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Abstract:  

 

Syftet med denna studie är att synliggöra några förskollärares skilda uppfattningar om hur 

man arbetar med att motverka traditionella könsroller och könsmönster i förskolan. Det är en 

kvalitativ studie med en fenomenografisk forskningsansats, och den metod som har använts 

för att samla in material är kvalitativa intervjuer med fyra olika förskollärare som arbetar på 

fyra olika förskolor. Vi har utgått från Hirdmans teori om genuskontrakt samt Hardings 

genusteori. 

Studiens resultat visar att de finns olika förhållningssätt till hur man kan arbeta för att 

motverka traditionella könsroller och könsmönster i förskolan. Informanterna nämner både 

ett könsöversridande arbetssätt såväl som ett könsneutralt arbetssätt. Resultatet visar även att 

det finns olika tolkningar av begreppen ”traditionella könsroller och könsmönster”. Vikten av 

fortbildning av förskollärare framkommer, samt förskollärarnas bemötande av barnen. 

 

  

Nyckelord: Genus, jämställdhet, förskollärare, genuskontrakt, könsmönster, könsroller. 
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Inledning 
Genus är ett ämne som vi varit intresserade av sen tidigare och detta intresse har vuxit sig 

större under vår utbildning. Ur ett genusperspektiv framkommer det att dagens samhälle inte 

är helt jämställt. Bevis på detta är den i dagsläget omtalade #metoo-kampanjen, där främst 

kvinnor från olika yrken och samhällsgrupper gemensamt har vittnat om sexuella trakasserier 

och övergrepp de blivit utsatta för. För att komma ifrån detta bör vi redan i förskolan 

motverka traditionella könsroller och könsmönster och arbeta för ett mer jämställt samhälle, 

anser vi. 

Att förskolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och könsroller ses som en 

självklarhet för oss. Under de åren vi har utbildat oss till förskollärare har en medvetenhet om 

att barn kan bli bemötta på olika sätt beroende av deras kön ökat. Vilka tankar har 

förskollärare om begreppen traditionella könsmönster och könsroller? Eidevald (2009: 6-7) 

menar att utgångspunkten i läroplanen angående stereotypa värderingar är att flickor har lägre 

status än pojkar sett ur ett maktperspektiv. I läroplanen för förskolan står det att: 

  

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och 

manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 

ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö 2016:5). 

  

Utgångspunkten i detta arbete är genusvetenskap. Hedlin (2006:42) menar att 

genusforskningen kan fungera som ett kunskapsunderlag till jämställdhetsfrågor. Ärlemalm-

Hagsér och Pramling Samuelsson (2009:92) menar att traditionella könsmönster ofta 

förstärks istället för att motarbetas inom förskolans verksamhet. Detta på grund av att 

könsnormen är så starkt förankrad i förskollärarnas förhållningssätt att de själva inte 

upptäcker att de behandlar barnen olika utifrån kön. Denna studie utgår från förskollärares 

perspektiv på begreppet genus, och hur deras syn på genus har förändrats i och med 

införandet av Läroplanen för förskolan.  

  

Eidevald (2009:8) menar att jämställdhetsarbete kan ses som problematiskt då 

styrdokumenten inte ger några anvisningar om hur det praktiska arbetet kan se ut. Han menar 
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att det idag läggs mycket fokus på vad förskollärarna inom verksamheten ska göra, men att 

det inte finns några direkta anvisningar om hur det skall genomföras. Hur tolkar förskollärare 

arbetet med att motverka traditionella könsmönster och könsroller med hänsyn till föregående 

problematik?  Våra antaganden innan påbörjad studie är att vi kommer få se olika 

uppfattningar från informanterna gällande genus, och att deras synsätt på att motverka 

traditionella könsroller och könsmönster har påverkats efter införandet av Lpfö98.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att synliggöra några förskollärares skilda uppfattningar om hur 

arbetet med att motverka traditionella könsroller och könsmönster i förskolan upplevs. 

  

Frågeställningar 

 Frågeställningarna inför denna studie är följande: 

 Hur definierar förskollärarna begreppen “könsmönster” och “könsroller”? 

 Hur beskriver förskollärarna att arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller går till? 

 Hur uppfattar förskollärarna att arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller förändrats sedan införandet av läroplanen? 

  

  

 Bakgrund 

Bakgrundsdelen redogör för vad som står i äldre styrdokument och den nuvarande läroplanen 

för förskolan angående jämställdhetsarbete samt den problematik som finns angående arbetet 

med jämställdhet och att motverka traditionella könsmönster utifrån skolinspektionens 

granskningar. 

 

Denna studie utgår från läroplanen för förskolans (2016:5) värdegrund där det står att 

förskollärarna skall “motverka traditionella könsroller och könsmönster” i förskolan. Detta 

citat valdes som utgångspunkt då vi fann den meningen problematisk. För att kunna motverka 

traditionella könsroller och könsmönster måste förskollärarna först definiera vad detta 

innebär och sedan problematisera hur detta kan motverkas. Innebörden av dessa ord har 
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troligtvis olika betydelser för olika människor beroende på deras egna erfarenheter och 

tankar. 

Förskolans läroplan vilar på en demokratisk grund. Vi anser att jämställdhetsarbete är en 

byggsten i samhällets demokrati och att jämställdhet därför är en viktig del i förskolans 

verksamhet för att motverka traditionella könsroller och könsmönster. I läroplanen för 

förskolan står det att:  

Förskolan vilar på demokratins grund... Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga 

och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen (2016:4).  

 

Resultatet av Skolinspektionens (2017:6 ) granskning visar att de förskolor som synades inte 

har med ett genusperspektiv vid planering och samtal om verksamheten, och att 

jämställdhetsuppdraget därför inte helt uppfylls. Enligt Skolinspektionen (2017:6) är det en 

nödvändighet att personalen i förskolan utvidgar sin förståelse både enskilt och gemensamt 

för det jämställdhetsuppdrag som föreskrivs i läroplanen för förskolan för att kunna uppnå 

målen. Hedlin (2006:15) menar att brister i förskolan och skolan gällande jämställdhetsmålen 

till stor del beror på den begreppsförvirring som är vanlig hos pedagoger. 

Begreppet genus är centralt i arbetet med att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Begreppet väcker ofta debatt då det har olika innebörder för olika individer. Vi 

upplever att många hör ordet genus och tror att detta betyder att vi nu ska tvinga alla pojkar 

att klä sig i rosa och att alla barn numera ska vara könlösa ”hen”. Detta stämmer givetvis inte, 

men är tyvärr en vanlig missuppfattning vilket även Hedlin (2006:109) har uppmärksammat. 

Under rubriken “Begreppsförklaringar” ger vi en djupare förklaring till begreppet genus och 

dess innebörd. 

Styrdokument för förskolan 

I denna studie har vi för avsikt att synliggöra förskollärares uppfattningar om hur traditionella 

könsmönster och könsroller motverkas i förskolan. Vi vill även undersöka om förskollärarnas 

förhållningssätt gentemot jämställdhetsarbete inom förskolans verksamhet har förändrats sen 

införandet av Läroplanen. För att belysa detta redogörs nedan en kort sammanfattning av det 

tidigare styrdokumentet: Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) samt det 

nuvarande Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016) . 
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1986 fick socialstyrelsen uppdraget att arbeta fram ett pedagogiskt program för förskolan. 

Programmet behandlar förskolans mål, barns uppväxt samt en syn på barns uppväxt och 

fungerade som en ram för förskolans verksamhet. Enligt dokumentet (1987:27) ska förskolan 

bidra till att ”barnen kan känna stolthet över att vara flicka respektive pojke, blivande kvinna 

eller man. Personalen bör vara medveten om vikten av att barnen får utveckla en trygg 

könsidentitet. Förskolan ska bidra till att flickor och pojkar får samma möjligheter att 

utveckla sina inneboende resurser.” Vidare står det även att ”förskolan ska verka för 

jämställdhet mellan flickor och pojkar, kvinnor och män” (1987:31) samt att ”barnens 

funderingar över likhet och olikhet mellan könen kan till exempel vara utgångspunkten för ett 

tema i det pedagogiska arbetet” (1987:45). 

 

Läroplanen för förskolan infördes 1998 då förskolan blev en egen skolform och ansvaret 

flyttades från socialdepartementet till utbildningsdepartementet. Läroplanen har reviderats två 

gånger sedan den först utkom 1998, först 2010 och sedan 2016. Följande citat har varit 

intakta genom dessa revideringar. Citatet återfinns under rubriken förskolans värdegrund och 

uppdrag: 

  

”vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (2016:3). 

 

Eidevald (2009:6-7) sammanfattar skillnader utifrån de diskurser dessa två styrdokumenten 

utgår från. Han menar att det Pedagogiska programmet för förskolan inte belyser att flickor 

och pojkar är olika, medan Lpfö har som utgångspunkt att traditionella könsroller och 

könsmönster innebär att flickor har lägre status vilket leder till ett obalanserat 

maktförhållande mellan könen. Även SOU (2006:57) menar att synen på 

jämställdhetsuppdraget i förskolan förändrades i och med införandet av läroplanen vilket 

framskrivs närmare under avsnittet ”Tidigare forskning” i denna studie. 
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Begreppsförklaringar  

För att ge läsaren en tydligare bild av relevanta och återkommande begrepp som är kopplade 

till studiens syfte, följer i detta avsnitt begreppsförklaringar om dessa.  

Genus och kön 

Begreppet genus infördes då forskare var i behov av ett begrepp som representerade villkor 

för hur kvinnligt och manligt kan förstås som socialt och kulturellt betingat. Genus beskriver 

alltså uppfattningar om vad som anses som manligt respektive kvinnligt och inte det 

biologiska könet. Uppfattningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt är varierande 

beroende på geografisk plats samt tidseran (Hedlin 2006:45). Hedlin (2010:16) skriver även 

om begreppen makt och värdering kopplat till genus. Hon menar att den manliga normen, på 

samhällsnivå, är högre värderad.  

  

Eidevald (2009:20) menar att det finns tre olika sätt att problematisera kön och att dessa tre 

förhållningssätt ger kön och genus olika innebörder. Inom det första förhållningssättet ses 

kön som biologiskt givet och genus som en social effekt av kroppsliga, hormonella och 

kromosommässiga olikheter. Genom detta förhållningssätt ses det som en självklarhet att 

flickor och pojkar kommer att utvecklas olika på grund av sina kroppsliga och hormonella 

skillnader. Det andra förhållningssättet ser kön som biologiskt givet, men genus som socialt 

konstruerat. Inom detta förhållningssätt studeras föreställningar och förväntningar på flickor 

och pojkar, och hur dessa föreställningar och förväntningar påverkar oss. Inom det tredje 

förhållningssättet ses både kön och genus som socialt konstruerat eftersom det inte går att 

avgöra vad som är natur eller kultur. Inom detta förhållningssätt ses flickor och pojkar varken 

som lika eller olika utan istället undersöks det hur kön och genus konstrueras socialt. Det är 

detta förhållningssätt som Eidevald utgått från i sin studie. 

  

En syn på kön är att barn föds med olika egenskaper utifrån sitt biologiska kön, och där 

pojkar är biologiskt mer aktiva och fartfyllda medan flickor är mer passiva och lugna. Det är 

detta synsätt som genusvetenskapen motsätter sig (Svaleryd, 2002:40). Enligt Glans 

(2008:19) beskriver ordet genus hur synen på det manliga och kvinnliga könet är socialt och 

kulturellt skapade, och inte en medfödd egenskap. Även Svaleryd (2002:14) menar att genus 

är det socialt skapade könet. Vidare menar hon att om förskollärare tänker ur ett 
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genusperspektiv ger det möjlighet att synliggöra de könsmönster som finns för flickor 

respektive pojkar i barngruppen.  Med könsmönster menas här de förväntningar och 

föreställningar som finns om pojkar och flickor som grupp, enbart utifrån deras biologiska 

kön. 

  

Ett exempel på hur manliga och kvinnliga attribut är socialt och kulturellt betingat visar 

Ambjörnsson (2011:5) ett exempel på i sin bok ”Rosa, den farliga färgen”. I denna skriver 

Ambjörnsson att fram till 1950-talet ansågs rosa vara en stark och bestämd färg som passade 

sig bättre på pojkar, medan blått ansågs vara en skör färg och därför en kvinnligt kodad färg. 

Ambjörnsson (2011:20) har i sin studie intervjuat såväl småbarnsföräldrar som barn kring 

ämnet genus med fokus på färgen rosa. I denna studie visar det sig att föräldrarna undviker att 

klä sina barn i rosa. Flickorna för att de inte vill sätta en stämpel på barnet som ”söt” och 

”gullig”, och pojkarna kläs inte i rosa eftersom rosa är så starkt förknippat med flickor att det 

är otänkbart. Däremot så ansåg föräldrarna att det var accepterat att klä flickorna i 

traditionellt manligt kodade färger. 

  

 

Könsroller och könsmönster 

Nationalencyklopedin (2017) definierar ordet könsroll som det sammanfattande ordet för 

sociala och kulturella skillnader mellan könen. Hirdman (1988:51) menar att begreppet 

könsroll har utvecklats till begreppet genus och samtidigt fått en djupare betydelse. Genus 

kan förstås som att kön över tid kan förändras genom sociala praktiker. Med detta tankesätt är 

genus en bredare kategori än enbart en roll. 

 

Svaleryd (2002:14-15) definierar begreppet könsmönster som att det finns särskilda mönster 

som gruppen flickor/kvinnor och gruppen pojkar/män förväntas följa. Flickor anses ska vara 

lugna, tysta hjälpfröknar medan pojkar ska vara mer livliga, dominanta och energifyllda. 

Historiskt sett har dessa mönster förankrats i samhället och blivit norm, detta trots att det 

finns många flickor och pojkar som inte passar in i dessa förbestämda könsmönster. 

 

I läroplaner och styrdokument är det begreppet könsroll som använts för att benämna genus. 

Svaleryd (2002:29) menar att detta begrepp lägger för stort fokus på den enskilde individen 

vilket gör att maktstrukturen mellan könen hamnar i bakgrunden. 



7 
 

 Jämställdhet 

Hedlin (2006:34) menar att jämställdhet innebär att inflytandet över normen om vad som 

anses kvinnligt respektive manligt är balanserat mellan könen. Jämställdhetsarbete går alltså 

inte ut på att vi ska gå från en manlig norm till en kvinnlig, där det ena könet används som en 

mall för vad som är normalt och allmänt och där det som avviker från detta ses som onormalt. 

Hedlin (2010:7) skriver att jämställdhetsarbete handlar om genus, det vill säga om 

uppfattningar om manligt och kvinnligt och hur dessa uppfattningar ställer olika 

förväntningar på pojkar och flickor. 

  

Begreppet jämställdhet förväxlas ofta med begreppet jämlikhet i den allmänna diskussionen. 

Jämlikhet innebär att alla människor ska behandlas lika oberoende av kön, etnicitet, sexuell 

läggning eller funktionsnedsättning. Jämställdhet å andra sidan fokuserar endast på jämlikhet 

mellan könen och innebär att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter (Glans, 2008:16). 

 

Könsneutralitet och en kompensatorisk pedagogik 

Inom den svenska förskolan finns det idag två dominerande strategier för genuspedagogik: 

könsneutralitet och könsöverskridande arbete. Den förstnämnda strategin innebär att 

verksamheten använder sig av könsneutralt material som ej kan könkodas samt könsneutrala 

rum. Den senare strategin innebär att man blandar könskodade material för att skapa 

könsöverskridande aktiviteter (Dolk, 2013:18). 

  

Eidevald (2009:8) uppmärksammar i sin studie att förskollärare ofta uppfattar sitt arbete och 

sin arbetsplats som könsneutral men att forskning kring ämnet visar motsatsen. Forskning 

visar att pojkar och flickor bemöts olika utifrån traditionella könsmönster och att läroplanens 

mål därför ej uppnås.  

  

En kompensatorisk pedagogik har utformats utifrån synsättet att pojkar och flickor är olika 

och har olika egenskaper på grund av sina kön. Genom en kompensatorisk pedagogik kan 

man arbeta extra med pojkar och flickor på vissa områden, för att träna upp egenskaper som 

de förväntas sakna i egenskap av sin könstillhörighet (Eidevald, 2009:36). Denna pedagogik 
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håller sig Eidevald (2009:36) kritisk till, då förskollärarna separerar pojkar och flickor vilket 

försvårar arbetet att uppnå läroplanens mål. 

 

 

Tidigare forskning 
Under rubriken tidigare forskning presenteras ett urval av aktuell genusforskning gällande 

arbetet med att motverka traditionella könsroller och könsmönster i förskolan samt hur synen 

på jämställdhet har förändrats i och med införandet av Lpfö 98. 

 

Motverkande av traditionella könsroller och könsmönster i 

praktiken 

Då olika diskurser om genus förekommer parallellt inom förskolans verksamhet sker både ett 

motverkande och förstärkande av traditionella könsmönster och könsroller samtidigt. 

Eidevald (2009:182) menar att förskollärare ofta är omedvetna i sina handlingar och att de 

värderingar förskollärare har om att motverka traditionella könsmönster och könsroller inte 

alltid framträder i handling. Eidevald drar slutsatsen att: 

  

“Diskurser om kön är djupt rotade och inte enkla att förändra. Eftersom olika bemötanden av 

flickor och pojkar framförallt sker omedvetet kan det beskrivas som att det på så sätt är det 

ojämställda som många gånger uppfattas som normalt”(2009:182). 

  

Eidevald (2009:182) vill utifrån slutsatsen i sin avhandling medvetandegöra förskollärare att 

manligt och kvinnligt bör vara tillgängligt för både pojkar och flickor samtidigt utan att 

skapandet av nya begränsningar uppstår. Innebörden av begreppen manligt och kvinnligt 

behöver breddas för att på sikt göra dessa begrepp överflödiga, där kön inte ska ha någon 

betydelse, istället ska fler “positioner” bli tillgängliga för både pojkar och flickor. 

  

Eidevald (2009:170) drar i sin avhandling även slutsatsen att styrdokumentens mål om att 

“alla ska ges samma rättigheter och skyldigheter och där könet inte ska vara avgörande för 

vilka positioner som erbjuds” inte uppnås av förskolan generellt, men att det inte 

nödvändigtvis behöver märkas vid en ytlig översikt. Han menar att sättet att verbalt uttrycka 

förhållningssätt angående arbetet med att motverka traditionella könsmönster och könsroller 

står i motsättning till hur arbetet ser ut i praktiken på grund utav omedvetna handlingar samt 
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vanligt förekommande föreställningar om att uppfattningar och handling är synonymt. 

Utbildning och reflektion i arbetslagen är inte tillräckligt för att uppnå en jämställd 

verksamhet. Genom att istället synliggöra att tudelade förhållningssätt gentemot flickor och 

pojkar förekommer blir arbetet för en mer jämställt förskola tydligare. 

  

Vidare menar Eidevald (2009:27) att böcker, filmer och annat pedagogiskt material bidrar till 

att förstärka traditionella könsmönster då huvudpersonerna oftast är en han vilket kan leda till 

att barn lär sig att värdera det manliga könet högre.  

  

Hedlin (2006:8-9,28-29) menar att kunskap är det mest centrala när det handlar om att 

undervisa och diskutera frågor om jämställdhet. Hon menar att en vanlig fallgrop är att vara 

könsblind. Att vara könsblind innebär att begreppet kön tappar sin betydelse i olika 

sammanhang, att kön inte spelar någon roll då allt ses som individuellt. Detta kan bli 

problematisk då strukturella skillnader mellan könen kan förbises. Hedlin menar att talet om 

att allt är individuellt och att sociala och kulturella mönster inte inverkar på våra liv är en allt 

vanligare uppfattning, samtidig som hon menar att “kön är en så grundläggande kategori att 

vi har svårt att förhålla oss till någon som inte är könsbestämd.”   

Förändring av synen på jämställdhet 

Det var i samband med införandet av läroplanen för förskolan som jämställdhetsfrågan 

verkligen lyftes och togs på allvar i arbetet på förskolor i Sverige, men ämnet har diskuterats 

under en längre tid. Redan på 30-talet pratade den socialdemokratiska politikern Alva Myrdal 

om hur flickor och pojkar borde behandlas lika och att inga skillnader skulle göras mellan 

könen i form av material eller aktiviteter (Dolk, 2013:16). 

  

SOU (2006:57) skriver att jämställdhetsuppdraget under 1990-talet främst handlade om den 

yttre strukturen, om förskolans betydelse för vuxna män och kvinnor att kunna kombinera 

föräldraskap och arbete. 1987 tydliggjordes jämställdhetsuppdraget i och med att 

socialstyrelsen införde ett pedagogiskt program för förskolan där det bland annat står att 

förskolan “ska ge barnen stöd i att utveckla en trygg könsidentitet” samt att “förskolan ska 

verka för jämställdhet mellan flickor och pojkar, kvinnor och män.” 1998 införde skolverket 

läroplanen för förskolan vilket ledde till att jämställdhetsuppdraget började handla mer om 

den pedagogiska miljön och vuxnas förhållningssätt till flickor och pojkar i barngruppen. 
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Vidare framgår det i SOU (2006:58) att förskolan, efter införandet av läroplanen, haft 

svårigheter att motverka traditionella könsmönster. 

  

Eidevald hänvisar till Skolverket som 2004 gav ut en uppföljande rapport efter införandet av 

läroplanen 1998. Han skriver att rapporten visar att det skett en förändring av synen på barns 

utveckling från ett fokus på hur barn utvecklas i grupp och i samspel med omgivningen till ett 

fokus på  barns individuella utveckling alltmer fokuseras (Eidevald, 2009:165). Denna 

förskjutning skulle då även kunna beskrivas som att förskolan, efter läroplanens införande, än 

mer strävar efter att normalisera barn utifrån vad som förväntas vara ett korrekt beteende 

även utifrån diskurser om hur flickor och pojkar förväntas vara. Vidare menar Eidevald att: 

  

”Om vi istället skulle tänka oss verksamheten som ett möte mellan barn och vuxna kanske 

även barnen skulle skrivas fram som aktörer, i stället för enbart som objekt för verksamheten. 

På detta sätt kanske barnen skulle tillskrivas mer makt och kraft och därmed även ett större 

ansvar för att vara med och förändra verksamheten” (2009:165). 

  

Metod  
Denna studie har utgått från fenomenografisk ansats. Fenomenografi är en kvalitativ 

forskningsansats vars syfte är att få reda på hur människor uppfattar olika aspekter av sin 

omvärld. Resultatet av en fenomenografisk studie visar på så sätt inte resultatet om ett 

faktiskt fenomen utan snarare hur varierande fenomenet uppfattas av olika människor (Lind, 

2001:25). 

  

En undersökande studie kan vara endera kvalitativ eller kvantitativ. En kvantitativ metod 

innebär att undersökningsmetoder som används producerar ett material som bygger på siffror 

eller tal och ger statistik, exempelvis enkäter eller surveyundersökningar (Justesen och Mik-

Meyer, 2012:13). Det behöver inte vara enbart siffror utan kan även handla om vilket språk 

som används. Om resultatet visar på att något är ”fler”, ”mer” eller ”längre” så tyder det på 

att det är en kvantitativ studie som genomförts (Trost, 2010:26). Eftersom syftet med denna 

studie är att undersöka hur förskollärare tänker och hur de uppfattar begrepp så ger en 

kvantitativ studie fattiga svar. Därför har istället en kvalitativ studie genomförts. Enligt Trost 

(2010:32) så används kvalitativa studier för att förstå människors sätt att resonera, eller för att 
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urskilja människors handlingsmönster. Något förenklat: om frågeställningen gäller hur ofta, 

hur många eller hur vanligt så skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen 

däremot gäller att förstå eller att hitta mönster så skall en kvalitativ studie göras. 

Intervju som metod 

Den metod som har använts till denna studie är intervju. Denscombe (2016:265) menar att 

intervju som metod ger bäst resultat när syftet är att utforska subtila fenomen som exempelvis 

uppfattningar och erfarenheter hos informanterna. Enligt Dalen (2015:34) är en 

semistrukturerad intervju eller delvis strukturerad intervju den mest användbara formen av 

intervjuer. Detta innebär att forskaren har en intervjuguide med några få färdiga frågor och 

centrala teman som täcker de viktigaste områdena för studiens syfte, men att det utöver detta 

tillkommer följdfrågor och där informanten ges möjlighet att prata fritt om ämnet. 

  

En kvalitativ intervju utmärks av att enkla och raka frågor ställs, där informanten själv får 

utveckla svaren. Detta görs för att få ett rikt material att analysera (Trost, 2010:25). Inom en 

fenomenografisk studie sker insamling av empiri oftast genom halvstrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna bör inte ha för många färdiga frågor och bör ske som en dialog (Björkdahl 

Ordell och Dimenäs, 2007:161). 

  

Det finns fördelar och nackdelar med att dokumentera intervjuer genom ljudupptagning. 

Fördelar är att allt intervjumaterial finns tillgängligt att lyssnas på upprepade gånger samt att 

fokus kan läggas på att lyssna istället för att anteckna. Nackdelar är att det är tidskrävande att 

lyssna igenom samma intervju flera gånger och att det kan vara svårt att hitta specifika 

detaljer från intervjuerna (Trost, 2010:75). 

Genomförande 

Inför intervjuerna kontaktades informanterna via mail men en förfrågan om deltagande i 

studien. Intervjuerna skedde på informanternas förskolor och besöket började med att vi 

presenterade oss och berättade om vår studie och studiens syfte. Ett informationsbrev (se 

bilaga 1)  lämnades till varje informant där de fick lämna sitt godkännande för medverkan i 

studien. 
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Intervjuerna spelades in via ljudupptagning med godkännande av informanterna. 

Ljudupptagning valdes dels för att lättare kunna återge exakta svar under analysen, och dels 

för att kunna fokusera på intervjun och informanten istället för att skriva anteckningar.  En 

timme var avsatt för varje intervju, men det räckte med cirka 45 minuter. Vid genomförandet 

medtogs en intervjuguide (se bilaga 2) med några färdiga frågor att utgå ifrån. Detta 

kompletterades sedan med följdfrågor utifrån informanternas svar och deras tankar. 

Studiens validitet 

Kvale och Brinkmann (2014:296) menar att validitet i en kvalitativ undersökning handlar om 

att metoden som använts ska efterforska det som avsetts att undersökas och därmed gå som 

en röd tråd genom hela undersökningsprocessen. Studien har en fenomenografisk ansats där 

syftet är att redogöra för förskollärares uppfattningar av begreppen könsroller och 

könsmönster. För att få en hög validitet har frågeställningarna, som ingår i studiens syfte, 

använts som utgångspunkter i undersökningens alla delar, då Kvale och Brinkmann 

(2014:300) menar att forskaren ska fastställa validiteten av studie och fastställa att studien 

undersöker det den ska undersöka.  

 

För att öka studiens validitet valde vi att spela in samtliga intervjuer för att sedan transkribera 

samtalen. Vi upplevde oss osäkra på intervjumomentet, men valde att inte genomföra någon 

provintervju som förberedelse vilket Løkken och Søbstad (1995:104) menar är viktigt. Detta 

kan ha påverkat resultatet, vilket diskuteras vidare i metoddiskussionsdelen.   

Urval 

Till studien valdes enbart utbildade förskollärare ut som informanter. Vi valde informanter 

som hade arbetat olika lång tid inom förskolan med syfte att försöka få förskollärares syn på 

förändring och utveckling av genusarbete över tid. Samtliga informanter påbörjade sin 

yrkesbana före införandet av Lpfö98.  

  

Eftersom syftet med en fenomenografisk studie är att få fram olika uppfattningar om ett 

fenomen, så är detta viktigt att ha i åtanke vid urval av informanter. För att synliggöra en 

speciell grupps uppfattningar om ett visst fenomen så väljs passande informanter för studien 

(Dimenäs, 2007:161). 
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För att få tag i passande informanter skickades ett mail ut till flera förskolechefer inom 

kommunen där vi efterfrågade tips på förskollärare som skulle kunna tänkas passa in i studien 

och vilja delta. Detta gav ytterst lite resultat då de flesta förskolechefer ansåg att deras 

förskollärare redan hade nog att göra, men via personliga kontakter fick vi slutligen tag i fyra 

olika förskollärare som alla arbetat olika lång tid inom förskolan. Inför intervjuerna fick alla 

informanter ta del av ett informationsbrev angående studien, samt blev meddelade att de när 

som helst under intervjun kunde välja att avstå utan att behöva lämna någon särskild 

anledning. 

Bearbetning av data 

Under bearbetningen av vår data transkriberades ljudupptagningarna och informanternas svar 

skrevs ner ordagrant. Vi valde att utelämna icke-relevanta delar som inte hade med vår studie 

eller vårt syfte att göra. Vårt insamlade material lästes igenom upprepade gånger och 

kategoriserades med underrubriker utifrån studiens frågeställningar. 

Etik 

Innan en studie genomförs finns det fyra etiska krav att ta hänsyn till: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:5). 

Informationskravet innebär att de som medverkar i studien delges information om studiens 

innehåll och syfte. Samtyckeskravet innebär att de som medverkar i studien ger sitt samtycke 

till att delta, och får när som helst under studien välja att inte längre delta. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla som medverkar i studien har rätt att vara anonyma och 

att ingen utanför studien får ta del av deras uppgifter. Och slutligen nyttjandekravet som 

innebär att allt insamlat material endast får användas i forskningssyfte, och att allt insamlat 

material raderas efter arbetet är färdigt (Vetenskapsrådet, 2002). 

  

Teoriavsnitt 
Under denna rubrik förklaras de två teorier som vi valt att använda oss av i denna studie, 

vilka är Hirdmans teori om genuskontraktet samt Hardings genusteori. Några begrepp som 

används inom de olika teorierna förklaras även i avsnittet.  
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 Hirdmans teori om genuskontraktet 

Yvonne Hirdman är professor i historia samt genusforskare och var vår första professor i 

genusvetenskap och som införde ordet genus i det svenska språket. I sin forskning beskriver 

Hirdman hur det finns ett osynligt genuskontrakt i vårt samhälle gällande manligt och 

kvinnligt betingat beteende och egenskaper. Hirdmans teori om genuskontrakt kännetecknas 

av tre grundläggande principer som beskrivs här nedan. 

  

Den första principen enligt Hirdman är att kvinnor och män hålls isär och innebär att manligt 

och kvinnligt är varandras motsatser eller är så kallade dikotomier. Inom detta tankesätt är det 

vanligt att det talas om ”flickleksaker” och ”pojkleksaker” eller exempelvis att pojkar är 

livliga och flickor är lugna. Den andra principen är att det manliga värderas högre än det 

kvinnliga, enligt Hirdman. Ett exempel på detta är hur pojkflickor värderas högre än 

flickpojkar. Generellt värderas det män gör högre än det kvinnor gör, då mannen ofta utgör 

normen. Den tredje och sista principen, säger författaren, är att alla är med och skapar 

genusordningen. Denna princip innebär att alla människor omedvetet är med och skapar och 

upprätthåller genusordningen. Hirdmans teori beskriver hur genuskontraktet skapas på 

gruppnivå och som strukturer i samhället, därför är det viktigt att skilja på individ- och 

gruppnivå. Det finns kvinnor med hög status likväl som det finns män utan status, men 

strukturellt sett ser samhället inte ut på detta sätt (Mulinari & Essevald, 2015:53). 

  

Hedlin (2006:49-50) skriver om Hirdmans teori om genuskontraktet vilket innebär att det 

finns ett outtalat kontrakt om hur män och kvinnor ska bete sig och att olika beteenden och 

handlingar är könsbetingade. Detta kontrakt är kulturellt skapat och har ärvts från tidigare 

generationer. Det innebär att det finns förbestämda förväntningar på män och kvinnor i 

samhället och hur de ska agera och bete sig, förväntningar som samhället fortsätter att 

upprätthålla genom att föra över dessa förväntningar på barnen. Det har under historien 

ständigt skett förändringar i genuskontraktet, saker som förr ansågs vara kvinnligt kan idag 

ses som manligt och vice versa. Ett exempel på detta nämndes under rubriken “Tidigare 

forskning” där Ambjörnsson (2011:5) beskrev hur färgen rosa tidigare ansågs vara manligt 

betingat, medan färgen blå ansågs vara en svagare och därför mer feminin färg. 
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Hardings genusteori 

Även Hardings genusteori innebär att genus är präglad av dikotomi och asymmetri. Med 

dikotomi menar Harding att manligt och kvinnligt ses som varandras motsatser utan några 

likheter mellan de två grupperna. Med detta synsätt menar Harding att män och kvinnor ses 

som homogena grupper där individuella skillnader inom grupperna ej räknas med (Hedlin, 

2006:46). 

  

Med asymmetri menar Harding att manligt och kvinnligt värderas olika och att det är norm 

att manligt betingade egenskaper och aktiviteter värderas högre än traditionellt sett kvinnliga 

egenskaper och aktiviteter (Hedlin, 2006:47). Detta är gemensamt med den hierarki som 

nämns under den tredje principen i Hirdmans teori om genuskontraktet. 

  

Resultat 
Under denna rubrik finns en sammanställning av resultatet från de fyra intervjuerna. Studiens 

frågeställningar har skrivits om till rubriker för att enkelt kunna kategorisera informanternas 

svar. 

Förskollärarnas uppfattningar om begreppen “könsmönster” 

och “könsroller” 

Det kan urskiljas både likheter och skillnader i informanternas svar. Två av informanterna 

upplever det svårt att beskriva hur de tolkar begreppen till en början. Tre av informanterna 

har liknande tankar, där de menar att traditionella könsroller och könsmönster handlar om 

vilka aktiviteter som, både historiskt samt i dagens samhälle, har varit och är endera manligt 

eller kvinnligt betingade. Som exempel tar informanterna upp att kvinnor historiskt sett har 

ansvarat för kök och familj medan männen har arbetat, vilket de menar har påverkat barnens 

lekar genom tiderna. 

  

En av informanterna gör skillnad på begreppen då hon uppfattar könsroll som något man tar 

på sig som individ, att kvinnor spelar den feminina rollen där det ingår långa naglar och 

liknande. Hon kopplar även till barnlitteratur och förklarar genom ett exempel:                                                                    
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Det alltid är han som gör vissa och hon gör andra. De aktiva karaktärerna som gör något är i 

nio fall av tio en han. Är det gulligt är det alltid en hon!” (Förskollärare D) 

 

Vidare pratar informanten om begreppet könsmönster som, enligt henne, handlar om en 

struktur i samhället gällande vilka yrken som är förknippade som manliga/kvinnliga. Hon 

menar även att kvinnliga könsmönster kan vara att kvinnor stannar hemma mer med sina barn 

och ”vabbar” samt sköter mer av hushållet än män. 

 

Informanterna beskriver att könsmönster och könsroller handlar om olika förhållningssätt 

vuxna har i sitt sätt att bemöta flickor och pojkar. En av informanterna pratar om pojkar som 

mer aktiva och omogna och flickor som mer mogna, självständiga och lugna. Samtidigt 

konstaterar hon att det finns pojkar som har ”flickaktigt beteende” och vice versa, men att det 

inte finns samma acceptans till flickor som är aktiva som det finns till pojkar med detta 

beteende. Pojkar är, enligt informanten, i behov av mer stöd och hjälp i olika situationer som 

exempelvis vid påklädning, flickor däremot ber inte om hjälp lika ofta då de oftare försöker 

själva. 

Könsmönster och könsroller i leken 

Skillnader i pojkar och flickors lekar togs upp under samtliga intervjuer. Informanterna 

upplever att utomhus leker pojkar längre bort från pedagogerna än vad flickorna gör, samt att 

pojkar leker mer fartfyllda lekar som exempelvis att cykla, leka tagen (kull), leka 

superhjältar. Flickorna leker mer kreativa lekar i sandlådan eller lekar som ”kök” och ”häst”. 

En av informanterna beskriver att olika könsmönster och könsroller kan innebära att pojkar 

och flickor söker sig till olika rum beroende på vad som erbjuds i dessa. Hon menar att olika 

lekar är förknippade med vad som anses vara manligt eller kvinnligt, snickare och laga mat 

eller ta hand om barnen är exempel på dessa lekar. Informanten beskriver hur pojkarna gärna 

höll sig i kuddrummet där de kunde härja och att de inte var så förtjusta att leka med dockor. 

En annan informant beskriver dock att hon inte anser att det är särskilt stor skillnad i barnens 

lek utifrån kön då pojkarna även kan inkludera flickor i sina springlekar samtidigt som 

pojkarna lika gärna leker kök. Hon anser att deras verksamhet är könsneutral i den frågan. 
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Vad gör förskollärarna för att motverka traditionella könsroller 

och könsmönster? 

Arbetet med att motverka traditionella könsmönster och könsroller handlar enligt 

informanterna om att behandla barn lika oavsett kön, att utgå ifrån att barn kan göra samma 

saker och lika mycket oavsett kön och att öppna upp för barn att leka alla typer av lekar 

oavsett könskodning. Enligt en av informanterna handlar det om att vi värderas lika och inte 

diskrimineras på grund av skillnader. Vidare menar hon att arbetet med att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller handlar om att visa respekt för andra individer samt 

om demokrati och att man inte ska förtrycka människor. 

  

 Två av informanterna gick under början av 2000-talet en utbildning angående jämställdhet 

och bemötandet av barn, kursen hette ”På lika villkor”. Kursen fick förskollärarna att fundera 

över hur de bemötte pojkar respektive flickor och om det fanns någon skillnad. En av 

informanternas arbetslag började filma sig själv i olika situationer och upptäckte att de 

faktiskt bemötte barnen olika beroende på barnets kön. En upptäckt de gjorde var att pojkarna 

krävde mer uppmärksamhet och ofta avbröt. För att ge barnen lika mycket uppmärksamhet så 

införde de ”stopphanden” vilket innebar att om förskolläraren var upptagen med ett annat 

barn så satte hen bara upp handen till den som kom och avbröt, och då visste det barnet att 

hen skulle få hjälp när förskolläraren var klar. 

  

För att det skulle kunna bli på lika villkor så måste vi ju behandla dem lika. Att vi skulle 

bemöta flickor på samma sätt som pojkar, eller vice versa. Så vi införde stopphanden, den 

kom till då. (Förskollärare A) 

  

Arbetslaget såg även över förskolans lokaler och var barnen valde att leka. Avdelningen hade 

ett kuddrum, ett målarrum och ett byggrum där det fanns kaplastavar och lego. För att skapa 

en förändring i barnens lekmönster så flyttade de om på avdelningen, dockorna flyttades in i 

byggrummet till exempel. En informant menar att det tidigare var vanligt att flickor användes 

som vaddering mellan busiga pojkar på samlingar. Detta uppmärksammades och skrevs in i 

förskolans likabehandlingsplan att det skulle motverkas. Idag placeras barnen på samlingen 

efter hur barnen fungerar ihop och inte baserat på deras kön. 
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Även en annan informant berättade om hur de förändrade verksamheten efter ”På lika 

villkor”. De funderade även över hur de benämnde de olika rummen på förskolan och 

ändrade namn på till exempel ”dockvrån”. Ingen av informanterna har plockat bort något 

material från förskolan för att motverka traditionella könsroller och könsmönster, däremot så 

finns det en medvetenhet när de köper in nytt material till förskolan idag. Böckerna i 

förskolan har undersökts av förskollärarna och de flesta böckerna har manliga huvudroller 

som är tuffa och starka. Detta har till viss del funnits med i tanken när de olika förskollärarna 

har lånat eller köpt nya böcker, men samtidigt menar alla informanterna att barnens intressen 

måste tas i åtanke också. 

  

En viktig del i arbetet kring att motverka traditionella könsroller och könsmönster är att 

diskutera och samtala med sitt arbetslag. En förskollärare menar att deras förskola är 

könsneutral i både material och barnens lekar. För att komma fram till att deras förskola är 

könsneutral har de rannsakat sig själva och haft diskussioner och pratstunder. De har sett över 

verksamheten för att se om något ska ändras eller om de ska tänka annorlunda kring någon 

del. Ibland har de då upptäckt att alla pojkar gör en sak och alla flickor en annan. Då kan de 

gå in och dela ut annat material till barnen för att se vad som händer. En av informanterna 

menar att barngruppen på den avdelningen som hon jobbar på innefattar både pojkar och 

flickor som är livliga respektive lugna, informanten ser ingen skillnad i beteende utifrån 

vilket kön barnen har. Vidare anser hon att det inte finns något behov av att kompensera för 

att få pojkar att leka andra lekar för de varierar sig i sina lekar och leker exempelvis med 

dockor. 

 

Att bemöta barnens kläder och utseende verkar vara en central del i förskollärarnas arbete 

med genus och jämställdhet, då det tas upp under alla intervjuerna. Samtliga informanter 

pratar om olika situationer där pedagoger, barn och föräldrar upplevt en problematik när barn 

burit kläder som gått emot den rådande normen gällande pojk och flickkläder. 

  

Jag har mött en kille som ville ha prinsessklänning och klackskor och sånt och det var väldigt 

jobbigt för föräldrarna (Förskollärare C). 

  

En kollega började hon prata om att hon tyckte det var ett stort problem att det var en pojke 

som blev utklädd till tjej av föräldrarna... med rosa kläder och rosa napp (Förskollärare D). 
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Två av informanterna pratar om hur de diskuterat bemötande av barns kläder och utseende i 

arbetslagen. De menar att det kan vara bättre att kommentera klädernas funktion istället för 

att använda ord som värderar barnens utseende, exempelvis söt och fin. De två andra 

informanterna pratar istället om att de inte lägger några värderingar i hur de uppfattar barnens 

kläder och utseende.  

 

  

En av informanterna menar att arbetet med att motverka traditionella könsroller och 

könsmönster först och främst handlar om att själv föregå med gott exempel, att vara 

medveten om sitt sätt att uttrycka sig och sitt sätt att bemöta barn. Det är i förskolan som 

grunden för demokrati läggs och det är här som barnen lär sig att respektera andra människor 

och inte förtrycka. Vidare anser hon att det är viktigt att se barn som individer och att vara 

försiktig med att kategorisera dem som pojke eller flicka eller som en specifik ålder. 

  

 Läroplanens påverkan på förskollärarnas uppfattning av 

begreppen “könsroller” och “könsmönster” 

Majoriteten av informanterna beskriver att införandet av läroplanen inte fick dem att särskilt 

tänka på arbetet med att motverka traditionella könsmönster till en början. Tankar kring 

genus växte snarare fram utifrån kompetensutveckling som kursen “På lika villkor”. En av 

informanterna beskriver att läroplanen är det viktigaste styrdokumentet och att detta tydligt 

skriver fram vikten av jämställdhets- och genusarbete. 

  

“Läroplanen hade inget med det att göra... jag kommer inte ihåg vad det stod i den, det var På 

lika villkor som gjorde skillnad”. (förskollärare A). 

  

“Här har det ju alltid varit självklart att vi har neutralt så att jag har inte tänkt på det så 

mycket…”. (Förskollärare B). 

  

“När jag vart klar 2005 det var ju först då man verkligen tog tag i det här med genus i och 

med På lika villkor”. (Förskollärare C). 

  

“Det är ju vårt viktigaste styrdokument som vi måste luta oss emot… det är ju tydligt och en 

början att jobba med genus utifrån den”. (Förskollärare D). 
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Samtliga informanter pratar om att de aktivt arbetar med att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller och att det finns en större medvetenhet nu för tiden än före 

införandet av läroplanen, men utan att den i sig har gjort något avtryck. Det handlar 

snarare om en allmän utveckling av medvetenhet kring genus i samhället som 

bidragit, även om de samtidigt menar att det fortfarande förekommer 

könsstereotypa uppdelningar i exempelvis butiker. En av informanterna menar att 

förskollärare ska representera de normer och värden läroplanen står för oavsett vilka åsikter 

de har privat. 

Resultatanalys 
I detta kapitel har resultatet från intervjuerna med informanterna analyserats utifrån de teorier 

som nämndes i tidigare kapitel. Samma rubriksättning har använts som under resultatdelen, 

detta för att på ett smidigt sätt kunna analysera varje del. 

Hur uppfattar förskollärarna begreppen “könsmönster” och 

“könsroller”? 

  

Tre av de fyra informanterna gjorde ingen skillnad på de två begreppen könsmönster och 

könsroller, de gav exempel på att traditionella könsroller och könsmönster handlar om att 

kvinnor har tagit hand om barn och hushåll historiskt sett medan män har arbetat. En av 

informanterna tolkade begreppen mer likt den definition vi har nämnt tidigare i arbetet och 

menade att könsroll är med fokus på individen medan könsmönster handlar om en struktur i 

samhället. Detta förklarar Hirdman (2001:84) genom sin teori om genuskontrakt. 

 Hirdman (1988:51) menar även att könsroll är det begrepp som utvecklats till dagens 

genusbegrepp, och att könsroll därför handlar den socialt skapade rollen som barn får utifrån 

det kön barnen föds med. 

  

En informant problematiserar även hur dessa könsroller och könsmönster är förankrade i 

samhället och hur de påverkar barnen genom exempelvis barnlitteratur: 
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Det är alltid mamma som följer med till tandläkaren, det är så otroligt stereotypt, det är 

jättetråkigt... jättetråkiga roller, könsroller! (Förskollärare D) 

 

 Enligt Sandqvist (1998:52) upprätthåller bilderböcker och tv-program för barn stereotypiska 

skildringar av vad som är manligt och kvinnligt genom att ge alla huvudroller till manliga 

karaktärer samt genom att kvinnliga karaktärer ges omvårdande biroller exempelvis som 

mamma eller fröken. Detta är ett exempel på det som Harding (2006:47) kallar för asymmetri 

där det manliga könet och egenskaper som anses vara manligt betingade ges högre status i 

samhället. 

  

Den första av Hirdmans grundprinciper innebär att manligt och kvinnligt hålls isär och ses 

som varandras motsatser, denna princip beskrivs mer ingående under rubriken “Teoriavsnitt”. 

Detta nämns i alla ovanstående intervjuer där informanterna beskriver pojkar som fartfyllda 

och flickor som lugna. Även skillnaden i pojkar och flickors lekar tas upp där pojkar anses 

leka mer springlekar än flickor. En informant betonar att det inte är sådan stor skillnad mellan 

könen i lekar på deras förskola då pojkar ofta bjuder in flickor i springlekar. 

  

Kopplingar till Hardings teori om asymmetri mellan könen såväl som Hirdmans tankar om 

hierarki mellan könen återfinns i resultatet från intervjuerna med informanterna. En av 

informanterna nämner skillnader mellan barnens kön där pojkarna ses som mer aktiva än 

flickorna, samt att flickorna ses som mer ansvarsfulla än pojkarna. 

Informanten menar att det inte finns samma acceptans för flickor som är högljudda och 

fartfyllda som det finns för pojkar med samma beteende. Det finns helt enkelt en högre 

tolerans för detta beteende för pojkar än för flickor, menar de. Hedlin (2006:50) menar att det 

alltid finns en risk att bryta mot genuskontraktet, då omgivningen kan vara fördömande. I 

föregående exempel anses det inte acceptabelt för flickor att bryta mot genuskontraktet.  

  

Vad gör förskollärarna för att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller? 

  

Arbetet med att motverka traditionella könsmönster och könsroller handlar enligt 

informanterna om att behandla barn lika oavsett kön, att utgå ifrån att barn kan göra lika 
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mycket oavsett kön och att öppna upp för barn att leka alla typer av lekar oavsett 

könskodning. Enligt en av informanterna handlar det om att individer värderas lika och inte 

diskrimineras på grund av skillnader. Vidare menar hon att arbetet med att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller handlar om att visa respekt för andra individer samt 

om demokrati och att man inte ska förtrycka människor. Från informanternas definition av 

arbetet med att motverka traditionella könsroller och könsmönster kan det dras många 

liknande paralleller till läroplanen för förskolans värdegrund, som hänvisades till under 

rubriken ”Bakgrund”. 

  

Vidare visar resultatet på att förskollärarna uppfattar det viktigt att själva bli medvetna om 

hur de tänker och agerar i sitt sätt att bemöta barnen. En av informanterna uppfattar att hon 

ser barn som individer snarare än som pojke eller flicka. Ett steg i att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller är att sluta kommentera barnens kläder med värderande begrepp 

som “söt” och “fin” utan istället använda mer könsneutrala begrepp som beskriver klädernas 

funktion. 

  

En av informanterna menar att det material som erbjuds till barnen är könsneutralt, medan de 

andra tre pratar om att de försöker ge stöd åt barn att få tillträde till leksaker och miljöer som 

de kan ha svårigheter att få tillgång till. Att arbeta med ett könsöverskridande förhållningssätt 

på detta sätt kan jämföras med den första principen av Hirdmans genuskontrakt där pojkar 

och flickor ses som varandras motsatser och därför kan behöva stöd att få tillgång till material 

som anses vara menat för det motsatta könet. 

 

 Skillnader före och efter införandet av läroplanen 

Resultatet visar att de fyra informanterna inte kan se en tydlig skillnad inom genusarbetet på 

grund av införandet av läroplanen för förskola. En av informanterna pratade om vikten av 

läroplanen och om hur det är det styrdokument som förskollärarna ska arbeta utifrån. Överlag 

uppfattade vi att informanternas åsikt var att genusarbetet inom förskolan har utvecklats på 

grund av att det är en annan medvetenhet angående genus i samhället idag än vad det var 

tidigare, samt att fortbildning som “På lika villkor” har haft stor påverkan. 
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Sammanfattning 

Syftet med den fenomenografiska ansatsen som denna studie har som utgångspunkt, är att 

belysa variationer i informanternas svar. Resultatdelen avslutas här med en sammanfattning 

av de skillnader vi såg i informanternas svar gällande de frågeställningar som varit 

utgångspunkten i denna studie. Frågeställningarna presenteras i form av underrubriker på 

liknande sätt som i ovanstående avsnitt. 

Hur uppfattar förskollärarna begreppen “könsmönster” och 

“könsroller”? 

 

Resultatet visar även att det finns olika tolkningar av begreppen ” könsroller och 

könsmönster”. Tre av informanterna väver samman begreppen och menar att de, enligt deras 

uppfattning, handlar om historiska och samtida skillnader i vad som uppfattas som typiskt 

manliga och kvinnliga beteenden, aktiviteter och yrken. En av informanterna gör skillnad på 

begreppen då hon menar att könsroller handlar om roller som tillskrivs män och kvinnor och 

att könsmönster handlar om strukturella skillnader i samhället gällande manligt och kvinnligt. 

 

Könsmönster och könsroller träder fram i barns lek, enligt informanterna. Utomhus leker 

pojkar fartfyllda lekar på avstånd från pedagogerna medan flickor leker mer kreativa lekar, 

gärna i sandlådan och närheten av pedagogerna. Lekarna är ofta förknippade med vad som 

anses vara manliga och kvinnliga yrken. En av informanterna beskriver dock att hon upplever 

att alla barn leker liknande lekar oavsett om de är pojkar eller flickor samt att de gärna leker 

tillsammans.   

Vad gör förskollärarna för att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller? 

 

Tre av informanterna uppfattar att arbetet med att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller handlar om att behandla pojkar och flickor lika med utgångspunkten att pojkar och 

flickor kan göra lika mycket. En av informanterna uttrycker sig istället att det handlar om att 

värdera barn oavsett skillnader samt att själv föregå med gott exempel i sitt beteende och vara 

försiktig med att kategorisera barn som pojkar eller flickor. En av informanterna pratar om att 

materialet på förskolan som barnen har tillgång av är könsneutralt, medan de andra tre 
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informanterna istället påpekar att de försöker arbeta könsöverskridande och istället ge stöd åt 

barn för att få tillträde till material de kan ha svårigheter att få tillgång till. 

 

Två av informanterna har genomfört utbildningen På lika villkor. Detta ledde till att de blev 

mer uppmärksamma på att skillnader gjordes i bemötandet av pojkar och flickor. En av 

informanterna menar att diskussioner i arbetslaget är den viktigaste faktorn till att bli 

medveten om hur arbetet ska utföras. Genom dessa diskussioner menar hon att de kommit 

fram till att förskolan är könsneutral och att de lärt sig att synliggöra jämställdhetsfrågor. Den 

fjärde informanten menar att det finns både livliga respektive lugna barn oavsett kön och att 

hon inte ser skillnad i beteende utifrån kön och att det därför inte finns något behov av att 

ändra på verksamheten. 

 

Angående barnböcker med könsstereotypt innehåll menar några av informanterna att de ser 

över detta innan de köper in eller lånar böcker. Samtliga är dock överens om att barn vill läsa 

det som ligger i deras intressen. 

 

Informanterna pratar om kläder och utseende kopplat till att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Samtliga informanter pratar om sin erfarenhet gällande 

problematik om barns kläder och utseende. Två av informanterna menar att de försöker 

uttrycka sig utan att använda ord som värderar barnen utseende. De andra två pratar istället 

om att de själva inte lägger några värderingar i hur barnen är klädda eller ser ut.   

 

Läroplanens påverkan på förskollärarnas uppfattning av 

begreppen “könsroller” och “könsmönster” 

 

Tre av informanterna menar att införandet av läroplanen inte bidragit till hur deras arbete med 

att motverka traditionella könsmönster och könsroller utförs, utan att de snarare har påverkats 

av en ökat medvetenhet gällande detta i samhället i stort samt kurser i kompetensutveckling. 

Den fjärde informanten menar också att en större medvetenhet gällande jämställdhet finns i 

samhället nu för tiden än när hon började sitt yrkesliv, men hon framhåller att läroplanen är 

tydligt när det gäller genusfrågor och att det är av stor vikt att utgå ifrån den gällande arbetet.   
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Diskussion 
Under denna rubrik diskuteras resultatet från studierna. Först kommer en metoddiskussion 

där svårigheter kring vårt val av metod och studiens genomförande diskuteras. Rubriken 

avslutas med en resultatdiskussion där resultatet från intervjuerna diskuteras i förhållande till 

tidigare forskning inom ämnet. 

  

Metoddiskussion 

En svårighet kring att använda enbart intervju som metod är att det är omöjligt att få en 

inblick i om det informanterna säger speglar verksamhetens verklighet och om informanterna 

verkligen lever som de lär. Men eftersom detta är en fenomenografisk studie så innebär det 

att målet är att få fram informanternas skilda tankar kring ämnet och inget annat. 

  

Efter att ha genomfört tre av de fyra intervjuerna så reflekterade vi kring att ingen av de 

informanter vi hade intervjuat hade gjort någon skillnad på begreppen könsmönster och 

könsroller.  Vi diskuterade detta och kom fram till att en anledning till detta kunde vara att vi 

själva inte gjorde skillnad på begreppen när vi ställde frågan. Vi bestämde oss för att till den 

sista intervjun dela upp begreppen till varsin fråga. Detta kan ha påverkat resultatet vi fick, 

och hade vi delat upp frågan redan från start finns det en god chans att resultatet skulle ha 

blivit annorlunda. 

  

Løkken och Søbstad (1995, s. 104) menar att det är viktigt att göra provintervjuer innan man 

genomför de officiella intervjuerna, detta för att uppmärksamma om frågorna är tydliga och 

klara. Vi genomförde ingen provintervju innan, vilket vi i efterhand inser att vi borde ha 

gjort. Under vissa av våra intervjuer behövde vi förtydliga några av våra frågor, vilket 

omedvetet gjorde frågorna mer styrda än vad vi först hade tänkt. Om vi hade genomfört en 

provintervju innan skulle vi eventuellt ha uppmärksammat detta i tid. 

  

Resultatdiskussion 

I bakgrundsavsnittet till denna studie beskrev vi skälet till att vi valde att skriva om just 

förskollärares arbete kring att “motverka traditionella könsroller och könsmönster” 

(Skolverket, 2016:5). Vi fann ovanstående mening problematisk och svår eftersom begreppen 
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könsmönster och könsroller är subjektivt tolkningsbara. Resultatet av intervjuer med 

informanterna förstärkte våra tankar då det visade sig att informanterna hade olika tolkningar 

av dessa begrepp. Vi uppfattar resultatet av intervjuerna som att denna del av läroplanens 

värdegrund inte har definierats av de fyra olika förskollärarna och deras arbetslag. Analysen 

visar att merparten av de fyra informanterna har svårt att sätta ord på vad könsroller och 

könsmönster innebär, vilket försvårar arbetet i förskolan.  Hur ska man kunna motverka något 

man inte kan definiera? Eidevald (2009:182) menar att flickor och pojkar bemöts olika 

utifrån sitt kön och att detta är en omedveten handling från förskollärarnas sida. Eftersom 

detta sker omedvetet så uppfattas ofta det icke-jämställda som normen, vilket försvårar 

arbetet att motverka traditionella könsroller och könsmönster ytterligare. En av informanterna 

menar att de har diskuterat i sitt arbetslag och granskat sig själva för att konstatera att de är 

lika könsneutrala i sitt pedagogiska arbete som de säger att de är. Eidevald (2009:170) menar 

dock att det inte är tillräckligt att enbart reflektera inom arbetslaget eller gå 

fortbildningskurser. För att göra verksamheten jämställd måste de olika förhållningssätten 

gentemot pojkar och flickor synliggöras och uppmärksammas. Vidare visar Eidevalds 

(2009:8) studie att förskollärare ofta uppfattar sitt arbete som könsneutralt men att detta inte 

stämmer överens med det forskningsresultat som finns angående ämnet. 

  

Resultatet visar att tre av informanterna uppfattar att arbetet med att motverka traditionella 

könsmönster och könsroller handlar om att behandla barn lika oavsett kön. Det handlar om att 

barn kan göra lika mycket oavsett kön och att öppna upp för barn att leka alla typer av lekar 

oavsett könskodning. Hedlin (2010:9) menar att jämställdhetsarbete inte handlar om att 

behandla alla lika då villkor för män och kvinnor inte är desamma. Hon menar att det finns 

risker med att ha dessa typer av utgångspunkter. Hon menar att detta ofta beror på ett 

omedvetet och könsblint förhållningssätt, som innebär att begreppet kön tappar sin betydelse 

i olika sammanhang, att kön inte spelar någon roll då allt ses som individuellt, men att det i 

praktiken är svårt att förhålla sig till något som inte är könsbestämt. Hedlin (2006:28) menar 

att vara ”könsblind” är en fallgrop och tankefälla inom jämställdhetsarbetet. 

Den fjärde informanten menar istället att arbetet med att motverka traditionella könsmönster 

och könsroller handlar om att barn värderas lika och inte diskrimineras på grund av 

skillnader. Barnen bör, enligt henne, lära sig att visa respekt för varandra och får kännedom 

om vad demokrati är, precis som Hedlin (2010:9) menar. Senare under intervjun säger 

informanten att hon inte längre ser barnen som pojkar eller flickor utan att barnen är individer 

som inte borde bli sedda enbart som ett kön vilket kan tolkas som ett könsblint 
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förhållningssätt. Vi anser att detta kan vara riskabelt i arbetet med jämställdhet inom 

förskolans verksamhet. Om de könsmönster och könsroller som finns i samhället slutas att 

uppmärksammas är risken att traditionella könsroller och könsmönster istället förstärks. Detta 

styrks av Hedlin (2010:8) som menar att det, som lärare, inte räcker med att endast ha 

vardagskunskaper gällande genus då risken blir att jämställdhetsmålen istället motverkas. 

Eidevald (2009:182) menar att innebörden av begreppen manligt och kvinnligt behöver 

breddas för att på sikt göra dessa begrepp överflödiga, där kön inte ska ha någon betydelse, 

istället ska fler “positioner” bli tillgängliga för både pojkar och flickor. 

  

Perspektiv på genus och jämställdhet 

I detta arbete har vi utgått från att definitionen av begreppen könsroller/könsmönster är 

likställt med begreppet genus, då Hirdman (1998:51) menar att begreppet könsroll har 

utvecklats till begreppet genus vilket handlar om det sociala och kulturella könet. I resultaten 

delar informanterna med sig utav sin förståelse om begreppen könsmönster och könsroller, de 

pratar om olika skillnader mellan könen utifrån yrken, aktiviteter och lekar, vilket går att 

tolka som kulturellt och socialt betingat. Å andra sidan nämns det även att pojkar är omogna 

och aktiva och att flickor är mer mogna och lugna, vilket vi i vår tolkning av informantens 

svar ser som en definition utifrån en biologisk skillnad mellan könen. Hirdman (2001:15) 

menar att det självfallet finns biologiska skillnader, men att det är de sociala och kulturella 

skillnaderna som är intressanta när genusbegreppet avses. Likaså vilka konsekvenser detta 

leder till i samhället när det gäller olika könsmönster. Begreppen könsroller och könsmönster 

handlar alltså enligt informanterna om både biologiska samt sociala och kulturella skillnader.  

  

Innan studien påbörjades så antog vi att vi skulle få se en stor skillnad mellan informanternas 

tankar om genus, särskilt när de jämför hur det ser ut nu i förskolan och hur det såg ut innan 

Lpfö tillkom. Resultatet gav dock andra svar. Informanterna anser inte att läroplanen påverkat 

deras jämställdhetsarbete särskilt mycket utan anser att det istället är fortbildning samt en 

ökad medvetenhet i samhället som påverkade deras arbete och förhållningssätt. Eidevald 

(2009:8) menar att jämställdhetsarbetet inom förskolor kan ses som problematisk då 

styrdokumenten inte ger några direkta anvisningar kring hur det praktiska arbetet kan se ut. 

Utifrån informanternas svar tolkar vi det som att det var kursen ”På lika villkor” som gav 

idéer och anvisningar kring hur förskollärarna praktiskt kunde arbeta med 
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jämställdhetsfrågor. “På lika villkor” utgår från Läroplanen för förskolan och har, enligt de 

informanter som gått kursen, påverkat deras förhållningssätt och deras syn på kön. Detta 

tolkar vi som att Läroplanen för förskolan faktiskt har förändrat informanternas arbete att 

motverka traditionella könsroller och könsmönster, även om de själv anser att det var annat 

som faktiskt gjorde den största skillnaden. Eidevald (2009:170) menar att läroplanens mål 

angående jämställdhet och genus generellt inte uppnås i förskolorna men att detta inte märks 

vid en ytlig översikt. Vidare menar han att utbildning och reflektion i arbetslagen är inte 

tillräckligt för att uppnå en jämställd verksamhet samt att sättet att verbalt uttrycka 

förhållningssätt angående arbetet med att motverka traditionella könsmönster och könsroller 

står i motsättning till hur arbetet ser ut i praktiken på grund utav omedvetna handlingar. 

  

I SOU (2006:57) framhålls det att jämställdhetsuppdraget, efter införandet av läroplanen, 

började handla mer om den pedagogiska miljön och om vuxnas förhållningssätt till pojkar 

och flickor. Denna syn på jämställdhet utgår även informanterna ifrån då de menar att arbetet 

med att motverka traditionella könsmönster och könsroller handlar om att värdera samt 

behandla barn lika oavsett kön. Vidare pratar de om miljöns betydelse för var och hur pojkar 

och flickor utformar sina lekar. 

 

Avslutande tankar 

Sammanfattningsvis visar resultatet att begreppen könsmönster och könsroller är svår att 

definiera för majoriteten av de fyra informanterna, men att de anser att det handlar om att 

behandla barnen likvärdigt oberoende av barns kön och drar paralleller till hur könsordningen 

har sett ut i samhället ur ett historiskt perspektiv. För att motverka traditionella könsroller och 

könsmönster så menar informanterna bland annat att de behandlar barnen likvärdigt, ger lika 

mycket uppmärksamhet till pojkar och flickor och undviker att värdera barnens kläder och 

utseende. Inom vår grupp av informanter så fanns det huvudsakligen två olika 

förhållningssätt: Vissa arbetade könsneutralt medan andra arbetade på ett könsöverskridande 

eller könskompensatoriskt sätt.  

 

Gällande Läroplanens påverkan på jämställdhetsarbetet inom förskolan ansåg informanterna 

att det inte var särskilt stor skillnad. De menade istället att hela samhället har förändrats 

gällande genus och jämställdhet och att detta påverkat förskolans verksamhet. Majoriteten av 
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informanterna hänvisade istället till en fortbildning gällande jämställdhet för förskola som de 

gått under början av 2000-talet. Denna utbildning bygger på Läroplanens mål gällande 

jämställdhet och demokrati. 

 

Avslutningsvis anser vi, vilket även styrks av Hedlin (2010:20), att våra föreställningar om 

manligt och kvinnligt skapas och återskapas ständigt i hur vi tänker och pratar om oss själva 

och andra samt även i våra dagliga beteenden. Men därmed finns också en 

förändringspotential. Vi kan förändra könsmönstren samtidigt som varje tid och varje kultur 

har ramar som definierar hur mycket som får utmanas och tänjas. 

Förslag till fortsatt forskning 

Denna studie har visat hur några förskollärare tänker kring begreppen traditionella könsroller 

och hur de anser sig motverka detta i praktiken. För att få veta hur detta ser ut i praktiken 

skulle vidare forskning krävas, och för att få en bredare bild av situationen skulle fler 

informanter krävas. Vid fortsatt forskning vore det enligt oss intressant att göra intervjuer 

med fler informanter samt komplettera intervjuer med observationer för att på så sätt se om 

informanternas tankar stämmer in med hur de agerar i förskoleverksamheten.  
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Bilagor 

Bilaga 1 informationsbrev 

Förfrågan om deltagande 
  

Under höstterminen 2017 ska vi skriva vårt examensarbete på förskollärarprogrammet vid 

Högskolan Dalarna. Vår undersökning kommer att handla om genus och vi kommer att 

använda oss av intervju som metod för vår datainsamling. Du tillfrågas härmed om 

deltagande i denna undersökning. 

  

Undersökningens syfte och innehåll 

  

Syftet med vår undersökning är att få insyn i förskollärares tankar om genus och traditionella 

könsroller och könsmönster. Området är viktigt att undersöka för att det är ett aktuellt ämne 

men samtidigt ett område som kan vara svårt att definiera och vi ser fram emot ditt 

deltagande. 

  

Genomförande 

Vi har planerat att 4 - 6 förskollärare ska delta i undersökningen. Ditt deltagande kommer att 

innebära en intervju som kommer ta ungefär en timme. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. 

Om önskan finns kommer studien finnas tillgänglig efter att den färdigställd och godkänd av 

Högskolan Dalarna. 

  

Det insamlade materialet kommer att bearbetas av oss och vår handledare. Din identitet 

som deltagare kommer inte att röjas, inte heller vilken skola/förskola undersökningen har 

gjorts vid. Personer – barn eller vuxna – som på något sätt nämns i studien kommer att 

avidentifieras. Insamlade data förvaras hos undertecknad och kommer endast att hanteras 

av oss och vår handledare. All insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är 

godkänt och klart. 

  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering.   

                     

Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter sitt deltagande så kommer detta 

inte att påverka det fortsatta arbetet med undersökningen. 

  

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

  

Ort och datum                                                                                                   

  

  

Jannica Nordin                 (personuppgifter har tagits bort i denna bilaga)                       

    

Henrik Fogelberg              (personuppgifter har tagits bort i denna bilaga) 
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Handledare Ami Look  (personuppgifter har tagits bort i denna bilaga)                                 
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Bilaga 2 intervjuguide 

  

Intervjufrågor 

  

  

●  Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

  

●  Vad betyder uttrycken “könsmönster” och “könsroller” för dig? 

  

●  Hur definierar du meningen ”motverka traditionella könsmönster och 

könsroller”? 

  

●  Har arbetet med att motverka traditionella könsroller förändrats genom 

tiderna? Hur arbetar ni nu jämfört med tidigare? i leken, leksaker, i 

bemötande, miljöns utformning? 

  

●  Har läroplanen och revidering av denna påverkat ditt sätt att se på 

traditionella könsmönster? 

  

●  Hur ser du på utveckling av genusarbete inom er förskola? Är det något ni 

vill utveckla? 

  

  

 

 


