligheter för barn 

att utvecklas och lära oberoende av deras kön samt att arbeta för ett samhälle där alla individer har 

samma värde (Skolverket, 2016). Giraldo och Colyar (2012) hävdar att förskollärare, som erbjuder och 

uppmuntrar till utforskandet av olika sätt att vara pojke eller flicka, bidrar till att vidga barnens syn på 

världen. Barnen blir mer respektfulla och inkluderande samt erbjuds fler möjligheter att utvecklas som 

person, än barn som blir låsta i könsnormer. Med utgångspunkt i Giraldo och Colyars (2012) argument 

är förskollärares medvetenhet och förhållningssätt en viktig del i barns fostran till goda 

samhällsmedborgare.  

 

Valet att studera barns könsskapande kommer av att jag under utbildningen till förskollärare började 

reflektera över mitt eget handlande och på vilket sätt jag reproducerar könsnormer. Det är detta intresse 

som ligger till grund för valet att studera förskollärares uppfattningar om barns könsskapande men 

även vilka hinder och möjligheter som förskollärarna ser i arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster. Min förhoppning är att studien kan bidra till förståelse om hur barn skapar kön och de 



2 

 

könsnormer som vi omedvetet bär med oss. Kanske kan studien fungera som inspiration till att granska 

den egna verksamheten och de föreställningar om kön som skapas där. Om studien kan leda till att 

verksamma inom förskolan diskuterar och reflekterar kring könsnormer och hur de reproduceras, så 

tror jag att det i förlängningen kan innebär att individens kön ges mindre betydelse för identifieringen 

av en person. 

 

I studien har jag valt att använda begreppet förskollärare för att beteckna utbildade förskollärare, 

eftersom de är den yrkesgrupp som är i fokus i studien. Valet att använda benämningen förskollärare 

grundar sig på vetskapen att det finns fler yrkeskategorier som är verksamma inom förskolan och att 

begreppet pedagog även kan innefatta personal utan förskollärarexamen. Även om det är genus som är 

i fokus för den här studien så kommer även frågan om jämställdhet behandlas i viss utsträckning då 

arbetet med att motverka traditionella könsmönster har anknytning till förskolans 

jämställdhetsuppdrag.  

Problemområde  

Fokus för studien är förskollärares förståelse av hur barn skapar sin könsidentitet samt de hinder och 

möjligheter som de ser i sin strävan att motarbeta traditionella könsmönster i förskolan. De könsnormer 

som finns i samhället formar och påverkar oss, vårt agerande och hur vi bemöter andra individer. 

Studier har visat att förskollärare omedvetet bemöter och behandlar pojkar och flickor olika (Eidevald, 

2011; Giraldo och Colyar, 2012; Hellman, 2010; Månsson, 2000; Rantala, 2016). Detta kan vara 

problematiskt för förskolans jämställdhetsuppdrag där personalen har i uppdrag att motarbeta 

könsstereotyper och behandla barnen lika (Skolverket, 2016). Flera forskare belyser svårigheterna i 

uppdraget och den osäkerhet som råder kring hur verksamma inom förskola ska arbeta praktiskt för 

att erbjuda barnen en utvidgad bild av hur pojkar och flickor kan vara och vad de kan bli (Eidevald, 

2011; Emilson, Folkesson och Moqvist Lindberg, 2016).  

 

Davies (2003) menar att för att ett barn ska få tillträde till och accepteras av den sociala världen måste 

barnet komma fram till vilket kön hen tillhör och anpassa sig efter de ramar som könstillhörigheten 

innebär. Barn som inte anpassar sig efter de normer som positionerar hen som flicka eller pojke 

betraktas av både barn och vuxna som avvikande och medför svårigheter för andra barn att veta hur de 

ska förhålla sig till barnet. Svaleryd (2002) menar att den könsskapande processen är känslig och 

betydelsefull för barnet och att den kräver kunskap och medvetenhet från omgivningen. Svaleryd 

hävdar också att som barn är vi mycket mottagliga och fångar upp de subtila meddelanden och 

signalerna som härstammar ur förväntningar och normer kring den könsidentitet som samhället skapat 

utifrån vårt biologiska kön. Eidevald (2011) och Månsson (2000) synliggör hur vårt agerande signalerar 

till barnen hur de förväntas agera utifrån sitt kön, något som har stor betydelse för barns könsskapande 

process. En förutsättning för att kunna bredda bilden av feminint och maskulint och skapa jämlikhet 

mellan könen innebär att vi måste vara medvetna om de normer som vi förmedlar (Gannerud, 2001). 

Eidevald (2011) pekar på antagandet att grundläggande värderingar skapas redan i förskolan, varpå 

jämställdhetsarbete med mål om likvärdig behandling oavsett kön, fyller en viktig funktion inom 

utbildningsväsendet. Men även om förskollärare är medvetna om sin inverkan på barnens 

identitetsskapande, och förstår vikten av sitt agerande så redogör Giraldo och Colyar (2012) i sin studie 

att förskollärarna kommer på sig själva med att falla in i de könsmönster som de påverkats av i sitt liv. 

Henkel (2006) menar att, för att kunna stötta barn och arbeta med jämställdhet mellan könen måste 

individen börja med sig själv. Med detta menar Henkel att förskollärare måste se till sina egna 
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föreställningar först och sen i arbetslaget komma fram till ett gemensamt förhållningssätt. Risken är 

annars att arbetet som syftar till att minska klyftan mellan pojkar och flickor, egentligen förstärker de 

rådande könsnormerna (Eidevald, 2011). Förskollärare som är medvetna både om sina egna tankar 

kring kön och hur de omedvetet förmedlar normer för hur pojkar och flickor är, har större möjlighet att 

lyckas i förutsättningen att skapa en jämställd förskola (Eidevald, 2011). Med bakgrund i detta är 

forskningsintresset i studien, barns könsskapande och arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster i förskolan ur förskollärares perspektiv. 
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Bakgrund   
Bakgrunden inleds med en beskrivning av, för ämnet, centrala begrepp och hur de kan förstås. Därefter 

redovisar jag vad tidigare forskning skriver om könsnormer, barns könsskapande och de strategier som 

förskollärare kan använda i arbetat med att motverka traditionella könsmönster.  

Genus, normer och könsskapande. 

I den forskning jag har tagit del av definieras begreppet genus på mer eller mindre liknande sätt. Davies 

(2003) menar att genus är människans sociala kön vilket generellt skiljs från vårt biologiska kön. 

Gannerud (2001) utvecklar det lite mer och hävdar att genus kan förstås som relationen mellan 

människors biologiska kön och det kön som skapas genom historiska, kulturella och sociala normer. 

Könsnormer konstrueras och förs vidare genom agerande, tal och tanke. Men normer reproduceras 

även i det materiella, så som kläder, material samt fysiska och sociala miljöer (Hellman, 2010). Davies 

(2003) och Gannerud (2001) hävdar att vad som betraktas som manligt och kvinnligt, är så djupt 

förankrat i samhället att de skillnader som uppstår som ett resultat av könsnormerna, betraktas som 

biologiska skillnader. Rantala (2016) menar att just för att normerna kring könen är så djupt förankrade 

i samhället så har de även blivit djupt rotade hos förskollärarna, något som de själva är omedvetna om. 

De sociala normerna kring det manliga respektive det kvinnliga könet innebär att vi förväntar oss skilda 

beteenden och agerande från varandra, beroende på vår könstillhörighet (Davies, 2003). Men vad vi 

uppfattar som manligt respektive kvinnligt är ett resultat av de normer som omger oss i vardagen, vilka 

skiljer sig åt beroende på sociala kontexter och olika kulturer. Dessa normer är inte konstanta utan 

förändras med samhällets värderingar, vilket medför att innebörden av begreppen kön och genus är 

föränderliga. Genom att teoretiskt skilja på genus och kön, finns det en möjlighet att se bakom de 

könsstereotypiska föreställningarna och istället bli medvetna om hur individen agerar i sociala 

sammanhang (Gannerud, 2001). 

 

Davies (2003) hävdar att den rådande normen innebär att det finns två motsatta kön och allt som inte 

passar in i ramen för manligt eller kvinnligt ses som avvikande. För att ett barn ska få tillträde till och 

accepteras av den sociala världen måste barnet komma fram till vilket kön hen tillhör och anpassa sig 

efter de ramar som könstillhörigheten innebär. De rådande normerna leder till förväntningar på barnet 

att anpassa sig till, och följa, den könsroll som tillskrivs barnet genom hens biologiska kön. 

Förväntningarna som ställs från vuxna, andra barn, media och samhället utgår från könsnormer som 

förmedlar en överdriven version av de existerande skillnader som finns mellan könen ur ett biologiskt 

perspektiv. Vidare menar Davies (2003) att könsnormen skapar en hierarki mellan könen där det 

maskulina är överlägset det feminina. Även Månsson (2000) och Gannerud (2001) uppmärksammar att 

denna hierarki existerar i vårt samhälle och medför att det som betraktas som manligt många gånger 

värderas högre än det som ses som kvinnligt. Manliga attribut som att var stark, modig och självständig 

ses som positiva medan beteende och förmågor som tillskrivs det kvinnliga rentav används som 

förolämpande och nedsättande epitet (Davies, 2003).   

 

Davies (2003) och Hellman (2010) synliggör båda för de svårigheter barn möter för när de agerar 

könsöverskridande, det vill säga använder ett beteende som i regel tillskrivs de motsatta könet. Pojkar 

förväntas vara utåtagerande, fysiskt aktiva och ta för sig. Pojkar som inte agerar efter denna norm utan 

istället har ett stillsamt och lågmält sätt, riskerar att bli förbisedda när förskollärare pratar om pojkar 

som grupp (Davies, 2003; Hellman, 2010; Rantala, 2016). Hellman (2010) belyser risken med att som 
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pojke utmana gränserna. Att göra något som innebär att bli refererad till som flickig, medför en risk att 

bli förlöjligad av andra barn. Även Odenbring (2010) fann liknande förehavande i sin studie, att 

beteckna en pojke som flicka användes av andra barn för att visa sitt missnöje med ett barns agerande, 

även om agerandet i sig inte var könsöverskridande. Resultatet blev att pojkarna gjordes narr av genom 

att bli refererad till som flicka. Flickor som anammade ett beteende som ansågs vara ”typiskt pojkigt” 

riskerade istället att bemötas med negativ uppmärksamhet (Davies, 2003; Eidevald, 2011; Hellman, 

2010). I Rantalas (2016) studie är det just de flickor som inte anses följa könsnormen som i störst 

utsträckning blir föremål för förskollärarnas fostran.  

Sammanfattning 

I den här delen har det som rör genus och könsnormer tagits upp. Människan regleras och formas av 

de normer, beroende av historia, kultur och sociala kontexter, som råder i samhället. Det betyder att 

normerna är föränderliga och skiljer sig från tid och rum. Människan reproducerar dessa normer genom 

agerande och materiella ting (Davies, 2003; Gannerud, 2001; Hellman, 2010). I regel delas människan 

upp i två kön som anses vara varandras motsatser vilket indirekt medför en maktordning mellan könen 

(Davies, 2003; Gannerud, 2001; Månsson, 2000). Könsnormerna innebär även att individer som faller 

utanför ramen för vad som anses vara feminint respektive maskulint, riskerar ett negativt bemötande 

(Davies, 2003; Hellman, 2010; Odenbring, 2010; Rantala, 2016). Flertalet av källorna är mellan 10 och 15 

år gamla men även nyare studier så som Hellman (2010) och Rantala (2016) visar att könsnormer är 

högst närvarande i förskolan och har betydelse för hur verksamma inom förskolan bemöter barn.  

Att bli pojke eller flicka 

Månsson (2000) påpekar att både positiv och negativ uppmärksamhet i form av beröring, röstläge och 

ögonkontakt har ett stort inflytande i skapandet av barnets könsidentitet. Davies (2003) och Hellman 

(2010) hävdar båda att i skapandet av sin könsidentitet reproducerar barnen normer som tydligt gör 

skillnad på pojkar och flickor. Faktorer som klädsel, frisyrer och färger tycks vara betydelsefulla för att 

positionera sig själv som flicka eller pojke samtidigt som det innebär att separera sig från att tillhöra det 

motsatta könet (Davies 2003, Hellman, 2010). Hellman (2010) påpekar att barn prövar olika sätt att vara 

pojke eller flicka. Ibland kan barnet tydligt positionera sig som flicka respektive pojke, ibland prövar 

barnet sig fram i skapandet av sin könsroll på ett sätt, som av vuxna uppfattas som könsöverskridande. 

När barn skapar sin könsidentitet innebär det inte enbart att de måste komma underfund med vilka 

beteenden, lekar och känslor som är accepterade inom ramen för pojkar och flickor. Skapandet av en 

könsidentitet innefattar även en del där yttre attribut, så som klädsel eller frisyrer, utgör de främsta 

markörerna för vilket kön barnet har (Davies, 2003).  

 

Både Davies (2003) och Hellman (2010) uppmärksammar att barns kläder tycks ha en speciell betydelse 

i den könsskapande processen. Genom klädernas, ofta tydliga könskod, kan barn ge klara signaler om 

vilket kön de tillhör. Allt ifrån klädernas färger, dova och mörkar för pojkar och ljusa och färgglada för 

flickor, mönster och passform signalerar en könstillhörighet, både till bäraren och omgivningen. 

Hellman (2010) visar i sin avhandling, på hur skillnaden klädernas utformning i relation till de sociala 

reglerna, signalerade hur barnen förväntades agera. I avhandlingen redogörs för en händelse där 

barnen uppmärksammade att deras kläder påverkade vad flickor och pojkar kunde göra. Flickornas 

snävare klädsel begränsade deras rörelsemönster och skapade situationer där barnen anammande vad 

som ansågs acceptabelt för flickor. I en situation blev en flickas underkläder synliga vilket ledde till 

tillsägelse från andra barn, att pojkarnas underkläder syntes noterades inte. Till skillnad från Davies 
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(2003) och Hellman (2010) upplevde Dolk (2013) inte samma tydliga koppling mellan barns klädsel och 

deras könsidentitet i sin studie. Dolk (2013) redogör för hur ett flertal barn, på ena förskolan där 

fältarbetet tog plats, inte tydligt kunde placeras som flicka eller pojke utifrån klädsel, frisyr och i vissa 

fall, namn. Flera av barnen klädde sig antingen könsöverskridande, vilket innebar att flickor hade 

kläder med bilar och superhjältar eller mörka och dova färger och pojkar hade kläder som gick i rosa 

och lila med glitter och blommor. Eller så klädde sig barnen könsneutralt med plagg som var enfärgade 

eller randiga och gick i brunt, blått, rött eller grönt (Dolk, 2013). Davies (2003) och Hellman (2010) fann 

i sina studier att kläder kunde vara starkt kodade som feminina eller manliga. Barn kunde genom 

klädbyte till manligt kodade kläder, tillskriva sig själv makt, medan kvinnligt kodade kläder i regel 

innebar en sårbarhet (Davies, 2003). Hellman (2010) observerade hur framförallt yngre pojkar, i leken, 

kunde klä sig i typiskt feminint kodade kläder. Ibland gjordes det för att få tillgång till en maktposition 

i leken, så som mamma eller fröken men det kunde även göras för att det helt enkelt uppfattades som 

fint. Även Davies (2003) såg att klädbyte kunde ske i syfte att iklä sig en annan könsroll, tillsynes utan 

en bakomliggande önskan eller ett behov av att tillskansa sig makt. Samtidigt begränsas denna 

möjlighet av de sociala koder som omger barnen. I en sekvens beskriver Davies (2003) hur två flickor 

iklädde sig rollen som brandmän men att denna könsöverskridande handling inte accepterades av 

pojkarna något som Davies menar kan bero på normen kring manlighet, att pojkarna skulle bekämpa 

elden, och kvinnlighet, att flickorna kunde räddas. Även Dolk (2013) redogör för en observation där en 

pojke intar rollen som brandman men iklädd klänning. Då reaktionen från andra barn uteblev 

reflekterade Dolk kring om detta kunde hänga samma med det aktiva genusarbetet som pågick både 

från föräldrarnas och förskollärarnas sida.  

Omgivningens skilda förväntningar på pojkar och flickor 

Davies (2003) menar att en del i utvecklingen av en könsidentitet innebär att barnet måste lära sig vilka 

känslor som är accepterade inom ramen för vad som ses som manligt respektive kvinnligt. Ett flertal 

forskare visar på att förskollärare bemöter ett liknande beteende olika beroende på om det är en pojke 

eller flicka (Davies, 2003; Eidevald, 2011; Hellman, 2010; Månsson, 2000; Rantala, 2016).  Eidevald (2011) 

belyser detta genom två observationer där barnet Anna utforskar olika tillvägagångssätt för att få sin 

vilja igenom. I den första observationen kräver några pojkar ensamrätt till ett antal kuddar. Anna följer 

inte de sociala koderna för hur hon som flicka ska agera utan använder sig av samma metod som 

pojkarna, det vill säga hävdar sig både verbalt och genom fysiskt agerande. Resultatet blir en tillsägelse 

från förskolläraren som indirekt gör Anna ansvarig för hela situationen. Däremot tillrättavisas inte de 

pojkar som beter sig på samma sätt som Anna. Senare under observationen tar pojkarna kuddar från 

Anna varpå hon börjar gråta, pojkarna lägger direkt skulden på Anna vilket föranleder förskolläraren 

till att försöka medla mellan barnen. I en senare observation använder Anna samma strategi som 

pojkarna och försöker kräva ensamrätt över kuddarna gentemot en annan flicka. Flickan svarar med 

gråt och får genast respons på sitt agerande från förskolläraren som lyfter upp och tröstar henne. Anna 

fortsätter att försöka få sin vilja igenom och börjar även hon gråta men får inte samma gehör från 

förskolläraren som den andra flickan. I båda situationerna signaleras normer för hur flickor och pojkar 

förväntas bete sig. Pojkar kan vara fysiskt utåtagerande utan att det får någon negativ uppmärksamhet 

från vuxnas sida medan flickor inte ska hävda sin vilja, varken fysiskt eller verbalt. Eidevald (2011) 

menar att det som signaleras är att flickor uppmanas att gråta för att få sin vilja igenom. Resultatet blir 

en bild av pojkar som fysiskt starka och flickor som sårbara. Fysisk styrka och imponerande 

kroppsstorlek, ses som typiskt maskulina egenskaper som Gannerud (2001) hävdar, signalerar makt. 

Hellman (2010) synliggör detta i en situation där en förskollärare gör karaktären Karl-Alfreds fysik 
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åtråvärd. Genom att hävda att barnen kan få lika stora muskler som karaktären försöker förskolläraren 

förmå barnen att äta upp spenatsoppan. 

Sammanfattning 

I det här stycket har barns könsskapande behandlats. Medan några forskare belyser hur yttre attribut 

har en avgörande roll när barn kategoriserar sig som pojke eller flicka (Davies, 2003; Hellman, 2010) så 

finns det även nyare forskning som inte tillskriver samma makt till kläder och frisyr (Dolk, 2013). 

Samtidigt reflekterar Dolk (2013) kring om detta beror på förskollärares och föräldrars engagemang i 

genusarbetet. I stycket synliggörs hur förskollärare bemöter barns agerande olika beroende på barnets 

kön, något som är genomgående trots att det skiljer 16 år mellan den äldsta och den nyaste studien som 

jag har tagit del av (Davies, 2003; Eidevald, 2011; Hellman, 2010; Månsson, 2000; Rantala, 2016). Speciellt 

i Eidevalds (2011) studie framkommer hur förskollärare signalerar vad som är acceptabelt beteende för 

pojkar och flickor genom att reproducera rådande könsnormer.  

Att motverka traditionella könsmönster i det pedagogiska arbetet. 

Gannerud (2001) menar att människans uppfattning om kön formas av det som omger oss. Samhällets 

normer och förväntningar kopplade till kön, har inflytande på den enskilda människans 

identitetsskapande. Eftersom de traditionella könsrollerna innebär en hierarkisk skillnad där det 

manliga könet värderas högre, leder det i förlängningen till skillnader i samhällets strukturella nivå 

något som även påverkar den enskilda individen. Eidevald (2011) och Månsson (2000) synliggör hur 

vårt agerande signalerar till barnen hur de förväntas agera utifrån sitt kön, något som har stort 

inflytande i den könsskapande processen. Vidare hävdar Eidevald (2011) att den bild av pojkar och 

flickor som kommer till uttryck i verksamheten, skapar en grund för vad barnen kommer uppfatta som 

manligt och kvinnligt även som vuxna. De erfarenheter som vi får genom livet är präglade av vårt 

personliga kön och av det socialt konstruerade genus (Gannerud, 2001).  

 

I den litteratur jag har tagit del av, belyser forskarna olika strategier som är vanligt förekommande i 

förskolan och som indirekt förstärker rådande könsnormer. Odenbring (2010) ger exempel på en 

situation där flickor används som stötdämpare och placeras mellan pojkar som betraktas som bråkiga. 

Genom att placeras mellan pojkar blir flickorna ansvariga för att det blir lugnt, något som upprätthåller 

en stereotyp bilden av flickor som lugnare än pojkar. Det är inte heller ovanligt med så kallade 

hjälpfröknar, barn som antingen uppmuntras eller på eget initiativ hjälper förskolläraren med diverse 

uppgifter och att upprätthålla förskolans regler (Odenbring, 2010; Ärlemalm – Hagsér & Pramling 

Samuelsson, 2009). I Odenbrings (2010) studie är det främst flickor som tilldelades en roll där de 

förväntas hålla ordning på eller hjälpa pojkarna. Det förekom, men mer sällan, att även pojkar intog 

rollen som hjälpfröknar (Odenbring,2010). 

 

I sin studie fann Eidevald (2011) främst två olika strategier som arbetslag använder i syfte att göra 

förskolan mer jämställd. Den ena strategin innebar att könskodade leksaker plockades bort och ersattes 

med material som angås vara könsneutralt. I den könsneutrala kategorin inräknas diverse 

skapandematerial, utklädningskläder, cyklar och bollar. I denna strategi som Eidevald kallar 

könsneutral, strävade förskollärarna efter att inte behandla barnen olika. Den andra strategin benämner 

Eidevald som könsöverskridande, och gick ut på att arbetslaget istället för att avlägsna material, 

uppmuntrade och skapade möjligheter för barnen att göra könsöverskridande val. Målet var att 

behandla alla barn lika, vilket i praktiken innebär ett kompensatoriskt förhållningssätt där barnet ska 
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lära sig egenskaper och beteende som den i regel anses sakna. Det könsöverskridande förhållningssättet 

synliggörs i Giraldo och Colyars (2012) studier. Forskarna belyser förskollärarnas strävan att erbjuda 

barnen både maskulina och feminina roller. Pojkarna uppmuntras att leka med dockor, uttrycka sina 

känslor, klä sig i feminint kodade kläder och vara omhändertagande medan flickorna uppmuntras att 

leka med bilar, klossar, utöva utomhussport och inta roller som superhjältar. Förskollärarna själva 

hävdar att de arbetar för att erbjuda varje barn samma möjligheter och behandlar de lika (Giraldo & 

Colyar, 2012). Eidevald (2011) argumenterar för att även om förskollärare skapar en verksamhet som 

inte begränsar barnen efter deras kön, så kommer det egentligen att motarbeta förskollärarnas 

jämställdhetsarbete. Med detta menar Eidevald att de åtgärder som vidtas för att vidga barnens 

möjligheter, riskerar att utgå från ett perspektiv på vad pojkar och flickor förväntas sakna och att det 

därmed befäster de stereotypa bilder som finns av barnen. Davies (2003) tycks instämma i detta 

resonemang och menar att förskollärarnas strävan efter att motarbeta könsstereotypa roller leder till att 

pojkar uppmuntras att anta ett beteende som passar i ”hemvrån” medan det för flickor innebär en 

uppmuntran till ett machobeteende. Att döpa om ”dockvrån” till ”hemvrån” och uppmuntra pojkar att 

leka med dockor och flickor med bilar, menar Eidevald (2011) är en snabb lösning som på ytan arbetar 

mot en mer jämställd kultur men som indirekt förstärker rådande könsnormer.   

Sammanfattning 

I detta stycke har det pedagogiska arbetet med att motverka traditionella könsroller varit i fokus och 

skilda strategier att ta sig an arbetet har synliggjorts. Bilden av flickor som lugna, ansvarstagande och 

mogna förstärks genom begreppet ”hjälpfröknar” (Odenbring, 2010; Ärlemalm – Hagsér & Pramling 

Samuelsson, 2009). Förfarandet att använda flickor för att lugna ner eller hålla ordning på pojkarna 

innebär indirekt att bilden av pojkar som utåtagerande, högljudda och självständiga och bilden av 

flickor som lugna och ansvarstagande, förstärks (Odenbring, 2010). Att ha arbetet med att bemöta pojkar 

och flickor lika, som mål är en komplicerad uppgift. Även om det praktiska arbetet tillsynes följer 

verksamhetens mål att motarbeta traditionella könsmönster så riskerar det att i själva verket förstärka 

dem (Eidevald, 2011; Giraldo & Colyar, 2012).  
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Syfte 
Syftet med den här studien har varit att undersöka och analysera förskollärares uppfattningar om barns 

könsskapande samt vilka hinder och möjligheter som de ser i arbetet att motverka traditionella 

könsmönster i förskolan. För att uppnå syftet genomfördes enskilda intervjuer med 6 stycken 

förskollärare. 

 

Frågorna som kommer besvaras i arbetet är:  

• Hur ser förskollärare på barns könsskapande? 

• Vilka hinder och möjligheter i arbetet med att motverka traditionella könsmönster berättar 

förskollärarna om? 
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Metod  
I denna del kommer jag att beskriva valet av metod för studien samt hur urvalsprocessen såg ut. Efter 

det kommer en beskrivning av studiens genomförande och hur analysen av datamaterialet har gått till. 

Jag kommer att redogöra för de etiska överväganden som jag har tagit i beaktning i studien och i slutet 

av avsnittet återfinns en metoddiskussion. 

Metodval  

Syftet med denna uppsats var att studera och analysera några förskollärares uppfattningar om barns 

könsskapande samt de hinder och möjligheter som de ser i arbetet att motverka traditionella 

könsmönster i förskolan. Då det är förskollärarnas berättelser och tankar som var av intresse för studien, 

föll valet på att genomföra en kvalitativ intervjustudie. En kvalitativ studie innebär enligt Ahrne och 

Svensson (2015) att den data som samlas in, består av människors upplevelser och känslor. Syftet med 

intervjuer är just en strävan efter att förstå hur den intervjuade tänker och känner (Trost, 2010). 

Intervjuer erbjuder även möjligheten att få mer utvecklade svar än vad en enkätstudie skulle göra, något 

som ytterligare bidrog till valet att intervjua. I arbetet användes semistrukturerade intervjuer som gav 

intervjuaren större frihet i att anpassa frågornas ordningsföljd efter situationen.  

Urval och genomförande 

Då studiens fokus var att undersöka förskollärares uppfattningar och erfarenheter om barns 

könsskapande, var det just utbildade förskollärare som var önskvärda informanter. Från kommunens 

hemsida valdes slumpmässigt ett antal förskolechefer ut, från både kommunala och fristående 

förskolor. Inledningsvis kontaktades dessa medels mail där ett första missiv (se bilaga 1) samt de 

forskningsetiska principerna i korta drag, bifogades (se bilaga 3). Ett fåtal förskolechefer avböjde 

medverkan vid denna första kontakt. I missivet informerades de om att jag ämnade återkomma per 

telefon för vidare kontakt. Några få förskolechefer hörde av sig och meddelade att det gick bra att 

samtala via telefon det sagda datumet. En förskolechef förmedlade kontakt till förskollärare som kunde 

tänkas vilja delta, redan vid denna första mailkontakt och följdes därmed inte upp med ett telefonsamtal 

utan kontakten fortsatte genom mail. De förskolechefer som inte hörde av sig kontaktades per telefon 

veckan därpå och föreslog i sin tur förskollärare som kunde tänkas vilja delta. Grundtanken var att få 

med informanter med olika lång erfarenhet inom yrket, i syfte att få en spridning på informanternas 

erfarenheter. Gannerud (2001) menar att med arbetslivserfarenhet följer en förändrad syn på arbetet i 

sig. Genom att sträva efter en åldersmässig och yrkesmässigt aktiv spridning på deltagarna kan skilda 

synsätt synliggöras. Även om jag inte specifikt efterfrågade detta i samtal med samtliga förskolechefer 

så blev det ändå en variation rörande yrkesverksamma år bland informanterna. Den första kontakten 

med förskollärarna skedde via mail där ett missiv (se bilaga 2) och de forskningsetiska principerna (se 

bilaga 3), skickades ut. En vecka senare följdes mailen upp av ett telefonsamtal, där tid och plats för 

intervju bestämdes. Samtliga förskollärare som kontaktades valde att medverka i studien. Trost (2010) 

menar att i en intervjustudie är valet av miljö viktig, idealet är en plats där intervjun kan ske ostört men 

även där informanten känner sig trygg. Vid kontakt med förskollärarna som deltog i studien 

diskuterades aldrig något annat alternativ än att intervjun genomfördes på informantens arbetsplats. 

Både förskolecheferna och förskollärarna informerades om intervjuns fokus kring förskollärarnas 

tankar rörande genus och jämställdhet i förskolan men delgavs inte några intervjufrågor i förväg. 

Tanken med detta var att informanterna inte skulle ha möjlighet att förbereda sina svar i förväg efter 
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vad de tror att jag vill höra. Eftersom syftet med studien är att ta del av informanternas uppfattningar 

och erfarenheter så är idealet att få så spontana svar som möjligt. 

 

Varje intervju var beräknade att ta maximalt 60 minuter. Genom att avsätta en timme hoppades jag på 

att informanten skulle kunna slappna av lite och inte känna sig stressad. Intervjuerna tog allt från 39 

minuter till 60 minuter. Innan intervjuerna påbörjades informerades deltagaren kort om studiens syfte 

samt de forskningsetiska principerna (se bilaga 3). I syfte att kunna ägna maximal uppmärksamhet åt 

det som informanten berättade samt att låta intervjun flyta på, tillfrågades alla deltagare i studien om 

ljudupptagning med smartphone kunde användas. Samtliga informanter i studien gav sitt medgivande 

till att bli inspelade. Att ha materialet inspelat innebar en möjlighet att under bearbetning och analys, 

kunna återgå till materialet om och om igen, vilket ökade möjligheterna att uppmärksamma tonläge 

och betoningar. Däremot har ljudinspelningen den begränsningen att mimik och gester inte synliggörs 

(Trost, 2010). Som komplement fördes stödanteckningar vilka underlättade för mig som intervjuare att 

återknyta till det informanterna berättade och ställa följdfrågor som ledde till fördjupade svar och förde 

intervjun framåt. Under intervjuerna anpassades ordningen på frågorna efter informantens svar och 

således hade informanten ett inflytande över intervjuns utformning (Trost, 2010). Som jag tidigare 

nämnt genomfördes samtliga intervjuer på deltagarens arbetsplats. Hälften av intervjuerna 

genomfördes i enskilda samtalsrum, två av intervjuerna på en tom avdelning och en i ett tomt 

personalrum. I båda fallen där intervjun skedde på en tom avdelning, inträffade något som störde 

intervjuns rytm. I ena fallet ringde avdelningens telefon och inspelningen pausades, i det andra fallet 

behövde personal i verksamheten något som fanns i rummet. I det senare fallet fortskred intervjun utan 

att inspelningen pausades då informanten fortsatte att tala under avbrottet. Efter genomförd intervju 

tackades informanten för sin medverkan.  

 

Inledningsvis erbjöds två veckor för informanterna att hitta den tid som passade dem bäst, dock föll det 

sig så att samtliga intervjuer sammanföll under den första veckan. Som ett resultat av detta påbörjades 

inte någon transkribering förrän alla intervjuer var genomförda.  

Analysmetod 

Intervjuerna transkriberades i sin helhet, bortsätt från små uttrycksord som ”ehm” och ”öh” samt det 

småprat som uppstår i början och i slutet av intervjun och som därmed inte återfinns på 

ljudinspelningen. Informanterna gavs fingerade namn och ortnamn som nämndes under intervjuerna 

har tagits bort. Trost (2010) påpekar att transkribering av ljudinspelning ofta tar mycket tid i anspråk 

men fördelen är att materialet kan läsas igenom ett flertal gånger.  

 

I analysarbetet har jag utgått från de steg som Rennerstam och Wästerfors (2015) beskriver som 

nödvändiga för att kunna få ordning i materialet, att sortera, reducera och argumentera. Dessa steg 

beskrivs som viktiga hjälpmedel för att forskaren ska kunna synliggöra det som är av intresse för 

studien. Första steget innebär att arbetet har sorterats efter studiens intresseområde. Jag läste igenom 

materialet ett flertal gånger i försök att likheter och olikheter i det som informanterna berättade. För att 

underlätta arbetet med att finna det som var relevant för studien, analyserades materialet till en början 

med studiens syfte i åtanke. I bearbetningen av materialet antecknade jag kommentarer i marginalen, 

som sammanfattade innehållet i det som berättades. Efter att utskrifterna hade lästs igenom 

koncentrerades kommentarerna till begrepp. Exempelvis förkortades kommentarer som ”hur 

könsnormer i samhället påverkar” till ”yttre påverkan”. De begrepp som först växte fram innefattade; 
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”förskollärares bemötande”, ”yttre påverkan”, ”utforskar könsgränser”, ”verksamhetens utformning”, 

”könsroller” och ”barns könsskapande”. I syfte att strukturera och skapa ordning i materialet klippte 

jag ut stycken ur transkriberingarna vilka placerades i olika högar. Genom att på ett konkret sätt 

gruppera förskollärarnas uttalande på detta viset fick jag en bättre översikt över materialet. I detta 

skedet märkte jag att en del av kategorierna egentligen hade samma fokus. Jag gjorde då ytterligare en 

sortering där ovanstående grupper komprimerades till totalt fyra kategorier som finns presenterade i 

nästa stycke. Dessa kategorier återfinns som rubriker i resultatkapitlet. Nästa steg i analysarbetet 

innebar att materialet skulle reduceras. Allt material som framkom i studien kan inte redogöras för i 

resultatet, istället ska uppfattningar som kan representera de olika kategorierna, synliggöras. Att 

reducera beskrivs som en komplicerad uppgift där det som är representativt ska väljas ut, samtidigt 

som det föreligger en risk att det som väljs ut inte ger en nyanserad bild av resultatet utan enbart belyser 

det som analytikern vill ska synliggöras (Rennerstam och Wästerfors, 2015). Redan i arbetet med att 

urskilja likheter och olikheter i intervjuerna och placera dem i kategorier har ett urval gjorts där det som 

jag fann relevant för studiens syfte har sorterats. För att åstadkomma den reducering som Rennerstam 

och Wästerfors (2015) syftar på har citat valts ut från varje kategori för att synliggöra de variationer som 

framkom i deltagarnas berättelser. Slutligen har studiens resultat argumenterats och problematiserats i 

studiens diskussionsdel. I enlighet med Trost (2010) är samtliga citat omgjorda från talspråk till 

skriftspråk. En del av förskollärarnas uttalande är sammanfattade, då det väsentliga i deras yttranden 

skulle ha varit svårtolkade om de återgavs i sin helhet. 

 

I intervjuerna delade informanterna med sig av sina tankar och upplevelser kring barns könsskapande. 

Förskollärarnas intresse i ämnet framträdde tydligt och även om några av deltagarna hävdade att de 

inte tänkt så mycket kring ämnet så fick jag uppfattningen att genus är ett ämne som var viktigt för 

dem. Förskollärarnas berättelser förmedlade en kännedom om det inflytande som vuxna och samhället 

i stort har på barnets uppfattning om vad det innebär att vara pojke eller flicka. Det framkom även olika 

uppfattningar kring vad begrepp som könsneutralt ska representera och skilda sätt att ta sig an 

uppdraget att skapa jämlikhet i förskolan. De tankar och erfarenheter som jag fick ta del av genom 

intervjuer, analyserades och sorterades i relation till studiens syfte, att studera och analysera 

förskollärares uppfattningar om barns könsskapande samt de hinder och möjligheter som de ser i 

arbetet med att motverka traditionella könsmönster i förskolan. Det som jag sedan ansåg var av intresse 

i förhållande till studiens frågeställningar, har valts ut och resulterade i följande kategorier som finns 

representerade i arbetets resultatdel.  

• Förskollärares tankar om barns könsskapande  

• Professionens betydelse 

• Förskollärares funderingar om sitt eget förhållningssätt 

• Vad miljön kan erbjuda 

Etiska överväganden 

I studien har de av Vetenskapsrådet (2011) antagna etiska riktlinjer för hur forskning ska bedrivas, tagits 

i beaktning. Både förskolechefer och förskollärare informerades skriftligt om dessa etiska principer (se 

bilaga 3) vid en första kontakt. Innan intervjun började delgavs informanten på nytt om dessa principer, 

denna gång muntligt. Detta gjordes oavsett om informanten hunnit bekanta sig med principerna eller 

inte. Jag kommer nu kort att redogöra för de forskningsetiska principerna.  
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Inledningsvis innan intervjun tog sin början, presenterade jag mig själv och vad det var som jag ville 

undersöka genom studien. Jag informerade förskollärarna om att deras deltagande var frivilligt och om 

de önskade att avbryta så respekterade jag beslutet och intervjun skulle då avbrytas. I detta skede 

efterfrågade jag deltagarnas muntliga samtycke att delta i studien. Vidare påpekade jag att de själva fick 

avgöra om de ville svara på mina frågor. På så vis uppfyllde jag informationskravet och 

samtyckeskravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet informerade jag deltagarna om att jag inte 

skulle nämna dem eller deras arbetsplats vid namn och att jag skulle göra det jag kunde för att 

avidentifiera dem i mitt arbete. Med hänsyn till detta har samtliga namn fingerats och den geografiska 

platsen för studien definieras inte och jag har inte på något vis beskrivit deltagarna. Jag påpekade att 

jag inte kunde garantera att de inte identifieras då det kan finnas personer i informantens omgivning 

som vet att hen deltar, exempelvis kollegor på arbetsplatsen. Jag berättade att materialet kommer att 

förvaras på min dator och efter att arbetet är avslutat och godkänt kommer allt material att raderas. 

Slutligen berättade jag att de insamlade uppgifterna endast skulle användas i min studie, vilket 

uppfyller nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

I den inledande kontakten delgavs förskolechefer och förskollärare om önskemålet att genomföra 

intervjuerna med ljudupptagning. Innan intervjuerna påbörjades, efterfrågades muntligt 

informanternas tillåtelse att använda ljudinspelning men det påpekades dock att detta inte var ett krav 

för studien.  

Metoddiskussion 

I metoddiskussionen diskuteras hur metod, urval, genomförande och analys kan ha inverkat på 

studiens tillförlitlighet. Denna studie hade en begränsad tidsplan som påverkade antalet informanter, i 

en kvalitativ studie är det dock innehållet i datamaterialet som är det viktiga och inte kvantiteten av 

informanter (Rennerstam & Wästerfors, 2015).  

 

Genom intervjuer framkommer egentligen enbart en bild utifrån vad informanterna väljer att berätta. 

Eriksson - Zetterquist och Ahrne (2015) påpekar att en intervju egentligen bara synliggör hur en person 

uppfattar ämnet under intervjun och att det som sägs gäller situationen där och då. I denna studien kan 

inget sägas om hur förskollärarna arbetar med att motverka traditionella könsroller i förskolan, enbart 

hur de själva uppfattar sitt arbete. Eftersom förskollärarna inte på förhand delgavs studiens fokus utan 

enbart fick veta att jag var intresserad av att intervjua dem om deras tankar och uppfattningar angående 

genus, så vill jag tro att förskollärarna inte har svarat utifrån vad de tror att jag vill höra utan att det är 

deras egna tankar. För att få en föreställning om hur förskollärarna arbetar skulle intervjustudien 

kunnat kompletteras med observationer, vilket kunde gett mer tyngd till förskollärarnas berättelser av 

hur de arbetar. Samtidigt är det förskollärarnas tankar och erfarenheter som är studiens fokus, något 

som kan vara svårt att få en uppfattning om genom observationer.  

 

Med hänvisning till studiens begränsade tidsplan genomfördes samtliga intervjuer inom samma 

kommun. Samtidigt är det inte säkert att en större geografisk spridning skulle gett ett annat resultat. 

Jag försökte få till en spridning i deltaganars ålder och aktiva år inom yrket med tanken att erfarenheter 

bidra till en förändrad syn på verksamheten (Gannerud, 2001). Åldersskillnaden på den yngsta och den 

äldsta i studien är 34 år. Det finns även en spridning i informanternas år som yrkesverksamma 

förskollärare där den som är nyast i professionen har varit verksam i ett par år och den som arbetat 

längst har gjort det i närmare 40 år. I studien förekommer enbart kvinnliga informanter, huruvida 
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resultatet hade sett annorlunda ut om det var några manliga förskollärare med, kan omöjligt sägas. Att 

det inte återfinns några manliga förskollärare i studien beror på två saker. Dels har jag inte specifikt 

efterfrågat manliga informanter och dels är utbudet av manliga förskollärare begränsat.  

 

I syfte att ge läsaren en så tydlig bild av forskningsprocessen som möjligt har jag redogjort för hur 

metodval, urval, insamling av datamaterial och dataanalys har gått till. Trots bristande geografisk 

spridning och få deltagare så anser jag att studien är tillförlitlig då intervjuguiden, studiens struktur 

med inspelade intervjuer och citat från intervjuerna resulterade i mycket material som var av intresse 

för studien.  

 

Jag valde att använda mig av kvalitativa interjuver med en semistrukturerad intervjuguide, vilket 

skapade större frihet för mig som intervjuare att ändra ordningen på frågorna samt att ställa följdfrågor 

som gav möjlighet till mer uttömmande svar (Eriksson - Zetterquist och Ahrne, 2015). Trost (2010) 

påpekar att även om intervjuns fokus bestäms av intervjuaren så är det den intervjuade som avgör 

ordningen på innehållet i intervjun. Jag skulle vilja tillägga till detta resonemang att innehållet till viss 

del styrs av intervjuaren då det är den som har skapat ett intervjuformulär och därmed på förhand 

skapat en ram för innehållets ordning. Den följd som frågorna ställs, kan styra vilka tankar som kommer 

till ytan och hur informanten väljer att tolka frågorna generar ett visst svar. 

 

Informanterna delgavs inte några intervjufrågor i förväg eftersom jag ville få så spontana svar som 

möjligt. Om informanterna hade fått tillgång till frågorna innan intervjun så ansåg jag att det fanns en 

risk att svaren skulle fabriceras efter vad de trodde att jag ville höra. Denna farhåga förstärktes då några 

av informanterna hade förberett sig genom att ta med förskolans likabehandlingsplan till intervjun. I 

det ena fallet hänvisade inte informanten till likabehandlingsplanen i någon större utsträckning. I det 

andra fallet återvände informanten vid ett flertal tillfällen till likabehandlingsplanen. I det senare fallet 

upplevde jag att informantens svar, genom upprepad hänvisning till dokumentet, var styrda efter en 

tanke om vad jag ville höra.  

 

Även om jag som intervjuare hade intentionen att anteckna under intervjun så fördes enbart enstaka 

stödanteckningar när förskolläraren berättade något som jag ville följa upp med en fråga. Hade jag 

antecknat mer, upplevde jag det som att det hade stört intervjuns flöde och även medfört en risk till 

oroskänslor hos informanten (Trost, 2010). Under alla 6 tillfällen gav informanten sitt medgivande till 

ljudinspelning vilket innebar att jag som intervjuare kunde fokusera på informanten istället för att 

försöka hinna med att anteckna. Trost (2010) menar att oavsett var intervjuerna genomfördes så är det 

av betydelse att resonera kring den påverkan som lokalen kan ha haft. Att samtliga intervjuer 

genomfördes på informanternas arbetsplats underlättade både för mig som intervjuare men framförallt 

för informanten då inskränkningen av förskollärarens tid styrdes av intervjuns längd. De intervjuer som 

genomfördes i enskilda rum tycktes ha en positiv effekt på informanterna då jag upplevde att dessa 

förskollärare var mer avslappande under intervjuerna än när intervjuer skedde på andra platser i 

verksamheten. Huruvida detta berodde på lokalen eller på förskolläraren som person, kan inte 

besvaras.  

 

Att transkribera intervjuerna har varit tidskrävande men samtidigt har det underlättat arbetet med att 

analysera materialet. Att därefter bearbeta materialet tog även det lång tid, mestadels på grund av 

bristande erfarenhet av detta. Eftersom samtliga deltagare valde att bli intervjuade under samma vecka, 
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valde jag att inte påbörja transkriberingen förrän samtliga intervjuer var genomförda. Hade jag påbörjat 

transkriberingen tidigare hade jag kanske gjort upptäckter som kunde hjälpt mig inför kommande 

intervjuer. Samtidigt kunde det ha inneburit att jag omedvetet försökt styra kommande intervjuer mot 

något som jag fann av intresse under tidigare transkribering. Mitt mål med studien har varit att få ta del 

av förskollärares erfarenheter och tankar kring hur barn skapar kön samt vilka hinder och möjligheter 

de ser i arbetet med att motverka traditionella könsmönster. Genom intervjuer har förskollärare delat 

med sig av sina tankar och erfarenheter från vilka resultatet presenteras i nästa kapitel. 
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Resultat 
I denna delen kommer jag att presentera resultatet av min empiriska studie. Jag kommer att redovisa 

för de likheter och olikheter som framkommit genom deltagarnas berättelser och variationerna kommer 

att belysas med citat. Samtliga namn är fingerade med avsikten att avidentifiera de medverkande 

förskollärarna. Syftet med den här studien har varit att undersöka och analysera förskollärares 

uppfattningar om barns könsskapande samt vilka hinder och möjligheter som de ser i arbetet att 

motverka traditionella könsmönster i förskolan. De kategorier som framkom under analysarbetet, 

representeras av de underrubriker som återfinns i resultatdelen. Resultatet delas upp i följande rubriker; 

Förskollärarnas tankar om vad som påverkar barns könsskapande, förskollärares förhållningssätt, professionens 

betydelse och en tillåtande miljö.  

Förskollärarnas tankar om vad som påverkar barns könsskapande  

Större delen av deltagarna fastslog att vi föds till ett specifikt kön men samtliga reflekterade kring vilken 

påverkan vårdnadshavare och samhället har för barnets utveckling. Flera av förskollärarna menade att 

det är vårdnadshavarna som formar barnet och att barnet i sammanhanget är en passiv mottagare. 

Genom intervjuerna kom det fram skilda uppfattningar om i vilken utsträckning vårdnadshavarna gör 

ett aktivt val att forma sina barn efter rådande könsnormer. Samtidigt tycktes det finnas en förståelse 

kring svårigheterna att finna alternativ till det starkt könskodade material som erbjuds i samhället.  

 

För det första så föds man till pojke eller flicka, nått annat kan jag inte se. Sen så tror jag absolut 

att man påverkar barn, alltså både vi föräldrar och, jamen hela samhället påverkar barn utifrån 

att det är en pojke eller flicka. Alltså kläder, leksaker, jamen allt löst material kommer ju liksom 

utifrån och det är svårt att värja sig mot. (Olivia) 

 

Men jag tror i alla fall på nått sätt att vi, det är vi som skapar könen, både samhället och 

föräldrarna och alla i omgivningen. Så jag vill inte tro att vi föds, absolut jag föds till kvinna och 

du föds till man så, men själva. Det är ju bara en liksom identitet men själva hur man är…tror 

jag, det utformas i efterhand. (Rebecca) 

 

Ett fåtal av förskollärarna hävdade att vårdnadshavarna spelade en mindre roll i den könsskapande 

processen utan framhöll istället andra faktorer så som media och barnet själv. Vårdnadshavare och äldre 

barn angavs som viktiga förebilder men även fiktiva karaktärer ansågs som betydelsefulla för barns 

uppfattning om de olika könen. Även om det förekom ett resonemang om fiktiva karaktärer som 

förebilder, så berättade förskollärarna att de inte hade tillfört nytt material till verksamhetens litteratur, 

för att erbjuda en större variation av förebilder. En förskollärare framhöll att prinsessorna inte behöver 

försvinna utan kan fungera som en utgångspunkt kring vilken de kan skapa en dialog med barnen om 

prinsessor och påpekade att det även finns material som lyfter fram prinsessor som starka och modiga 

förebilder. 

 

Jag tror ju dom skapar sin identitet utifrån det dom ser runtom sig, så tänker jag att dom gör. 

[…] Idag tror jag inte att dom vuxna är så starka förebilder längre. Jag tror absolut allt ifrån 

Youtube, filmer och allt sånt där det är otroligt starkt inflytande tror jag på riktigt små barn 

idag. […] Så att jag tror att vuxna har mindre påverkan på barn idag, det tror jag. (Lizette) 

 



17 

 

Jag tror ibland att det finns flickiga flickor och pojkiga pojkar och flickiga pojkar och pojkiga 

flickor om man säger så, och det måste få vara så. Och ibland tror jag faktiskt att… Att det är 

mera hur vi är som personer som formar kanske än själva attributen runtomkring oss. (Gisela) 

 

Skillnaden i förskollärarnas uttalande berör barnets roll i den könsskapande processen. En del av 

deltagarnas uttalande, tolkar jag som att omgivningen är så präglad av könsnormer, att barnet själv inte 

anses ha en aktiv del i den könsskapande processen. Det framkom även andra perspektiv där barnet 

har en aktiv del i processen och där det snarare är jaget än omgivningen som formar barnet. Några av 

förskollärarna delade med sig av erfarenheter och tankar där de yngre barnen, konstaterar fysiska 

skillnader för att klargöra en könstillhörighet. 

 

Dom upptäcker ju ganska tidigt att vi ser ju annorlunda ut. Lyfter ganska, särskilt ser man det 

redan när dom, när vi byter blöja, att dom kan reagera på det. Ja men du har en snopp och jag 

har en snippa, vi är olika där. Men på nått sätt hitta där just att… Men det är ju så att dom som 

har snopp är pojkar och dom som har snippa det är tjejer. Det är ganska tydligt att dom kommer 

in i det ganska fort. (Beatrice) 

 

Att barnen hänvisar till fysiska skillnader för att hävda sitt kön är något som flera av förskollärarna 

erfarit. Men det förekom även skildringar som visar hur vetskapen om skillnader i det fysiska könet 

hamnade i bakgrunden och barnen i första hand inte kategoriserade sig som pojke eller flicka utifrån 

sitt fysiska kön. Förskollärarna talade om de könsnormer som råder i samhället och en menar att de är 

svåra att frångå. Deltagarna i studien delar med sig av sina tankar kring hur barn bemöts olika redan 

från födseln och hur det sedan fortsätter långt upp i skolåldern, genom hela livet menar en del. De 

beskriver sina erfarenheter av hur flickor och pojkar bemöts med olika röstlägen och skilda ordval. En 

förskollärare berättar om erfarenheter där omgivningen antog att hennes barn var av ett viss kön, med 

anledning av färgen på kläderna. 

Yttre attribut och förskollärarnas bemötande 

Gemensamt för samtliga deltagarna i studien var att de talade om den inverkan som yttre attribut kan 

ha på barns könsskapande, främst utbudet och utformningen av barns kläder. Förskollärarna talar om 

att det i kläd- och leksaksaffärer syns en tydlig uppdelning som signalerar hur barnen ska se ut och 

agera. Klädutbudet är avgränsat till pastellfärger och utsmyckningar till flickorna kontra mörka, dova 

färger med actionfigurer och tuffa tryck på till pojkarna. Samtidigt uttrycktes en förståelse för att det 

som vårdnadshavare kan vara problematiskt att hitta könsneutrala kläder. Några av deltagarna i 

studien belyser att det finns butiker där barnkläderna inte är kategoriserade efter kön men menar att 

dessa butiker inte har någon egentlig makt att förändra då de är för små.  

 

Och då är det ju, jamen det ser man ju att flickavdelningen är rosa och ryschigt och pyschigt och 

det är mycket pastellfärger och sådär. Och grabbarna har ju lite, där är det ju mycket mera blått, 

mycket mera tuffa tryck och ja såna saker då. Och där tror jag ju att man, där skapar man ju en 

bild på en gång hur ska din flicka se ut, hur ska din pojke se ut och det är såhär, det är dom här 

skillnaderna. (Sonja) 

 

Även om samtliga förskollärare talade om den tydliga könsmarkören som kläderna utgör, så var det få 

som hade erfarenheter där barn regerade på varandras kläder. Förskolläraren Lizette berättar om en 
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period i verksamheten, där det fanns några pojkar som ofta iklädde sig, som hon kallade det, 

prinsesskläder och att barnens respons handlade om hur fina pojkarna var. Lizettes berättelse skiljer sig 

från en del av förskollärarna som berättar om sina erfarenheter där flickor med lätthet kan inta en 

manlig könsroll medan det inte är lika acceptabelt för pojkar att klä sig feminint eller använda 

”flickleksaker”.  

 

Men sen nu, jag tänker på det här hur barn kan påverka varann, jag tycker ofta och oftare 

faktiskt, nu är det bara min egen känsla. Jag tycker ganska ofta att man hör att pojkar säger; men 

det där kan du inte leka med det är en tjejleksak. Medans att flickor kan mer, använda sig utav 

det som finns. Och är det så att en pojke tar på sig en utklädningskjol, då kommer många och 

säger; han har på sig en kjol, liksom. Så att jag tror att barn är uppmärksamma om det. (Olivia) 

 

Det förskollärarna berättar, är att barn ibland opponerar sig mot andra barns klädsel, men även att 

vårdnadshavare kan reagera när pojkar iklär sig starkt feminint kodade kläder. Flera av förskollärarna 

talar om hur barnen i rollekar, ofta kan inta en roll av det motsatta könet, något som Olivia har erfarit 

annorlunda. En förskollärare reflekterar kring hur skilt socialt ursprung kan ha någon inverkan på 

hur barnen hanterar könsöverskridande agerande eller klädsel. Några av förskollärarna spekulerade i 

varför det tycks vara mer okej för flickor att agera eller klä sig könsöverskridande. 

 

Alltså tjejer har ju mer kjol och byxor om vartannat hursomhelst.  Att det finns, för oss är det 

inte lika könsbundet…Med kläder kanske, som det är mot killarna… (Gisela) 

 

Att sträva efter att barn ska ges samma möjligheter oavsett kön, lägger stort ansvar på förskollärarnas 

agerande i olika situationer. Generellt berättades det om ett förhållningssätt, specifikt i relation till 

klädsel, där förskollärarna strävade efter att bemöta alla barn lika. En förskollärare berättade om sina 

erfarenheter av hur genusarbetet har medfört att pojkar som klär sig i feminint kodade kläder får en 

uppskattning av vuxna som flickor, som iklär sig feminint, inte får.  

 

Får han bara beröm för det där så klart att han ska gå klädd sådär. Skulle han få beröm för när 

han hade sina blåa jeans då kanske han skulle ha dom lika ofta. (Gisela) 

 

Gisela reflekterar kring vilken inverkan förskollärares bemötande har på barnets val av klädsel och 

menar att alla individer söker bekräftelse genom olika metoder. En del av deltagarna menar att även 

om stereotypa könsroller inte ska förstärkas så ska det inte heller förstärkas åt andra hållet. Detta är ett 

resonemang som även framkommer i förskollärarnas tankar om hur de bemöter barnen, i situationer 

där de förväntas uppmärksamma barnens klädsel, för att inte lägga någon värdering i barnens utseende.  

 

Alltså man kan säga andra saker istället för att säga; wow vilken fräck tröja du har idag, så 

kanske man kan säga; nämen den där ser skön ut, tillexempel. Eller ja; hur känns det. Man kan 

ta andra begrepp liksom, det kan tyckas som en liten sak men det är ju ändå en väldigt stor grej 

och större blir det ju äldre barnen blir. (Olivia) 

Förskollärarnas förhållningssätt 

Som jag visat tidigare i resultatet, har deltagarna i studien reflekterat kring samhällets inverkan på 

barnens förståelse av könstillhörighet och vilket inflytande barnet själv har över att forma sin 
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könsidentitet. Deltagarna i studien funderade över vad de omedvetet förmedlar och hur barnens 

utveckling till individer påverkas av de signaler som förskollärarna förmedlar. Flera av förskollärarna 

talar om fallgropar i arbetet med att motverka traditionella könsmönster och poängterar vikten av att 

ha en dialog med kollegor kring bemötande. 

 

Alltså, ju mer man pratar om det, ju mer medveten om fallgroparna, eller vad man ska kalla det 

för, så har man ju en möjlighet att åtminstone inte här på förskolan liksom hålla på så. När det 

gäller tillexempel barns kläder eller vad dom vill göra eller vad vi erbjuder eller vad vi tänker 

att flickor vill eller pojkar vill. Så då har man ju en möjlighet att liksom försöka påverka. Men 

det är inte alltid så enkelt. (Olivia) 

 

Förskollärarnas resonemang visar på en förståelse för hur deras agerande inverkar på barnens 

utveckling samtidigt som svårigheterna att bryta sig loss från de könsmönster som de själva växt upp 

med, synliggörs. Beatrice har under intervjun talat om att hon vill sudda ut gränserna för vad som anses 

vara pojkigt eller flickigt. Hennes resonemang pekar på att det, trots förskollärarnas enträgna arbete 

med att motverka stereotypa könsmönster, finns en tydlig bild av vad det innebär att vara pojke eller 

flicka.  

 

Tillexempel om en kille leker med dockor, nu tar jag dom exemplen men det är så tydliga pojk 

och flicksaker men leker med dockor att man lyfter den situationen; jamen sitter du och leker 

med dockor vad roligt du verkar ha det. Just för att på nått sätt visa att det är okej. Och lika väl 

till tjejerna när det leker med bilar; ja men vad roligt du verkar ha det när du leker med bilar. 

Just för att se visa den glädjen som dom faktiskt har själva men visa det att det är okej. (Beatrice) 

 

Det som kommer fram under intervjuerna är förskollärarnas strävan efter att se bortom 

könstillhörigheten och istället se barnen som individer. En strategi som tycks användas för att se till 

varje barn utan förutfattade förväntningar på vad de borde kunna eller göra utifrån sitt kön, är att se till 

barnet ålder. En del av deltagarna i studien redogör sin uppfattning om denna förskjutning av fokus. 

 

Jag tänker nog mer att det har blivit en förskjutning till vad åldrarna ska kunna än vad könen 

ska kunna, alltså förstår du hur jag menar? Att det liksom, mm nu får ni vänta, den här 

treåringen behöver lite mera tid. […] Vi ser kanske inte barnen så mycket som killar och tjejer 

utan vi ser dom mer som individer. (Gisela) 

 

Att bli medveten om sina egna föreställningar och uppmärksam på sitt eget agerande, anses som viktigt 

för att kunna frångå de i samhället djupt rotade könsnormerna. I resultatet synliggörs en enhetlig bild 

där förskollärarna hela tiden försöker visa och förmedla till barnen att alla kan göra allt. Det är inte 

enbart män som kan skruva och mecka med bilen och det är inte enbart kvinnor som kan sy i en knapp. 

Flera av deltagarna menar att barnen tillägnar sig kunskap om könsroller från flera olika källor och inte 

minst hemifrån. Några av deltagarna menade att den höga andelen av kvinnor i yrket till viss del 

försvårar detta arbete då barnen inte får se eller höra män inom verksamheten. Även om förskollärarna 

tänker på att aktivt motverka traditionella könsmönster, så hävdar några deltagare att det även måste 

vara ett aktivt arbete utanför verksamheten om det ska kunna blir en förändring. För även om flera av 

förskollärarna refererar till traditionella könsmönster som något gammeldags så tycks de fortfarande 

vara närvarande. Även om större delen av förskollärarna talar om uppdraget att motverka traditionella 
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könsmönster, som något viktig och nödvändigt, så reflekterades det kring om det behövs en förändring 

och hur en sådan i så fall ska ske. 

Professionens betydelse  

Som jag visat tidigare är det en svår balansgång som förskollärarna ska bemästra och flera framhåller 

vikten av en gemensam grund att stå på för att medvetet kunna arbeta med genusfrågor i förskolan. De 

flesta förskollärarna i studien menade att genusdiskussionen ofta fick stå tillbaka för andra ämnen som 

behandlades men att det trots allt diskuterades med jämna mellanrum. 

 

Just nu ligger inte genus, det är jättebra att det tas upp alltså men det är inte på topplistan just 

nu, för nu är det så mycket naturvetenskap. För det är olika år, det kommer i olika skov sådär 

att nu är det här som är jätteviktigt och så alla artiklar, allting. Man ska liksom prata om det, 

alla föreläsningar handlar om det. Och det var ett tag sen det var genus kan jag säga, så då blir 

det inte lika aktuellt men det ska ju finnas där ändå. (Sonja) 

 

Under intervjuerna reflekterade en del av förskollärarna kring sin yrkesroll och att den kanske hade 

bidragit till en medvetenhet om hur deras ageranden och göranden kunde påverka barnen. Några av 

deltagarna talade kring vilken betydelse en utbildning inom pedagogik har för hur verksamma inom 

förskolan bemöter barn. Det framkom även en tanke att en kollega som saknar utbildning och 

erfarenhet, kunde innebära att kollegan lättare föll in i invanda könsmönster. Citaten som följer visar 

exempel på detta. 

 

Är man inte förskollärare i sin utbildning och profession så är det ju inte lätt att förstå alla 

delarna som i en, som i min roll då som förskollärare på en förskola. Jag känner ju mitt uppdrag 

väldigt starkt jag och vill ju inte att det ska tillföra, att vi ska liksom tillföra saker som vi inte ska 

jobba med. Vi ska inte förstärka gamla könsroller exempelvis. Men det kanske vi gör ändå men 

att inte medvetet i alla fall, göra det. (Lizette) 

 

Man får mycket tid till att tänka och fundera, hur är jag som människa, hur är jag som 

förskollärare och vad vill jag förmedla. För jag har ju alltid ansett mig själv, att se barn lika, för 

mig har det inte varit viktigt om det är en kille eller tjej tillexempel. Däremot har jag sett och 

upplevt för mig själv att […] jag har kunnat behandla dem olika fast jag inte har tänkte på det 

själv. Och medvetandegöra det för mig själv har ju varit jättehäftigt egentligen. (Beatrice) 

 

Trots skillnaden i yrkesverksamma år och aktuell utbildning så visar resultatet att förskollärarna menar 

att utbildningen bidrar med ett nytt perspektiv och en annan kännedom om sig själv. I intervjuer har 

de medverkande förmedlat både ett intresse och en strävan som tycks vara det som är avgörande för 

hur förskollärarna väljer att ta sig an uppdraget med att införliva allas lika värde och att motarbeta 

traditionella könsmönster. Samtliga förskollärare berörde samverkan med vårdnadshavarna men även 

om samtliga hävdade att mycket av barnens uppfattningar kring könsroller kommer hemifrån, så var 

det få som uppgav att de förde en aktiv genusdialog med vårdnadshavarna.  

Blanda eller plocka bort 

Värdegrundsarbetet benämns av alla deltagarna i studien, som oerhört viktigt, som en utgångspunkt 

för, och något som binder samman, det pedagogiska arbetet. Jämställdhet, solidaritet och allas lika 
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värde används för att beskriva det dagliga arbetet i verksamheten. När deltagarna berättar som sina 

erfarenheter från hur de praktiskt arbetar med genus, så handlar det mycket om att skapa en miljö som 

erbjuder alla barn samma möjligheter oavsett kön. Under intervjuerna blir två olika synsätt, på hur 

förskollärarna genom det praktiska arbetet kan sträva efter jämställdhet, tydliga. Några av deltagarna i 

studien menar att istället för att ta bort material med en stark könskodning, så ska istället allt material 

vara tillgängligt för alla barn.  

 

Att man inte ska plocka bort olika saker utan att man hellre liksom, lyfta upp alla delarna för 

barnen. Inte om man tänker sig just det här specifika genus, att grabbarna det är att hamra och 

spika medans tjejerna leker med dockor. Så är det ju inte att man ska välja bort hammaren och 

spiken för grabbarna utan snarare lägga till det för tjejerna och tvärt om, just sånt som är 

könsspecifikt för det ena eller det andra. (Beatrice) 

 

Även föremålens färgsättning diskuteras och en förskollärare pratade om byggklossar som ett material 

som är könsneutralt. Förskolläraren poängterade att framför allt skulle färgerna blå och rosa undvikas 

men helst skulle klossarna vara färglösa eftersom det egentligen inte var klossarnas utseende som var 

viktigt utan deras funktion. Det andra förhållningssättet som blivit synligt i studien, innebär en strävan 

efter en miljö som förskollärarna beskriver som könsneutral. Flera av förskollärarna pratar om material 

som stimulerar barnens fantasi och som kan användas till det barnen vill just då. Skapande material och 

byggmaterial nämner flera av förskollärarna som neutralt och som lockar både pojkar och flickor. 

 

Så försöker vi tänka i miljöerna, som är där, som vi har. Som byggrum som vi kallar det för, men 

att det finns olika material som tillför, stenar och pärlor och ja, det är allt. Ja massor med olika 

sådär. Sen är ju de andra miljöerna väldigt… Dom är ju neutrala, med spel och böcker och sånt 

där. Det är ju, tycker vi då, könsneutralt men det kanske de inte är om man tittar närmre. 

(Lizette)  

 

Det förekom även en uppfattning att olika leksaker antas locka antingen pojkar eller flickor och att 

förskollärare kan behöva anpassa materialet för att intressera båda könen. Förskolläraren menar att 

pojkar och flickor generellt attraheras av olika saker och tanken speglar ett kompensatoriskt 

förhållningssätt där en traditionell bild av pojkar och flickor indirekt förstärks. Genom resultatet 

synliggörs en likartad användning av begreppet könsneutralt för att beskriva en miljö eller ett material 

som både pojkar och flickor leker med, eller vistas i på samma villkor och i samma utsträckning. Som 

exempel på en könsneutral miljö nämns både skogen och det som förskollärarna kallar för hemvrå eller 

lägenhet.  

 

Vi har ju en hemvrå har vi men där det är väldigt neutralt så här, man kan ju blanda in mycket 

grejer i hemvrån. Sen har vi ju väldigt mycket kläder, utställningskläder eller såna här 

maskeradkläder, som är ganska… Nån prinsessklänning har vi, men sen är dom ganska 

neutrala. (Rebecca) 

 

Det som är intressant i uttalandet är att hemvrån benämns som könsneutral samtidigt som 

förskolläraren talar om en prinsessklänning som redan i benämningen som just ”prinsessklänning” 

innehar en könskodning. Flera av deltagarna talar om hemvrån som könsneutral och delar med sig av 

sina erfarenheter hur barnen intar olika könsroller just i hemvrån. Under intervjuerna framkommer en 
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bild av hemvrån som en plats för rollekar, det är där som utklädningskläder och liknande återfinns. I 

sammanhanget blir benämningen könsneutral rimlig trots förekomsten av tydligt könskodat material. 

Sammanfattning 

I resultatet har deltagarnas uppfattningar om barns könsskapande samt vilka hinder och möjligheter de 

ser i arbetet med att motverka traditionella könsmönster synliggjorts. Generellt återfinns en bild av 

barnet som en passiv deltagare i sin könsskapande process och istället nämns framförallt samhället och 

media som styrande aktörer. Även om vårdnadshavarna nämns som viktiga förebilder och hemmet ses 

som en plattform där barns förståelse av könsroller grundas, så menade deltagarna att de inte förde en 

aktiv genusdialog med vårdnadshavarna. I resultatet synliggörs en oro att förskollärarnas 

ansträngningar och vilja inte är tillräckliga och att avsaknaden av manliga förebilder inom 

verksamheten leder till att den manliga könsrollen förbli oförändrad. I arbetet med att motverka 

traditionella könsmönster synliggörs en osäkerhet i hur det praktiskt ska genomföras och om det som 

görs istället förstärker något annat. Deltagarna pekar på betydelse av engagerad och utbildad personal 

för att genusarbetet ska vara framgångsrikt. Samtidigt finns det en medvetenhet om att förskollärarna 

ofrivilligt kan reproducera de traditionella könsroller som de jobbar för att motverka.  
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Diskussion 
Studien syftar till att undersöka och analysera några förskollärares uppfattningar om barns 

könsskapande samt vilka hinder och möjligheter de ser i arbetet att motverka traditionella könsmönster 

i förskolan. Tidigare forskning visar att barn formas av de förväntningar och föreställningar som 

könsnormerna reglerar utifrån barnets biologiska kön (Davies, 2003; Eidevald, 2011; Månsson, 2000) 

Flertalet forskare har belyst vikten av medvetna förskollärare som redan i förskolan arbetar för att 

erbjuda barnen en bredare könsroll (Eidevald, 2011; Gannerud, 2001; Giraldo & Colyar 2012; Månsson, 

2000). I den här delen kommer jag att diskutera och problematisera delar av resultatet kopplat till syftet 

för uppsatsen och ställa det i relation till den tidigare forskning som jag redogjort för i bakgrunden. 

Avsnittet avslutas med personliga tankar om studien samt kring framtida studier i ämnet.  

Barns könsskapande 

I resultatet synliggörs de medverkande förskollärarnas resonemang och tankar kring i vilken 

utsträckning könsnormer formar individers liv. Inledningsvis i intervjuerna menade flera av deltagarna 

att de inte hade funderat på vad som påverkar den könsskapande processen. Men vid bearbetningen 

av materialet framkom insiktsfulla resonemang där förskollärarna visade förståelse för hur könsnormer 

reproduceras genom agerande, tal, tanke och materiella ting.  

 

I tidigare forskning ges kläder en speciell status i den könsskapande processen, där de används för att 

tydligt markera en specifik könstillhörighet av både barn och vuxna (Davies,2003; Hellman, 2010). Även 

om förskollärarna i studien inte delar med sig av erfarenheter där barn använder kläder för att markera 

sitt eget kön, så reflekterar de runt på vilket sätt kläder kan förstärka könsnormer. I sammanhanget blir 

förskollärarnas bemötande viktigt. Valet att inte bemöta barnen med kommentarer om deras utseende 

utan istället om klädernas egenskaper, anges som ett led i strävan efter att inte göra skillnad på barnen. 

Emellertid finns det en tvetydighet i frågan hur förskollärare väljer att bemöta barns utseende. För 

samtidigt som de inte vill förstärka de traditionella könsnormer som signaleras genom yttre attribut, så 

reflekterades det kring den uppmärksamhet som just pojkar möts av när de är iklädda, vad 

förskollärarna kallar, prinsesskläder. Tanken som synliggörs i resultatet handlar om huruvida 

uppmärksamheten bidrar till barnets val av klädesplagg och vad det är som förstärks av bemötandet. 

Det som framkommer är hur specifikt pojkar i klänning bemöts positivt medans flickor inte gör det. 

Vad innebär denna åtskillnad i förlängningen? En slutsats som kan dras utifrån Månsson (2000) och 

Ganneruds (2001) resonemang i ämnet, skulle kunna vara att de hierarkiska skillnaderna reproduceras 

genom detta agerande. Handlingen i sig kan tyckas förstärka det feminina och göra feminint kodade 

kläder eftertraktade, men enbart då det förekommer hos manliga individer, vilket indirekt innebär en 

förstärkning av den hierarki som råder mellan könen. Signalen som förmedlas är, att iklä sig klänning 

värderas högre om en pojke gör det än om en flicka gör det. Möjligtvis kan detta även förstås utifrån 

Davies (2003) resonemang om hur könsnormerna styr våra förväntningar på hur vi ska agera och bete 

oss gentemot varandra utifrån könstillhörigheten. De traditionella könsmönstren har format de 

könsnormer som finns i samhället idag och där kopplas inte pojkar ihop med klänning. Som ett led i att 

försöka motverka traditionella könsmönster ges pojkarna uppmärksamhet för de yttre attributen 

medan flickor inte gör det eftersom det inte strider mot de rådande könsnormerna. Emellertid menar 

en deltagare att flickor inte uppmärksammas när de iklär sig byxor, något som kopplas till hierarkin 

mellan könen. Detta blir även tydligt i förskollärarnas berättelser där det förekommer situationer då 

barnen invände mot en pojke iklädd feminint kodade kläder. Barnens reaktion går i linje med hierarkin 
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mellan könen, eftersom manligt värderas högre än det kvinnliga, innebär det att pojkarna tar ett steg 

ner i hierarkin.  

 

Även om deltagarna i studien inte berättar om erfarenheter där barn använder yttre attribut för att 

markera sin egen könstillhörighet så menar förskollärarna att samhällets könsnormer finns överallt och 

är svåra för både barn och vuxna, att värja sig emot. Tanken om barnet som passivt delaktig i sin egen 

könsskapande process blir tydlig när deltagarna talar om hur barn redan från födseln behandlas olika. 

Hur det sedan fortsätter långt upp i åldrarna och vilka könsroller som signaleras genom kläd- och 

leksaksaffärers tydliga kategorisering. Även om flera av deltagarna menar att de har skiftat fokus på 

vad barnen förväntas klara av och i dagsläget utgår ifrån ålder istället för kön, så går det emot 

förskollärarnas berättelser där framförallt pojkar ges uppmärksamhet när de klär sig i feminint kodade 

kläder. Företeelsens kärna är just barnets kön, inte åldern. Förekomsten av stereotypa bilder av pojkar 

och flickor i förskollärarnas berättelser, visar på hur djupt rotade könsnormerna är. I resultatet 

synliggörs även förskollärarnas strävan att förmedla en bredare bild av könsrollerna till barnen. Arbetet 

med att utvidga könsrollerna handlar både om att erbjuda barnen en bredare förståelse av vad det 

innebär att vara pojke och flicka, och att motverka traditionella könsmönster.  

Att motverka traditionella könsmönster.  

I studien visar förskollärarna på en förståelse för hur könsnormer reproduceras och på en självinsikt 

när de resonerar kring könsnormernas starka fäste och hur de, trots att de anser sig vara medvetna, 

omedvetet faller in i ett agerande som kan förstärka traditionella könsmönster. Resonemanget belyser 

könsnormernas starka fäste och tycks vara vanligt förekommande även i tidigare forskning, exempelvis 

synliggörs tankegången även i Giraldo och Colyars (2012) studie. I resultatdelen av denna uppsats 

förekommer uttalanden som visar på hur djupt rotade könsnormerna är. Tydligt blir det när deltagarna 

förmedlar att barnens intresse och förmågor är styrt av deras kön. Även i interjuver där detta inte sades 

rakt ut så tycktes tanken finnas i bakgrunden när förskollärarna beskrev hur de arbetar för att motverka 

traditionella könsmönster. Begreppet könsneutralt är vanligt förekommande i intervjuerna och det 

mönster som uppstår är att begreppet används för att beskriva en miljö eller ett material som tros tilltala 

både pojkar och flickor. Utifrån vad deltagarna berättar tycks könsneutralt material innefatta material 

som inte har en tydlig könskod, till exempel skapande material, böcker och spel. Samtidigt återkommer 

tanken att material kan behöva anpassas för att tilltala båda könen, vilket speglar ett kompensatoriskt 

förhållningssätt där det blir tydligt hur djupt rotade könsmönstren är. Vidare beskriver förskollärarna 

hur de uppmuntrar barnen att göra könsöverskridande val där starkt könskodat material gärna ska 

blandas. Även detta reflekterar ett förhållningssätt som, i enlighet med Eidevalds (2011) resonemang, 

riskerar att formas utifrån ett perspektiv där barnen erbjuds något som de antas sakna utifrån den 

traditionella bilden av pojkar och flickor. Förhållningssättet förstärker en stereotyp bild av barn och 

indirekt motarbetas förskollärarnas strävan att skapa en verksamhet där barnen erbjuds lika 

möjligheter. Detta tydliggör den svåra uppgiften som förskollärarna ställs inför, även handlingar som 

tillsynes strävar mot jämställdhet mellan könen, kan i förlängningen förstärka de föreställningar som 

handlingarna är tänka att motverka.  

 

Som ett led i att erbjuda ett större utbud av sätt att vara pojke eller flicka på och samtidigt motarbeta 

traditionella könsmönster, menar deltagarna att de försöker visa konkreta exempel på hur alla kan göra 

allt. Som exempel nämns att hantera verktyg som typiskt maskulint och att sy i en knapp som feminint. 

Även om syftet är att utvidga könsrollerna så kan jag ana en osäkerhet hos förskollärarna kring om det 
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är tillräckligt. Dels finns tanken att bristen på manliga förebilder i förskolan, leder till att medan 

kvinnans könsroll breddas så förblir den manliga könsrollen oförändrad. Och dels finns teorin att 

kvinnan är otillräcklig som förebild då barn, i synnerhet pojkar, antas behöva manliga förebilder. I 

relation till Ganneruds (2001) resonemang att hierarkin mellan könen får effekt både i samhället i stort  

och hos den enskilda individen, så är deltagarnas osäkerhet inte ganska naturlig. Emellertid är inte 

könsnormerna fasta utan kan förändras med de värderingar som råder i samhället (Gannerud, 2001). 

Att aktivt och medvetet arbeta med genus i förskolan skapar möjligheter att på sikt förändra 

könsnormerna. Som jag visat tidigare läggs grunden för vad barn kommer att betrakta som kvinnligt 

och manligt, redan i förskolan och den bild som förmedlas där följer med barnen även som vuxna 

(Davies, 2003). Att motverka traditionella könsmönster blir därmed av betydelse för hur barnen 

kommer att betrakta sig själva och omvärlden under hela livet. Giraldo och Colyar (2012) argumenterar 

för att fler sätt att vara pojke eller flicka på, får effekten att barnen blir mer inkluderande. Med 

utgångspunkt i Giraldo och Colyar (2012) argument, anser jag att med större möjligheter att vara flicka 

eller pojke på, kanske även hierarkin mellan könen kan jämnas ut. Något som på lång sikt kan innebära 

att tanken om kvinnan som otillräcklig, försvinner. De medverkande förskollärarna poängterar vikten 

av att arbetet, med att förändra och bredda könsrollerna, fortsätter i hemmet. Förutom bristen på 

manliga förebilder nämns även outbildad eller ointresserad personal som ett hinder i arbetet att 

motarbeta traditionella könsmönster. Utbildningen anses göra förskollärarna uppmärksamma på hur 

könsroller reproduceras vilket leder till en insikt i sitt eget agerande och handlande. Vidare nämns en 

gemensam grund och att arbeta mot samma mål om en förutsättning för att lyckas med uppdraget. 

Trots det så anger deltagarna att genus inte är något som de arbetar aktivt med just nu utan det 

diskuteras när något inträffar.  

Slutsats 

Genomgående i studien är förskollärarnas talan om bemötande, både när det gäller deras tankar om 

barns könsskapande och i arbetet med att motverka traditionella könsmönster. Utifrån vad 

förskollärarna har delat med sig av, tolkar jag att de ser barnets roll i den könsskapande processen som 

begränsad. Könsnormernas tydliga markering att det är skillnad på pojkar och flickor förekommer på 

de flesta ställen i samhället, inte minst i kläd- och leksaksaffärer. Förskollärarna menar att de krafter 

som försöker motarbeta dessa, är allt för små och att det som individ är svårt att värja sig mot de 

könsmönster som samhället propsar på en. Davies (2003) menar att den tydliga uppdelningen mellan 

vad som betraktas som manligt respektive kvinnligt innebär att alla som inte passar in i bilden av hur 

en kvinna eller man ska vara, ses som avvikande. För att barnet ska få tillträde till den sociala världen 

måste hen anpassa sig efter de riktlinjer som könsnormerna stipulerar. Förskollärarnas arbete med att 

bredda könsrollerna kan innebära att barn som inte följer ett stereotypiskt beteende inte behöver ses 

som avvikande. Tidigare forskning belyser hur barn som faller utanför normen riskerar att förlöjligas 

av omgivningen (Hellman, 2010; Odenbring, 2010). Med fler alternativ att vara pojke eller flicka på än 

vad de traditionella könsmönstren erbjuder, kan fler barn inkluderas och hierarkin mellan könen kan 

jämnas ut. Med utgångspunkt i den tanke borde omgivningens förhållningssätt vara oerhört viktigt och 

arbetet med att motarbeta de traditionella könsmönstren behöver ske på fler ställen än enbart inom 

verksamheten. Både Dolk (2013) och Eidevald (2011) belyser hur medvetenhet hos förskollärarna en 

förutsättning för att arbetet med att motverka traditionella könsmönster ska vara lyckat. Deltagarnas 

tankar och erfarenheter visar på vikten av utbildad personal i verksamheten. Själv drar jag slutsatsen 

att genusarbetet behöver diskuteras mer frekvent, än vad deltagarna menar att det gör i dagsläget, både 

inom verksamheten och med vårdnadshavarna. Resultatet i studien visar att även om förskollärarna 
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menar att de ser till barnen som individer och försöker att se till barnens ålder, snarare än efter kön, så 

synliggörs hur djupt rotade könsnormerna är. Emellertid resonerar deltagarna kring om deras metoder 

verkligen skapar en könsneutral miljö och påpekar att de förmodligen förmedlar föreställningar som 

de i själva verket vill motarbeta. Studien har visat på en osäkerhet kring hur uppdraget att motverka 

traditionella könsmönster ska utformas men att förskollärarna har ett engagemang och ett intresse som 

driver arbetet framåt. Förskollärarna har delat med sig av sina tankar kring vad som påverkar barnen i 

deras könsskapande och synliggör vikten av att försöka förändra rådande könsnormer för att erbjuda 

barnen en bredare bild av vad det innebär att vara pojke eller flicka. 

Slutord om arbetet 

Att genomföra den här studien har varit ett spännande och mäktigt projekt som har upptagit större 

delen av min vakna tid. Ju mer jag har läst in mig på ämnet desto mer har mitt intresse och min förståelse 

väckts för det inflytande som könsnormer har när vi formar vår identitet. Även om ämnet varit mer 

invecklat än vad jag kanske först trodde så har det gjort mig uppmärksam på mina egna föreställningar 

och hur djupt rotade de sitter. Studien har gett mig inspiration till att komma ut i verksamheten och 

tillsammans med kollegor föra en aktiv dialog kring genus och uppdraget i sig.  

 

Att arbeta med studien har varit givande och min förhoppning är studien kan ha bidragit med lite nya 

kunskap och att de som läser den blir inspirerade till att granska sin egen verksamhet och sig själv för 

att få syn på de föreställningar om kön som förekommer. För att återknyta till inledningen så menar 

Giraldo och Colyar (2012) att en bredare bild av manligt och kvinnligt även breddar barnens syn på 

omvärlden vilket kan leda till att barnen blir mer respektfulla och inkluderande. I förlängningen innebär 

det att arbetet med att nyansera könsrollerna är en viktig del i barns utveckling. 

Framtida studier 

Mitt syfte med den här studien har varit att undersöka och analysera förskollärares uppfattningar om 

barns könsskapande samt vilka hinder och möjligheter som de ser i arbetet att motverka traditionella 

könsmönster i förskolan. För fortsatta studier vore det av intresse att intervjua barn och försöka 

synliggöra deras tankar om manligt och kvinnligt. En sådan studie skulle eventuellt kunna ge ett 

underlag för verksamma inom förskolan att forma sitt genusarbete utifrån. 

 

Det vore även av intresse att genomföra en liknande studie med både kvinnliga och manliga 

informanter i syfte att försöka utröna huruvida det personliga könet kan ha någon inverkan på deras 

tankar och uppfattningar om könsnormer. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Missiv till förskolechefer 
 

Hej förskolechef! 

 

Jag heter Erika Johansson. Jag går nu min sjunde termin på förskollärarprogrammet vid 

Mittuniversitetet Sundsvall.  

 

Jag kontaktar dig för att jag nu påbörjar mitt examensarbete där intresset är genus och jämställdhet i 

förskolan. Jag skulle därför vilja besöka en eller flera av de förskolor där Du är förskolechef, för att 

intervjua några förskollärare, cirka 3 stycken, på förskolorna, och ser det som angeläget att Du är 

informerad om detta och kan lämna Ditt samtycke till det hela. 

 

Intervjustudiens fokus handlar om förskollärarnas erfarenheter och tankar, vilket innebär att det inte är 

förskolan eller de enskilda förskollärarna som kommer vara intressanta i studien. Givetvis kommer de 

förskollärare som deltar i undersökningen och de förskolor som utgör deras arbetsplatser att 

avidentifieras i examensarbetet.  

 

Mitt mål är att kunna genomföra enskilda intervjuer under vecka 13 samt vecka 14. Tiden för varje 

intervju är beräknad till 60 min. Jag önskar att genomföra intervjuerna med ljudupptagning i syfte att 

underlätta arbetsprocessen. Givetvis kommer det vara upp till förskollärarna om de vill bli inspelade 

eller inte och jag kommer respektera deras önskan. Eventuell ljudinspelning kommer efter avslutat och 

godkänt arbete att raderas. Jag bifogar de forskningsetiska principer som är fastställda av 

Vetenskapsrådet, och jag ser gärna att Du ser över dessa principer. 

 

Jag kommer att kontakta Dig per telefon torsdagen den 2 mars för att få en bekräftelse på Ditt samtycke. 

Jag kommer även att ställa den del frågor kring urvalet till Dig.  

 

Om Du har några frågor eller om Du har synpunkter på när det är lämpligt att jag ringer Dig så kan du 

givetvis kontakta mig. Du hittar kontaktinformation nedan. 

 

Med vänlig hälsning och förhoppningar om ett gott samarbete 

 

Erika Johansson 

erjo1400@student.miun.se   

07XX-XX XX XX  

mailto:erjo1400@student.miun.se


 

Bilaga 2 

Missiv till förskollärare 
 

Hej förskollärare! 

 

Jag heter Erika Johannson. Jag går nu min sjunde termin på förskollärarprogrammet vid 

Mittuniversitetet Sundsvall.  

 

Jag kontaktar dig för att jag nu påbörjar mitt examensarbete där jag vill göra en intervjustudie med 

förskollärare om genus och jämställdhet och ser gärna att Du är en del i denna studie. Den data som 

kommer fram genom intervjuerna är tänkta att användas i examensarbetet.  

 

Jag vill redan här informera Dig om att beslut om ditt deltagande är helt och hållet Ditt eget. Din 

medverkan är alltså helt frivillig, och självklart kommer också de individer som deltar i 

undersökningen, liksom de skolor som utgör deras arbetsplatser, att vara avidentifierade i mitt 

examensarbete. Intervjustudiens fokus handlar om förskollärarnas erfarenheter och tankar, vilket 

innebär att det inte är skolan eller Du som enskild förskollärare som kommer vara intressanta i min 

studie.  

 

Mitt mål är att kunna genomföra enskilda intervjuer under vecka 13 samt vecka 14. Tiden för varje 

intervju är beräknad till 60 min. Jag önskar att genomföra intervjuerna med ljudupptagning i syfte att 

underlätta arbetsprocessen. Givetvis kommer det vara upp till Dig om Du vill bli inspelad eller inte och 

jag kommer respektera Din önskan. Eventuell ljudinspelning kommer efter avslutat och godkänt arbete 

att raderas. Bifogar de forskningsetiska principer som är fastställda av Vetenskapsrådet och ser gärna 

att Du ser över dessa principer innan intervjun. 

 

Jag kommer att ringa Dig i på torsdag (9/3) i nästa vecka för att förhoppningsvis få din bekräftelse på 

att Du vill vara med i undersökningen, och för att vi ska kunna bestämma tid och plats för intervjun. 

 

Om Du har några frågor eller om Du har synpunkter på när det är lämpligt att jag ringer Dig så kan du 

givetvis kontakta mig. Du hittar kontaktinformation nedan. 

 

Med vänlig hälsning och förhoppningar om ett gott samarbete 

 

Erika Johansson   

erjo1400@student.miun.se    

07XX-XX XX XX 
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Bilaga 3 

Forskningsetiska principer 

 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet 

och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är 

frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i 

den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. Den 

information som ges kan vara mer eller mindre detaljerad. I förhandsinformationen skall ingå den 

projektansvariges namn och institutionsanknytning för att underlätta kontakten med ansvarig forskare. 

Undersökningens syfte skall anges och en beskrivning ges av hur undersökningen i stora drag 

genomförs. Viktigt är att eventuella risker för obehag och skada redovisas. Det skall dessutom tydligt 

framgå att deltagandet är frivilligt och att de uppgifter som insamlas inte kommer att användas för 

något annat syfte än för forskning. Önskvärt är också att uppgift lämnas om hur och var 

forskningsresultaten kommer att offentliggöras samt om vem som finansierar projektet. Sådan 

information skall ges muntligt eller skriftligt. Den skall ges senast i samband med att enkät skickas ut, 

respektive innan försök, testningar, intervjuer, etc. påbörjas.  

 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.  

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I undersökningar 

med aktiv insats av deltagarna skall samtycke alltid inhämtas. De som medverkar i en undersökning 

skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna 

avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem. Om en deltagare vill avbryta sin 

medverkan t.ex. mitt i en intervju står det honom/henne fritt att göra detta. Denna rätt för 

undersökningsdeltagare att avbryta sin medverkan innebär inte automatiskt att forskaren måste 

förstöra tidigare insamlade data från den aktuella personen. Om en individ begär att få strykas ur ett 

forskningsmaterial bör detta tillgodoses så långt som möjligt. En vanlig form för utträde är s.k. 

anonymisering vilket innebär att data står kvar men att alla möjligheter till identifikation undanröjs. I 

sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig 

påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren och 

tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare.  

 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om offentlighet och sekretess. Alla 

uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att 

enskilda människor ej kan identifieras av utomstående. Detta innebär att det skall vara praktiskt 

omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Åtgärder måste vidtas för att försvåra för 

utomstående att identifiera enskilda individer eller grupper av individer. Detta är särskilt viktigt då det 

gäller människor eller grupper som i ett eller annat avseende kan anses svaga och utsatta och/eller har 

typiska, lätt igenkännliga särdrag. Risken för att individer oavsiktligt kan identifieras skall beaktas vid 



 

 

vägningen av värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot eventuella negativa konsekvenser för 

de berörda.  

 

Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningens ändamål.  

Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Personuppgifter insamlade för 

forskningsändamål får inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, 

tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda. Vid planering av forskning måste 

projektledaren/forskaren överväga riskerna för att resultaten utnyttjas felaktigt och i tillämpliga fall 

vidta adekvata motåtgärder.  

 

 

Vetenskapsrådet (2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4. 

Intervjuguide 
 

 

1. Är det okej att jag spelar in vårt samtal med mobiltelefonen för att kunna lyssna igenom och 

transkribera efteråt? 

 

2. Kan du berätta lite om dig själv? 

a. Vad har du för utbildning? 

b. Hur länge har du arbetat inom yrket? 

c. Hur länge har du arbetar här på förskolan? 

 

3. Vad tänker du kring förskolans uppdrag kopplat till värdegrunden? 

 

4. Kan du berätta om dina tankar om barns könsskapande? 

a. Kan du berätta om dina erfarenheter av hur barn utforskar könsroller? 

 

5. Kan du berätta hur du ser på uppdraget att motverka traditionella könsmönster? 

a. Hur tänker du att ni kan göra för att erbjuda barnen samma möjligheter oberoende av 

kön? 

 

6. Vad tänker du när du hör begreppet ”traditionella könsmönster”? 

 

 

7. Tror du att ditt kön har haft någon betydelse i ditt yrke?  

 

 

8. Brukar ni (arbetslaget/ förskollärare – föräldrar) prata om genus? 

 

 

9. Har du några frågor till mig? / Vill du tillägga något? 

 


