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Förord 

 
Innan du tar dig an att läsa min studie vill jag passa på att tacka alla som varit med och ställt 

upp på intervjuer och som på sätt bidragit till att min studie kunde genomföras. Jag vill också 

tacka de förskolechefer som gav sitt godkännande till att jag fick komma till deras respektive 

förskola, även utan ert godkännande hade jag inte kunnat genomföra studien. Jag vill även 

tacka min handledare för all hjälp på vägen och all värdefull kritik.  
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Abstract  
 

The aim of this study was to find out how educators counteract traditional gender patterns 

while children are engaged in playing activities in preschool. To make clear the aim of the 

study, I used the following questions: What is the definition of traditional gender patterns, 

according to the educators? What and how do the educators do to counteract traditional 

gender patterns when the children are playing? How do the educators experiencing that the 

work whit to counteract traditional gender patterns works? In order to answer my research 

questions I did qualitative interviews with five educators to get their views on how to 

counteract traditional gender patterns while children are engaged in playing activities.  

 

The results show that there are many ways of working to counteract traditional gender 

patterns and that educators own approach plays a big role in the children's group. It also 

involves adding and not taking away toys from the children when they are playing. Boys and 

girls should have the same opportunity to play with toys for all groups. The results also show 

that it is important to discuss in the work teams on how to proceed in order to counteract 

traditional gender patterns, to make sure that no child should be invisible.  

 

 

Keywords 

 
Gender, Traditional gender patterns, Preschool, Girls, Boys  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



Rebecka Nilsson 

 

 

 

Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur pedagoger kan motverka traditionella 

könsmönster i leken inom förskolans verksamhet. För att fördjupa syftet ytterligare valde jag 

följande frågeställningar; Vad finns det för definition på traditionella könsmönster, enligt 

pedagogerna? Vad och hur gör pedagogerna för att motverka traditionella könsmönster? Hur 

upplever pedagogerna att det fungerar med att motverka de traditionella könsmönstren? För 

att nå upp till mitt syfte genomförde jag kvalitativa intervjuer med fem verksamma pedagoger 

för att bland annat få deras syn på hur man kan motverka traditionella könsmönster i leken.  

 

Resultaten visade bland annat att det finns många sätt att arbeta med att motverka traditionella 

könsmönster och att pedagogers förhållningssätt spelar stor roll in på barngruppen. Jag fick 

även fram att det också handlar om att tillföra och inte ta ifrån barnen leksaker. Pojkar och 

flickor ska få ha samma möjlighet att leka med alla leksaker. Vidare resultat visade även på att 

det är viktigt att diskutera i arbetslaget om hur man vill gå till väga för att motverka de 

traditionella könsmönstren. Det för att inga barn ska kunna osynliggöras i barngruppen.  
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1. Inledning 
 

Under en längre tid har jag intresserat mig för genusfrågor i förskolans verksamhet. Jag har 

ofta reflekterat över mitt eget förhållningssätt till barnen och hur jag bemött dem. Även när 

jag pratat med barn utanför förskolans verksamhet har jag reflekterat över hur jag bemött 

dem. Det är ett intressant ämne och något som jag aldrig kommer att kunna komma ifrån. För 

som blivande förskollärare kan jag inte bortse från vad som står i läroplanen, då läroplanen är 

mitt uppdrag.  

 

Genus i sig är ett brett område, vilket man kan läsa om längre fram i studien. Därför har jag 

valt att i denna studie fokusera på de traditionella könsmönstren. I läroplanen för förskolan 

(Skolverket, 2010) står det att förskolan ska motverka traditionella könsmönster. Det står 

också 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” (Skolverket, 2010. s.7).   

 

Jag hoppas att med min studie kunna väcka ett intresse för hur man kan motverka de 

traditionella könsmönstren. Även bidra med kunskap inom ämnet till de som är blivande 

förskollärare och som är verksamma. Det är, som sagt, ett område som ingår i läroplanen och 

jag anser därför att det är viktigt att studera kring det.   

 

 
1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med min studie är att ta reda på hur pedagoger kan motverka traditionella könsmönster 

i leken inom förskolans verksamhet. För att fördjupa syftet ytterligare har jag valt följande 

frågeställningar att utgå ifrån: 

 

 Vad finns det för definition på traditionella könsmönster, enligt pedagogerna?  

 Vad och hur gör pedagogerna för att motverka traditionella könsmönster i leken?  

 Hur upplever pedagogerna att det fungerar med att motverka de traditionella 

könsmönstren? 

 

1.2 Disposition  
 
I denna studie finner du som läsare sju olika kapitel. I det första kapitlet, Inledning, kunde 

man läsa om vad jag valde för syfte till studien och om hur jag valde mitt område. I det andra 

kapitlet, Begreppsförklaringar, ges de begreppsförklaringar som har varit av betydelse för 

min studie. Det tredje kapitlet, Forsknings- och litteraturgenomgång, kan man läsa om 

tidigare forskning inom det valda området samt vad övrig litteratur förmedlar. Det fjärde 

kapitlet, Teoretiska utgångspunkter, finns det med om de utgångspunkter som jag valt att 

belysa och som även kopplas ihop till resultatet i diskussionskapitlet. I det femte kapitlet, 

Metod, är valet av min metod beskriven samt bland annat genomförandet av intervjuerna. I 

sjätte kapitlet, Resultat, får man ta del av det resultat jag fick fram av intervjuerna, det vill 

säga av min empiriska studie. I det sista kapitlet, kapitel sju, Diskussion, kan man läsa om hur 

jag ger mina kritiska synpunkter av mitt val av metod samt, bland annat, kopplar resultatet, 

med fokus på de teoretiska utgångspunkter, till forsknings- och litteraturgenomgången.     
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2. Begreppsförklaringar 

 

Genom att förklara hur andra ser på begreppen genus och jämställdhet har jag fått en bredare 

förståelse för hur genus, jämställdhet och traditionella könsmönster hänger samman. De 

förklaringar jag ger innebär inte att det inte finns vidare sätt att förklara dem på, utan jag har 

enbart använt mig utav de förklaringar som har en betydelse för min studie. Jag anser heller 

inte att jag kan ta bort något utav begreppen då det i syftet ingår är att ta reda på hur 

pedagoger kan motverka traditionella könsmönster.  

 

 
2.1 Genus  
 

När det kommer till begreppet genus menar Hedlin (2006) att det är ett begrepp som lätt 

missförstås. Det händer att ordet kön blir det som står för begreppet genus. Vidare menar 

Hedlin att kön och genus inte är samma sak. Svaleryd (2002) och Henkel (2006) menar även 

de på att kön och genus inte är samma sak. Hedlin, Svaleryd och Henkel menar att genus är 

ett samlingsord för vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Huruvida en individ blir 

kvinnlig eller manlig beror i sin tur på det kön som individen har, något som i sin tur ses som 

det biologiska. Hedlin (2006) menar också att genus står för det föränderliga eller det 

kulturella som Svaleryd (2002) uttrycker det. Beroende på vilket land man kommer ifrån, eller 

vilken grupp man tillhör inom landet, ses också genus på olika sätt, men att det fortfarande 

bygger utifrån det biologiska könet. Det vill säga att det biologiska könet också är socialt 

knutet, menar Svaleryd. Svaleryd menar också att genus inte enbart står för vad som är 

kvinnligt respektive manligt. Det innebär också att begreppet genus är öppet för 

överskridande könsmönster, men faktum är att man oftast delar in människor i enbart två 

kategorier, som kvinna eller man.  

 

 
2.2 Jämställdhet 

 

Att arbeta utifrån ett genuspedagogiskt arbetsätt innebär också att arbeta med jämställdhet, 

menar Henkel (2006). Vidare menar Henkel att det finns två definitioner i begreppet 

jämställdhet, men båda definitionerna har med människors rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter att göra. Den ena definitionen benämns som den kvantitativa och innebär att man 

ser till antal pojkar eller flickor i ett visst sammanhang. Den andra definitionen benämns som 

den kvalitativa innebörden och innebär att alla har rätt till att göra det de vill i livet, utan att ha 

förväntningar på sig om vad de borde göra för att man är flicka eller pojke. Man ska dela lika 

vad gäller makt och ansvar, menar Öhman (1999) på olika områden i arbetslivet och i 

hemmet.  För att kunna sträva efter att få ett jämställt samhälle behöver man bland annat 

arbeta utifrån att bryta de förväntningar man har på flickor respektive pojkar, menar Henkel 

(2006). Den genusforskning man bedriver för att se hur flickor och pojkar framträder i 

samhället och hur de bemöts, kan vara ett stöd för att utveckla ett jämställdhetsarbete, menar 

Hedlin (2006).  

 
 
 
 
 



Rebecka Nilsson 

 

3 

 

2.3 Traditionella könsmönster 

 

Traditionella könsmönster, enligt Henkel (2006) innebär att man har en medveten (eller 

omedveten) föreställning om hur man förväntar sig att en flicka respektive pojke borde vara. 

Vidare innebär det också att man kan se mönster i hur flickorna och pojkarna uppträder, 

menar Svaleryd (2002). Svaleryd menar att de föreställningar man oftast har är att flickor 

förväntas vara söta, snälla, lugna och agera hjälpfröknar, medan pojkarna förväntas vara 

aktiva, dominerande och kräva uppmärksamhet. Svaleryd (2002) skriver dock att det är svårt 

att säga när det historiskt uppkom om vad som ansågs förväntas av pojkar respektive flickor, 

dock ligger det långt bakåt i tiden.   

 

Evenshaug och Hallen (2002) ger dock sin förklaring på hur det kan uppkomma att man själv 

får egna föreställningar på pojkar och flickor. Det första är att man skapar sig en egen 

uppfattning om man är pojke eller flicka (skapa sig en könsidentitet) genom att titta på sig 

själv till det yttre och jämföra med hur andra ser ut. Även genom att få höra av andra att till 

exempel pappa har snopp och det jag har också, min kompis lika så och då är jag en pojke, 

etcetera. Det andra är att skapa sig en könsroll. Först har man förstått att man är pojke eller 

flicka och sedan tar man reda på hur man ska bete sig inom det könet man har kategoriserat 

sig själv som. Det kan vara att, jag har kategoriserat mig som pojke – de som också är pojkar 

leker med bilar och klossar – pappa är pojke och då hjälper jag honom. Det tredje är att man 

nu uppträder som man förväntar sig att en pojke eller flicka ska vara utifrån det man sett och 

erfarit hittills, att skapa sig ett könsspecifikt beteende. På så sätt kan de traditionella 

könsmönstren uppkommit, menar Evenshaug och Hallen (2002).   
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I följande kapitel kommer jag att knyta an till framförallt den andra frågan i frågeställningarna 

och förklara hur andra har delgett sina förslag på hur man kan arbeta med att motverka de 

traditionella könsmönstren. Till en början kommer jag också delge lite om vilka oroligheter 

som kan finnas med att börja arbeta med att motverka traditionella könsmönster och på så sätt 

även knyta an till den tredje frågan i frågeställningarna.    

 

 
3.1 Läroplanen för förskolan 
 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska vara ”öppen för skilda 

uppfattningar och uppmuntra att de förs fram” (Skolverket, 2010, s.7). Det står också 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” (Skolverket, 2010, s.7). Vidare står det även i läroplanen att ”Förskolan ska 

motverka traditionella könsmönster […] (Skolverket, 2010, s.7). Samt att alla barn ska få ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla sina förmågor utan begränsningar. 

 

Även innan läroplanen blev reviderad stod det samma sak som ovan, och Olofsson (2007) 

menar att detta är ett tydligt mål. Vidar menar Olofsson att hon även förstår den problematik 

med att arbeta för att motverka de traditionella könsmönstren. För ”mycket tyder på att man 

på många håll faktiskt förstärker traditionella könsmönster i stället för att motverka dem 

(Olofsson, 2007, s.22).” Det vill säga, menar Olofsson, att det är lätt att man tror att man 

arbetar genusmedvetet för att bryta de traditionella könsmönstren. Att man inte gör någon 

skillnad på hur man bemöter pojkar och flickor, men i själva verket är man könsblind och det 

man tror sig göra inte är fallet.   
 
 
3.2 Oroligheter 
 

I en genusmedveten process, för att motverka de traditionella könsmönstren, får en pojke 

känna på hur det är att vara just en pojke och en flicka får känna på hur det är att vara just en 

flicka, menar Månsson (2000). Vidare menar Månsson att pojkarna och flickorna sedan också 

ska få möjligheten att pröva det som inte anses vara traditionellt riktat till respektive kön. För 

själva grundtanken i den genusmedvetna processen, enligt Månsson, är trots allt att på sikt 

bryta de traditionella könsmönstren. Frånberg (2010) visar i sin studie, som handlar om att 

förändra sitt förhållningssätt, att det är bra att ha långsiktigtiga mål för hur man ska kunna 

bryta de traditionella könsmönstren. Vidare menar Frånberg att pedagoger även kan känna 

oroligheter med att starta en sådan genusmedveten process, då det är ett stort arbete som 

krävs. Det i och med att det handlar om att i slutändan ha utvecklat ett nytt sätt att förhålla sig 

till barngruppen.   

 

Till en början, i arbetet, kan pedagogerna känna att de gör skillnader mellan pojkar och flickor 

och att det istället känns som att de förstärker de traditionella könsmönstren, menar Frånberg 

(2010). Vidare menar Månsson (2000) att det finns en risk med att starta genusmedvetna 

processer, då de tidigare föreställningarna om de traditionella könsmönstren lätt finns kvar 

hos en. Oavsett om det är medvetna eller omedvetna tankar så finns det en risk att man 
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hamnar tillbaka i gamla mönster som fungerade tidigare och som man kände sig trygg med, 

menar Månsson (2000).      

 
 
3.3 Könssegregerade barngrupper 

 

Svaleryd (2002) och Olofsson (2007) beskriver båda om de risker och fördelar som finns med 

att arbeta med enbart pojkar i en grupp och flickor i en grupp. Svaleryd (2002) ger sina tankar 

om detta när hon själv har läst om hur andra har gjort och använder sig av begreppet 

könssegregerade barngrupper för att beskriva ett sådant arbete. Olofsson (2007) använder sig 

av begreppet ett kompensatoriskt arbetssätt då hon har prövat att arbeta på det här sättet i en 

förskola. I och med att de båda använder sig utav två olika begrepp, men menar samma sak, 

har jag valt att enbart använda mig av ett begrepp, Könssegregerade barngrupper. Detta för 

att göra det hela mer tyligt.   

 

Svaleryd (2002) ställer sig frågan, ska man arbeta med könssegregerade barngrupper? Det vill 

säga att pojkar är i en grupp och flickor är i en grupp och utvecklar olika sidor. För Svaleryd 

menar vidare att det finns en risk med att fokusera på att arbeta med könssegregerade 

barngrupper, då det från början finns en stark tanke om hur alla pojkar är och hur alla flickor 

är. Det vill säga, menar Svaleryd, att de ligger i naturen att pojkar och flickor är olika. Även 

Olofsson (2007) skriver att det här kan vara en risk då hon anser att man inte kan dra alla 

pojkar över en kam och alla flickor över en kam. Risken finns också, menar Svaleryd (2002), 

att man förenklar genusproblematiken och att ett arbete med könssegregerade barngrupper 

leder till ett åtgärdsprogram.  

 

Svaleryd (2002) skriver också att arbeta med könssegregerade barngrupper kan medföra 

positiva tankar hos barnen. Det vill säga att pojkarna får en möjlighet att pröva det som pojkar 

behöver träna och som anses inte är det traditionella för en pojke att göra. Likadant ska det 

också vara för flickorna, menar Svaleryd (2002). Olofsson (2007) menar att det positiva med 

att arbeta med könssegregerade barngrupper kan leda till att pojkar och flickor även får träna 

på olika områden. Områden som omgivningen inte anser är traditionellt knutna till respektive 

kön. Vidare menar Olofsson att ett sådant här arbetssätt också ska medföra att pojkar och 

flickor ska kunna mötas, i leken och i verksamheten i stort, med egna positiva förväntningar.  

 

 
3.4 Lekens betydelse, fri lek eller vuxenstyrd? 
 

Leken, som helhet, har en betydande roll för barnen i förskolan, menar Evenshaug och Hallen 

(2002). Den styrs av en inre motivation att pröva det som barnen fått erfara utanför och även 

innanför förskolans ramar. Leken är även en allsidig konstruktion där det kan ta snabba 

vändningar från att vara helt glädjeinriktad och rofylld till att bli på fullaste allvar, menar 

Evenshaug och Hallen. Vidare menar Evenshaug och Hallen att leken har betydelse för 

barnens personliga och kulturella identitetsutveckling.  

 

Öhman (1999) skriver om att pojkar och flickor ska få ha samma möjligheter, i förskolan, till 

att pröva det som inte är traditionellt bundet till respektive kön och att det är pedagogernas 

uppdrag att ge barnen dessa möjligheter. Vidare skriver Öhman att ett sätt kan vara att man 

som pedagog är med i leken för att styra in barnen till att pröva sådant som inte förväntas av 

dem. Det vill säga att barnen, i den fira leken, utmanas inte till att pröva det som inte är 
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traditionellt bundet till de olika könen om de inte har en pedagog som är med och styr. Det i 

sin tur beror på, menar Öhman, att när barnen själva väljer sina lekar väljer de gärna lekar de 

är vana och trygga med. Dock menar också Öhman att det finns en risk med att helt styra 

barnen i leken då det kan uppstå dubbla budskap för barnen. För de pojkar eller flickor som 

redan bryter mot de traditionella könsmönstren kan komma att bli förvirrade över vad som 

förväntas utav dem. Vidare menar Öhman att de barnen har redan brutit mot det förväntade 

och vad menas då att det ska utveckla? Dock menar Paulsson och Öhman (1999) att barnen 

kan överträda de traditionella förväntningarna i den fria leken, utan att en vuxen är med. För 

Paulsson och Öhman får fram i sin studie, där ett utav syftena var att se vad barnen väljer att 

leka med i den fria leken, att när barnen känner sig trygga med varandra vågar de också pröva 

att överskrida det som är traditionellt knutet till deras respektive kön. Vidare menar Paulsson 

och Öhman att leken även är barnens naturliga sätt att pröva olika saker och att en pedagog 

behöver därför inte alltid vara med och styra barnen. Utifrån detta syfte visade det sig även, 

skriver Paulsson och Öhman, att vad pojkarna och flickorna lekte med för leksaker var det 

ingen större skillnad på. Skillnaden låg snarare i hur de använde leksakerna. Flickorna lekte 

mer lekar som man kunde koppla till verkligheten, medan pojkarna lekte även de lekar som 

kunde kopplas till verkligheten, men som var mer utsvävande. Det kunde vara att man tog 

med sig sin familj till rymden i en rymdraket.  

    

Paulsson och Öhman (1999) hade också ett syfte, i sin studie, att se hur pedagogerna närmade 

sig barnen i leken för att försöka styra dem till att överskrida de traditionella könsmönstren. 

resultatet visade att pedagogerna (både manliga och kvinnliga) kunde gå in i leken och 

försöka inta en roll som passade i lekens tema. Utifrån den rollen kunde pedagogerna sedan 

försöka att styra leken till att få pojkarna och flickorna att vidga sina roller och bryta upp det 

traditionella.   

 

Ett annat exempel på hur fri lek inte alltid behöver innebära att den är fri även om 

pedagogerna anser det, visar Hellman (2010) i sin studie. Hellman fick fram i sitt resultat, när 

hon hade studerat leken på en förskola, att hur barnen på förskolan fick leka var olika. Leken 

där pedagogerna ansåg att barnen fick leka fritt var inte alltid så fri och saknade där med inte 

ett styrande av pedagogerna, även om pedagogerna inte aktivt var med i leken. Vidare fick 

Hellman fram i sitt resultat att de barn som uppfattades lugna och kunde leka tillsammans, 

utan att stora konflikter uppstod, hade ett större utrymme i leken. De hade även ett större 

utrymme att leka på deras egna villkor. De barn som ansågs vara stökiga (en del pojkar i det 

här fallet) och bråkiga fick leka själva, men dock i ett rum som pedagogerna hade valt. På så 

sätt kunde pedagogerna ha kontroll över dem, men det hette fortfarande att barnen hade fri 

lek.    

 

 

3.5 Barn kan synliggöras och osynliggöras  
 

I Hellmans (2010) avhandling kan man bland annat läsa om en observationsstudie som hon 

genomfört och som handlade om några barn som lekte tillsammans i ett rum. I den ena leken 

var det en pojke och en flicka som lekte med isbjörnar. Leken utspelade sig på ett stillsamt 

sätt, där pojken och flickan lekte att isbjörnarna skulle sova och bäddade för dem med en filt. 

I den andra leken var det fyra pojkar och en flicka som lekte tillsammans. Barnen kastade 

pappersflygplan ut i rummet och sprang fram och tillbaka med dem. Leken var livlig och 

intensiv. Vidare skriver Hellman att en pedagog kommer och sätter sig hos henne och säger att 

det märks att pojkarna leker mer pojkiga lekar än vad flickor gör. Pedagogen säger också att 

flickan, som är med och leker med pojkarna, inte är typiskt flickig utav sig, utan är tuff.  
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Hellmans (2010) resultat av observationen och av det som pedagogen berättade, resulterade i 

att en del handlingar är mer synliga än andra. Pojken som lekte en stillsam lek är inte typiskt 

pojkaktig utifrån hur pedagogen antyder att en pojke ska vara. Det vill säga att pojken inte 

synliggörs, tillskillnad från de pojkar som betedde sig pojkaktigt. Flickan som lekte med 

pojkarna gick inte under kategorin för att vara typiskt flickig, utan som tuff. Hon 

synliggjordes dock, i och med att hon bryter de traditionella könsmönstren som pedagogen 

har på hur en flicka ska vara. Vidare menar Hellman att flickan, som lekte med isbjörnarna, 

inte synliggjordes i och med att hon uppträdde på ett sätt som förväntades av henne, nämligen 

som stillsam. Vidare menar Hellman (2010) att det här kan visa på att de egna 

föreställningarna man har, av hur man anser en pojke respektive en flicka ska vara, kan göra 

att en del barn osynliggörs under längre perioder.  

 

 

3.6 Bemötande – snarare förstärker än motverkar 
 

Eidevald (2009) har i sin avhandling studerat den fria leken i förskolan. Genom observationer 

har Eidevald spelat in olika frekvenser där barnen leker tillsammans och sedan låtit 

pedagogerna tagit del av det inspelade och gett sina kommentarer. I en utav observationerna 

där tre pojkar byggde med kuddar anslöt sig en flicka. Flickan tog en utav kuddarna och en 

pojke reagerade med en gång och sade till flickan att det var hans kudde. Pojken och flickan 

började bråka och en utav de andra pojkarna sprang för att hämta en utav pedagogerna. 

Pedagogen gick in till dem och berättade att de får prata med varandra istället för att bråka. 

Vidare sade pedagogen att om de inte kunde prata med varandra får flickan lämna rummet. 

Flickan protesterade och sade att hon ville vara kvar i rummet. Förslaget av pedagogen blev 

då att de skulle ha kuddarna tillsammans. Flickan fick i detta exempel reda på att det var hon 

som skulle lämna rummet, skriver Eidevald (2009). Vidare menar Eidevald att anledningen 

visade sig vara att pedagogen ansåg att flickan var mer mogen och förväntades kunna lyssna 

och lyda. Pojken som skulle få vara kvar i rummet förväntades inte kunna lyssna då han inte 

är lika mogen som flickan. Eidevald fick också fram i sitt resultat att pedagogen ansåg att 

pojkarna inte kan hjälpa att de hamnar i konflikter, det förväntas vara mer bråkiga och stökiga 

och inte kunna lyssna och lyda.  

 

Eidevald (2009) skriver även att ”Om antagandet även är att flickor och pojkar kommer möta 

olika utmaningar senare i livet […] kommer flickor och pojkar att med nödvändighet delvis 

behöva utveckla olika karaktärer (Eidevald, 2009, s. 103).” Det vill säga, menar Eidevald, att i 

hennes exempel behöver pedagogerna gå in och bemöta barnen på likartade sätt, annars kan 

de finnas risk för att könsmönstren snarare förstärks än motverkas. Det vill säga att 

pedagogerna behöver bemöta barnen på likartade sätt så att pojkarna inte senare kommer att 

anse att deras beteende med att inte lyssna är okej. Flickan behöver även hon också få 

möjlighet att utveckla att det är okej att säga ifrån och stå för sin sak.     

 

Ett likande exempel visade sig även för Hellman (2009) i hennes studie. Hellman sitter 

tillsammans med en pedagog och de båda kan se att flickorna sades till fortare än pojkarna vid 

en konflikt. Resultatet av att det, som Hellman beskriver, berodde på att pedagogerna 

förväntade sig att flickorna skulle lyssna och förstå det som sades. Att pojkarna skulle lyssna 

och förstå förväntades inte av pedagogerna. Vidare skriver Hellman att resultatet också visade 

på att det inte verkade vara någon idé att säga till pojkarna när de bråkar. Det i och med att det 

ansågs vara en naturlig del i pojkarnas utveckling. Flickorna förväntades förstå och lyssna i 

och med att det fanns i deras naturliga utveckling att vara lugnare än pojkarna. Hellman 
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menar även att hennes exempel visar att pedagogerna snarare förstärker de traditionella 

könsmönstren än motverkar dem.  

 

 

3.7 Sammanfattning 
 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska motverka de 

traditionella könsmönstren och vuxnas sätt att bemöta barnen, och de förväntningar som finns 

på dem, bidrar till att barnen får förställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. Att 

starta en sådan genusmedveten process, menar Frånberg (2010), för att på sikt motverka de 

traditionella könsmönstren kan skapa oroligheter hos pedagoger på förskolan.  

 

Att arbeta med könssegregerade barngrupper, då barnen är uppdelade i grupper efter deras 

kön kan medföra både risker och fördelar, menar Svaleryd (2002) och Olofsson (2007). 

Risken, menar Svaleryd (2002) är att det redan från början finns en tanke om hur pojkar och 

flickor förväntas vara och att det ligger i naturen att pojkar och flickor är olika. Vidare menar 

Olofsson (2007) att risken är att man drar alla pojkar över en kam och alla flickor över en 

kam. Svaleryd (2002) ser det också som positivt att arbeta i könssegregerade barngrupper då 

respektive kön kan få pröva det som annars inte kopplas till en pojke eller en flicka. Olofsson 

(2007) menar att det positiva är att pojkar och flickor sedan kan mötas med egna positiva 

förväntningar.  

 

Evenshaug och Hallen (2002) anser att leken har en betydande roll för barnen och är av 

betydelse för deras personliga identitetsutveckling, men att den också kan gå från fridfull till 

en lek på fullaste allvar. Öhman (1999) och Paulsson och Öhman (1999) har olika tankar om 

hur vida barnen i leken tränas på att överskida de traditionella könsmönstren. Öhman (1999) 

menar på att barnen inte överskrider sådant som inte anses vara traditionellt bundet till 

respektive kön om inte en pedagog är med och styr. Paulsson och Öhman (1999) menar att 

barnen visst gör det om barnen känner sig trygga och delaktiga och att en pedagog inte alltid 

behöver vara med.   

 

Hellman (2010) fick fram i sitt resultat att en del barn synliggörs och andra osynliggörs och 

att det har med hur pedagoger ser på sin barngrupp. Vidare såg Hellman att en pojke som 

överskred de traditionella könsmönstren osynliggjordes, medan en flicka som överskred de 

traditionella könsmönstren synliggjordes. Vidare menar Hellman att sina egna föreställningar 

kan göra att en del barn osynliggörs under en längre period. 

 

Eidevald (2009) kom fram till i sitt exempel att pedagoger behöver bemöta barnen på 

likartade sätt och inte utifrån vilka föreställningar man själv har om hur vida en pojke inte 

lyssnar och en flicka förväntas att lyssna. Hellman (2009) menade i förhållande till hennes 

exempel att pedagogerna snarare förstärker än motverkar de traditionella könsmönstren.     
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I och med syftet att ta reda på hur pedagoger kan motverka traditionella könsmönster i leken 

inom förskolans verksamhet har jag valt att utgå från nedan presenterade teoretiska 

utgångspunkter. Dessa utgår även från den andra frågan i frågeställningen med fokus på hur 

pedagoger kan motverka de traditionella könsmönstren i leken. De teoretiska 

utgångspunkterna jag valde beror på att jag hittade mönster i dem som gjorde att jag kunde 

koppla dem till det jag fick fram i resultatet, vilket kommer att belysas i diskussionsdelen.   

 

Utgångspunkterna är hämtade från Olofssons (2007) fyra sätt för att skapa en genusmedveten 

pedagogik och Henkels (2006) tre steg för en jämställd förskola. Henkels (2006) steg är 

omfattande och innefattar hela bokens upplägg och jag har därför valt att plocka ut de delar 

som stämmer överrens med studiens syfte. Jag har även valt att fokusera på hur pedagogerna 

kan hjälpa varandra innan arbetet startar tillsammans med barnen. Valet beror på, och som 

även Henkel (2006) är inne på, att ett arbete för att skapa en jämställd förskola inte bara 

innefattar barnens sätt att vara utan också pedagogernas. Anledningen till att jag valde 

Olofssons (2007) fyra sätt beror på att de ger en inblick i hur man kan arbeta i barngruppen 

för att motverka de traditionella könsmönstren. Olofssons (2007) och Henkels (2006) 

utgångspunkter har jag även valt att föra samman då dessa är i likhet med varandra. Olofssons 

utgångspunkter kommer inte i samma ordning som i boken. Det beror på att jag valt att visa 

på hur de hänger samman med Henkels utgångspunkter. 

 

Innan jag presenterar dem här nedan skulle jag även vilja lyfta författarnas egna tankar om 

deras teoretiska utgångspunkter för att visa på vikten av varför jag just valt dessa.  ”Att utgå 

från barnens intressen och erfarenheter, och att möta dem där de befinner sig, är ett sätt att 

visa barnen respekt och samtidigt nå goda pedagogiska resultat”. (Olofsson, 2007, s. 60). ”I 

detta arbete är det viktigt med en teoretisk och praktisk kunskapsgrund. […]. Det är även 

viktigt med en gemensam kunskapsgrund för att inte fastna i gamla föreställningar och åsikter 

om kvinnligt och manligt.” (Henkel, 2006, s. 5).    

 

I det första av de tre stegen som Henkel (2006) beskriver, för att skapa en jämställd förskola, 

är att skapa en ”Positiv bekräftelse” (Henkel, 2006, s.33). Det är viktigt att man som ett 

arbetslag känner sig trygga med varandra och att man som individ känner sig trygg i sig själv, 

menar Henkel. Vidare menar Henkel att tryggheten skapas genom att man har ett förtroende 

för varandra. Att ge varandra inom arbetslaget positiva ord kan vara en början till att känna 

denna trygghet, vilket kan vara att säga, vilken bra samling du utförde eller vad roligt att se 

dig, menar Henkel. Det behövs heller inga stora berömmelser utan det lilla räcker gott, skriver 

Henkel. Detta kan man koppla till vad Olofsson (2007) skriver, men som har mer fokus på hur 

man som pedagog kan möta barnen. Utgångspunkten (den tredje av fyra) heter ” Att fokusera 

på det positiva” (Olofsson, 2007, s.63). Det innebär att när barnen överträder det som anses 

vara traditionell för en pojke eller en flicka att göra ska man (som pedagog) uppmuntra 

barnen. ”På så sätt kan vi uppmärksamma pojken när han visar prov på omvårdnad och 

empati […]. Den försiktiga flickan kan få bekräftelse när hon vågar ta plats och busar […]” 

menar Olofsson (2007, s.63 – 64).   

 

Henkel (2006) beskiver, i det andra steget, som heter ”Att synliggöra våra omedvetna 

förväntningar” (Henkel, 2006, s.46). Det innebär bland annat att klargöra sina förväntningar 

man har på hur en pojke respektive en flicka är. Enligt Henkel kan man göra det genom att 

sitta ned i arbetslaget och diskutera hur de ser på sin barngrupp, om det är någon skillnad i 

bemötandet av pojkar och flickor, etcetera. Det kan också handla om, menar Henkel, att man 
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går igenom vilka böcker man läser med barnen och vilka sånger man sjunger, kan man 

läsa/sjunga denna bok/sång för båda könen, eller hur ser vi på det?  Olofsson (2007) beskriver 

även en (den första) utgångspunkt som är i likhet med Henkels (2006), men som fokuserar på 

barnen och den heter ”Att tillföra och inte ta ifrån” (Olofsson, 2007, s.57). Det innebär bland 

annat att man inte ska ta bort leksaker som anses vara för en pojke eller en flicka, utan tillföra 

respektive kön samma typ av leksaker. Det handlar också om vilka föreställningar vi har om 

pojkar och flickor, menar Olofsson. ”Om pojkkulturen står för kvaliteter som mod, styrka och 

självständighet är det inget vi ska beröva dem ” menar Olofsson (2007, s.59). Vidare menar 

Olofsson att vi heller inte ska beröva flickorna de karaktärsdrag som de visar, utan ge dem 

tillgång till att utforska vad det motsatta könet har för egenskaper.  

 

 

I det tredje steget som Henkel (2006) beskriver heter ”Att bredda könsrollerna” (Henkel, 

2006, s. 60). Det är nu dags att börja arbeta med barnen och förändra verksamheten, skriver 

Henkel. Vidare skriver Henkel att ” Förutom viljan att förändras så krävs en gemensam 

teoretisk och praktisk kunskapsgrund att utgå ifrån för att ni ska kunna arbeta aktivt med 

jämställdhet” (Henkel, 2006, s. 60). Ett sätt att arbeta tillsammans med barngruppen är i den 

fjärde utgångspunkten som Olofsson (2007) beskriver och som heter ”Leken som metod” 

(Olofsson, 2007, s.64). Där Olofsson menar att leken är den bästa förutsättningen för barns 

lärande. Leken som är positivt laddad kan ge utrymme till att man som pedagog visar på de 

vinster som en pojke och en flicka kan vinna på när de överträder de traditionella 

könsmönstren, menar Olofsson. Vidare menar Olofsson att när detta sker på ett lekfullt sätt tar 

pojkarna och flickorna åt sig bättre och på så sätt anamma sidor de inte är vana vid och göra 

dem till en del av deras identitet. Vilket man vidare kan koppla till Olofssons (2007) andra 

utgångspunkt som heter ”Att möta barnen där de befinner sig” (Olofsson, 2007, s.60). Det 

betyder, menar Olofsson, att leker flickorna med Barbie och pojkarna med brottning ska vi 

inte beröva dem deras lekar för att de tyder på traditionella könsmönster, utan istället gå in 

som pedagog och ge barnen nya möjligheter att vidga lekens handling.  
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5. Metod 

 

 

5.1 Val av metod  

 

Syftet med studien var att ta reda på hur pedagoger kan motverka traditionella könsmönster i 

leken inom förskolans verksamhet. Till syftet valde jag följande frågeställningar; Vad finns 

det för definition på traditionella könsmönster, enligt pedagogerna? Vad och hur gör 

pedagogerna för att motverka traditionella könsmönster i leken? Hur upplever pedagogerna att 

det fungerar med att motverka de traditionella könsmönstren?  

   

När jag hade formulerat syftet och frågeställningar var det dags att välja ut den metod som 

skulle passa bäst för att få reda på det jag ville studera. Jag läste om några olika metodsätt och 

fann ganska snart att jag ville använda mig utav intervjuer då jag ville få fram pedagogers 

egna åsikter och arbetssätt. Det finns olika typer av intervjuer och olika sätt man kan intervjua 

på, men jag valde att genomföra kvalitativa intervjuer. Det beror på att genom kvalitativa 

intervjuer kan jag få mer innehållsrika svar än om man skulle göra en kvantitativ intervju, 

vilket även Trost (2005) menar. Jag valde även att använda mig av ostrukturerade frågor. Trost 

(2005) menar att ostrukturerade frågor innebär att frågorna är öppna och kan leda till många 

olika svar av de som deltar i en intervju. Det vill säga att jag inte använde mig av frågor som 

hade givna svarsalternativ, då jag anser att det kunde ha bidragit till att pedagogerna hade 

blivit begränsade i deras sätt att svara och på så sätt inte kunnat ge deras egna, personliga 

tankar. Patel och Davidson (2003) menar, i likhet till det som Trost skriver, att öppna frågor 

även betyder att man använder sig utav en låg grad av standardisering. Det vill säga att man 

vill ha intervjupersonens egna ord.      

 

En fråga i intervjun (se bilaga ett) valde jag dock att begränsa och inte ha så öppen. Frågan 

var Hur arbetar ni för att motverka traditionella könsmönster i barnens lek… När det kommer 

till utformningen av rummen? Val av leksaker och färg? Anledningen var att om frågan skulle 

ha varit, Hur arbetar ni för att motverka traditionella könsmönster i barnens lek… När det 

kommer till utformningen av rummen? ansåg jag att svaren skulle kunna skilja sig så pass 

mycket att det senare skulle vara svårt att hitta ett mönster. Det vill säga att om frågan hade 

varit så öppen hade svaren kunnat handla om precis allt möjligt som kan finnas i ett rum.  

 

 

5.2 Urval 
 
De medverkande i intervjuerna är fem verksamma pedagoger som alla är förskollärare och 

kommer från två olika förskolor. Förskolornas namn är fingerade. En utav pedagogerna 

arbetar på en 3-5-års avdelning, två utav pedagogerna arbetar på en 1-3-års avdelning och 

dessa tre pedagoger arbetar på Solens förskola. De andra två pedagogerna arbetar på en 1-5-

års avdelning och arbetar på Månens förskola. Spridningen är relativt stor på vilken ålder det 

är på barnen, vilket jag har sett som en fördel. För på så sätt kan jag få en bredd på svaren och 

eventuellt kunna hitta intressanta mönster för hur pedagogerna arbetar med att motverka 

traditionella könsmönster, vilket är syftet med studien. Jag ser det också som en fördel med att 

ha med alla åldrar på barnen då läroplanens mål är lika för alla inom förskolans verksamhet 

och inte angivna efter en viss ålder på barnen. Det vill säga att ett mål inte är enbart för 

treåringar utan gäller för alla åldrar. Inför intervjuerna sökte jag inte specifikt på någon 

förskola för att läsa om de arbetade med det jag ville undersöka. Anledningen till det var att 
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jag inte ville riskera att få egna föreställningar om hur intervju skulle komma att gå, eller hur 

eventuella svar kunde komma att dyka upp.     

 

 

5.3 Genomförandet av intervjuerna 

 
När jag hade valt Solens och Månens förskola (utan att lägga värdering i vilka det var) via 

internet tog jag kontakt med respektive förskolechef. I samtalet med dem berättade jag vem 

jag var och att jag läste vid Karlstads universitet. Vidare berättade jag att jag höll på att skriva 

mitt examensarbete och berättade vad syftet var. Därefter frågade jag om deras godkännande 

för att få komma till just deras förskola. Efter att fått deras godkännande ringde jag till 

respektive förskola och berättade vad jag studerade, gav syftet och frågade om någon var 

intresserad av att ställa upp på en intervju. Jag berättade även att jag varit i kontakt med deras 

förskolechef som gett sitt godkännande om att jag kunde kontakta dem. Vidare berättade jag 

också att det var helt upp till dem att bestämma vilken tid jag kunde komma och jag gav även 

förslag på dagar som de fick välja fritt utifrån.     

 

När de berättade att de ville vara med, någon på en gång, andra efter en dag, skickade jag ut 

ett informationsbrev (se bilaga två). Med informationsbrevet ville jag att de skulle få en 

inblick i vad som skulle komma att belysas och en kort beskrivning av metoden, samt mina 

skyldigheter och deras rättigheter (se etiska överväganden). Det fanns också med 

kontaktuppgifter om de ville ringa till mig.  

 

Intervjuerna är genomförda på pedagogernas arbetsplatser där vi kunde få tillgång till att sitta 

i lugn och ro en bit bort från barngrupperna. Intervjuerna med pedagogerna från Solens 

förskola genomfördes i personalrummet och även i ett lekrum där det för tillfället inte var 

några barn. Anledningen till att de intervjuerna från samma förskola inte genomfördes i 

samma rum var för att jag var där två olika dagar. Intervjuerna med pedagogerna från Månens 

förskola genomfördes i deras konferensrum.  

 

Trost (2005) menar att vikten av kunna sitta i lugn och ro är viktig. Det för att en intervju 

handlar om en relation mellan den som intervjuar och blir intervjuad och dels genom en annan 

relation mellan den som blir intervjuad och intervjuar. Det vill säga att den som intervjuar kan 

känna att relationen uppfattas på ett sätt och den intervjuade på ett annat. Jag anser dock att 

man inte kan garantera att man är helt ostörd då det kan ske lägen där den intervjuade måste 

gripa in. Det inträffade dock inte i någon utav intervjuerna, men jag anser att det kan vara värt 

att påpeka. Det är också en fördel om den som blir intervjuad känner sig trygg med platsen 

där intervjun genomförs, menar Trost. Av den anledningen valde jag därför att låta 

intervjupersonen välja vart vi skulle sitta och jag följde efter.  

 

Innan intervjuerna skulle starta frågade jag även om det var okej att jag spelade in intervju. 

Fördelen med att spela in en intervju är att man inte behöver anteckna en massa, utan kan ha 

ögonkontakt med dem man intervjuar, menar Trost (2005). Även om det är en fördel ville jag 

ändå fråga om det var okej då jag själv skulle vilja ha den frågan om jag skulle bli intervjuad. 

Samtliga intervjupersoner valde dock att det var helt okej att jag spelade in. Intervjuerna 

varade mellan tjugo och fyrtio minuter.       
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5.4 Genomförande av analys och bearbetning  
 
Efter att intervjuerna genomförts lyssnade jag på dem och skrev ner ordagrant vad 

intervjupersonerna sagt, dock skedde detta vid olika tillfällen. Tre utav intervjuerna 

genomfördes på en fredag, där två utav dem var på förmiddagen och en utav dem vid 

lunchtid. Det innebar att jag inte hade tid att sitta ner med de två första innan det var dags att 

genomföra den tredje. Så själva bearbetningen startade först på eftermiddagen och sedan 

fortsatte den på måndagen efteråt. De två andra intervjuerna var också de på en fredag 

(veckan efter) och skedde vid lunchtid, dessa intervjuer skrev jag dock ned direkt när jag kom 

hem och hade det hela färskt i minnet.  

 

Efter att ha lyssnat på intervjuerna, skrivit ned vad de sagt och sedan tittat och lyssnat igenom 

det hela gång på gång, var det dags att analysera. Analysen innefattade att jag tog fram mitt 

syfte, frågeställningarna och intervjufrågorna för att sedan läsa igenom texten och se om jag 

hittade eventuella mönster i svaren.  

 
 
5.5 Studiens tillförlitlighet  
 
När man ska skriva om tillförlitligheten av kvalitativa intervjuer (som jag använt mig av) 

används begreppet validitet, då det handlar om att vilja förstå hur någon tänker eller känner 

om olika saker, menar Trost (2005). Om man istället vill ha fram en viss mängd eller antal av 

något använder man sig av kvantitativa intervjuer, menar Trost (2005). ”Idén med reliabilitet 

bygger på att man gör kvantitativa studier, på att man mäter, att man anger värden på variabler 

för varje enhet.” (Trost, 2005, s. 112). Däremot menar Patel och Davidsson (2003) att 

reliabiliteten kan vara av värde vid kvalitativa intervjuer, då de intervjuade ger svar som kan 

komma att ändras om man vid senare tillfällen skulle genomföra samma intervju, med samma 

frågor, igen. Med det i mitt beaktande kan jag därför inte säga att det som pedagogerna 

berättade är det sanna och att deras tankar inte kan komma att ändras, men jag ser ändå deras 

svar som relevanta för studien då det speglar hur de arbetar för tillfället. Enligt mig behöver 

heller inte ett arbetssätt man finner fungera i en barngrupp vara det som gäller för all framtid, 

utan att både en själv och barngruppen förändras hela tiden. Med andra ord anser jag därför att 

validiteten för studien är hög då jag fått fram pedagogernas tankar och med dem kunnat 

besvara mina frågeställningar. Jag anser även att studiens reliabilitet är hög, men att man ska 

ha i sitt beaktande att svaren kan bli olika om man genomför intervjuerna en gång till.        

 

Pedagogerna som varit med och medverkat i intervjuerna har bidragit med sina erfarenheter, 

tanker och sätt att arbeta i deras barngrupper. Det innebär att det som de intervjuade har 

delgett inte speglar alla pedagogers arbetssätt.  Jag anser dock att de intervjuades svar kan 

bidra till hur man kan arbeta på olika sätt för att motverka de traditionella könsmönstren.  

 

Patel och Davidsson (2003) skriver att ”Många kvalitativa studier innebär att skriva ut 

intervjuer. I denna transkriptionsprocess sker ofta en mer eller mindre medveten påverkan på 

underlaget för analysen (Patel & Davidsson, 2003, s. 104) ” Med det i medvetandet förstå jag 

också den risk med att skriva om ett talspråk till ett skriftspråk. Då jag kan missa vissa tecken 

(som gester, mimik och så vidare) som den intervjuade gav mig och som kan göra att ett svar 

har tolkats på ett annat sätt i texten än vad som var det verkliga. Dock har jag varit väldigt 

noga med att lyssna och skriva ner intervjuerna på ett sådant sätt att svaren inte ska ha 

omtolkats till att bli ett helt annat svar än vad som sades. Kvalitativa intervjuer handlar trotts 
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allt om att förstå människors sätt att se eller arbeta på, menar Trost (2005). Med det i mitt 

medvetande förstår jag vikten av vad viktigt det är att se till att svaren ska vara så lite 

omarbetade som möjligt för att ge en så trovärdig bild som möjligt. Vidare menar Trost (2005) 

att det är svårt att vara helt objektiv när man ska analysera det som sagts under en kvalitativ 

intervju.     

 

 

5.6 Etiska överväganden  
 

I informationsbrevet (se bilaga två) jag skickade ut till intervjupersonerna framgick de 

informationskrav/de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) har formulerat. 

Det innebär i korthet att jag som ansvarig för intervjuerna har skyldighet till att informera om 

vad studien kommer att handla om och att det är frivilligt att delta, det så kallade 

informationskravet. Vidare skrev jag att den som deltar i intervjun har rätt att själv bestämma 

över sin medverkan - samtyckekravet. Jag skrev också att uppgifter om alla i en undersökning 

skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem, vilket hör till konfidentialitetskravet. Till sist skrev jag 

om att uppgifter som är insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. De får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften, vilket ingår i nyttjandekravet. Jag berättade och beskrev också för 

intervjupersonerna att deras namn kommer att fingeras så att ingen ska kunna veta att det är 

just Lina som svarat på en fråga. Några frågade också om man kunde få tillgång till att läsa 

den färdiga studien och till en del berättade jag att de kan få tillgång till studien efter att den 

godkänts. Jag berättade även att den kommer att finnas tillgänglig på Karlstads universitets 

bibliotekshemsida i deras databas.  
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6. Resultat 

 

Här nedan kommer jag att presentera det resultat jag fick fram av mina intervjuer kopplat till 

syftet som är att ta reda på hur pedagogerna kan motverka traditionella könsmönster i leken 

inom förskolans verksamhet. Jag kommer även lyfta fram resultatet i förhållande till 

frågeställningarna, som var; Vad finns det för definition på traditionella könsmönster, enligt 

pedagogerna? Vad och hur gör pedagogerna för att motverka traditionella könsmönster i 

leken? Hur upplever pedagogerna att det fungerar med att motverka de traditionella 

könsmönstren? Till respektive förskola har jag valt att ge intervjupersonerna namn som börjar 

på den förskola de arbetar på. På så sätt kan det bli lättare att följa dem i resultatet samt i 

diskussionerna i senare kapitel. Observera att samtliga namn, på förskolorna och 

intervjupersonerna, är fingerade.  

 

 

6.1 Presentation av intervjupersonerna 

 

Förskola Solen 

 

På förskola Solen finns det tre avdelningar, två äldre avdelningar, var av en med fokus på 

språkträning, samt en yngre avdelning. Det arbetar totalt elva pedagoger på förskolan. De som 

jag valt att intervjua och som presenteras här nedan är alla förskollärare.  

 

Sandra är i 31 år och har jobbat inom förskolans verksamhet i två och ett halvt år. 

Barngruppen hon arbetar i är en 1-3-års avdelning.  

 

Stina är 30 år och har jobbat inom förskolans verksamhet i fyra år. Barngruppen hon arbetar i 

är en 1-3-års avdelning.  

 

Sara är 40 år och har jobbat inom förskolans verksamhet i tre år. Barngruppen hon arbetar i är 

en 3-5-års avdelning.  

 

Förskola Månen 

 

På förskola Månen finns det fyra avdelningar där samtliga barn är mellan ett och fem år. 

Totalt så arbetar det tretton pedagoger på förskolan och de jag valt att intervjua och som 

presenteras nedan är förskollärare.  

 

Mona är 48 år och har jobbat inom förskolans verksamhet i tjugofem år.  

 

Mia är 61år och har jobbat inom förskolans verksamhet i trettiotre år.  

 

 

6.2 Traditionella könsmönster 

 
Följande innehåll är riktat till den första frågan i frågeställningarna, vad finns det för 

definition på traditionella könsmönster, enligt pedagogerna?  

 

Stina berättade att hon tänker på färger, och leksaker när hon hör begreppet traditionella 

könsmönster och hur man möblerar på ett visst sätt. Vidare berättade Stina att hon till en 
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början inte hade värderingar kring färger och leksaker, men när de hade diskuterat det (med 

kollegorna) så visade de sig att hon kopplade en del färger till ett visst kön. Sara berättade att 

traditionella könsmönster för henne är att mannen är ute och arbetar medan kvinnan är kvar i 

hemmet. Även Mona tog upp hemmet då hon själv kan reflektera över att det är hon som gör 

vissa saker i hemmet och att det ofta följer ett mönster. Mona berättade också att hon tycker 

att traditionella könsmönster är ett lite förlegad ord och att det är något som handlar om att 

just det här är för flickor och det här för pojkar. Även Sandra var inne på att det finns något 

som är sett för flickor och pojkar. Sandra uttrycker det som att det är något man applicerar på 

barnen och att det är vi vuxna som gör det redan när barnen är små.   

 

Vidare menar Sara att traditionella könsmönster känns som att man inte har samma rättigheter. 

Det finns en skillnad mellan pojkar och flickor. Det är dock svårt att säga mer exakt och Sara 

ställer sig även frågan, vad är traditionella könsmönster egentligen? Mia berättade att hon 

uppfattar traditionella könsmönster som att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor och 

att det handlar om vilka förväntningar man har. Förväntningar för hur vida man förväntar sig 

att en pojke ”ska” vara och hur en flicka ”ska” vara. Vidare beskriver Mona att det är som att 

traditionella könsmönster är som en grundtanke, så här är det – så har det alltid varit och så 

ska det vara.   

 

 

6.3 Att motverka traditionella könsmönster  
 

Efter att ha sammanställt resultaten av intervjuerna kunde jag se olika arbetssätt som 

pedagogerna använder sig av för att motverka traditionella könsmönster i leken. Jag har därför 

valt att ge denna del tre underrubriker (variation, leksaker och bemötande i leken) för att visa 

hur deras svar kan kopplas samman. Innehållet i dessa underrubriker är riktade till den andra 

frågan i frågeställningarna, vad och hur gör pedagogerna för att motverka traditionella 

könsmönster i leken?   

 

 

6.3.1 Variationer 
  

Sara berättade att de har rum som är till för att bygga i och skapa i, men att de försöker skapa 

en variation för att motverka de traditionella könsmönstren i leken. Likaså berättade Mona att 

deras rum kan leda pojkar till ett och flickor till ett, men även de vill skapa en variation. De 

båda menade att variationen kan bestå i att det ska finnas en möjlighet för barnen att leka med 

olika leksaker i alla rummen. Rummen ska inte indikera för att vara specifikt för pojkar eller 

flickor. Mia berättade att det gäller att utmana barnen och gå in i leken och styra dem till att 

välja det som de inte är vana vid. Ge en utmaning till att få pojkarna till ateljén dit flickor 

vanligtvis går. Mia ser också att när barnen väljer vad de vill leka med så väljer de väldigt 

traditionellt och därför går pedagogerna också in och styr deras lek. Mona menar att barn 

också väljer vad de vill leka med utifrån vad de känner sig vana och trygga med.  

 

Sara berättar också, i och med det att de vill skapa en variation, att barnen får ta med sig saker 

från ett rum till ett annat. Vidare menar Sara att det kan bero på situation och vilka leksaker 

det handlar om. Ett rum som Mona berättar om heter restaurangen och där finns det ett kök, 

bord och stolar, köksredskap och dockor. Till restaurangen kan hon se att även pojkar väljer 

att gå, men hade de valt att kalla det för dockvrån, menar Mona, så hade det gett signaler på 

att flickor ska leka där.  
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Sandra berättade om ett annat sätt att skapa variation, som kan vara en del i att motverka de 

traditionella könsmönstren, och det är när de sjunger med barnen. En sång som hon berättade 

om var sången om ”Krokodilen i bilen” där en mening är att, han var så tjock och fet, och 

vidare i sången… att han fick ligga på ett flak där bak. Sandra menar då att man kan byta ut 

han mot hon, eller säga han och hon lika många gånger.  

 
6.3.2 Leksaker 
 

I val av leksaker berättar Mia att de försöker tänka på att ha konstruktionsleksaker. Det vill 

säga leksaker som inte är färdiga för användning, som till exempel, det här är ett garage och 

då ska garaget användas som det. Mona berättar att när de ska beställa leksaker försöker de 

tänka utifrån vad pojkarna och flickorna kan få ut av leksakerna. Det vill säga att leksakerna 

inte ska ge en direkt indikation till vem som ska använda dem, utan att de ska vara neutrala. 

Sara berättar, på liknande sätt som Mona, att leksakerna ska passa alla barn. Stina berättade att 

när de startade upp avdelningen fanns det inga leksaker. När de började med att köpa in 

leksaker försökte de lyssna in vad barnen hade för intressen. De köpte bilar som alla barnen 

leker med och de köpte även in dockor och en docksäng. Dockorna och docksängen fick de 

dock lägga åt sidan för det visade barnen inget intresse för. Vidare menar Stina att det blir på 

ett annorlunda sätt i leken när banen är så små (1-3-år) att man inte kan se så stora skillnader 

på vad barnen väljer att leka med.  

 

Leksaker har också olika färger och Mia berättade att de för några år sedan skulle köpa in 

sjalar som barnen kunde ha som leksak. Först fundera de på om de skulle välja att ha med rosa 

sjalar eller om de skulle välja bort dem. De ansåg att rosa var en könsinriktad färg (till flickor) 

och svår att förhålla sig till. Det resulterade i att de valde bort färgen rosa, men ”idag så har vi 

naturligtvis rosa, alla nyanser utav rosa, alla nyanser utav blått, rött och gult och sådär. För att 

vi ska ju tillföra, inte ta bort någonting, tillföra så att vi kan erbjud (Intervju, Mia, 13 – 09 - 

13).” Med tidens gång köpte de även in rosa sjalar, det för att de vill tillföra och inte ta bort 

något ur leken.  

 

Även Sara ger ett exempel på hur de köpt in rosa bilar då bilar är något som de ser som 

typiskt för pojkarna att leka med. På så sätt visar pedagogerna att det är okej för pojkarna att 

leka med leksaker som är rosa. Just färgen rosa, menar Sara, är en laddad färg på deras 

avdelning och pojkarna tar ett avstånd till det som är rosa. Sara berättade också att 

pedagogerna själva inte har föreställningar om vilka färger som ska vara till pojkar respektive 

flickor, men att de märker på barnen att det gör det.  

 

Sandra ger ett exempel kring en leksituation att när man leker med djur så tänker man ofta att 

djuren är pojkar och hör aldrig att det är med en flicka. Vidare berättade Sandra att är det är 

pojkdjur med i leken så är de stora och farliga, som björnar, lejon eller dinosaurier. Sandra 

menar då att man kan fråga barnen hur de vet att det är just ett pojkdjur och varför det inte kan 

vara ett flickdjur. Hon berättade vidare att hon frågade några barn om det en gång (något äldre 

barn än de hon arbetar med) och barnen började vrida och vända på djuren, vilket hon tyckte 

var kul. Hon säger också att man ändå har ett medvetet tänkt hela tiden i allt man gör och inte 

bara i särskilda aktiviteter.  
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6.3.3 Bemötande i leken 
 

Stina berättade att i och med att barnen är små (1-3-år) blir det mer individanpassat och man 

bemöter dem väldigt lika. När barnen sedan blir äldre få man mer gå in i leken och styra dem 

för att det ska få pröva på olika saker.  

 

Sara berättar att de försöker bemöta barnen lika. Det kan vara så att man kanske bemöter 

flickorna på ett mjukare och gulligare sätt när man talar till dem, än vad man gör med 

pojkarna. Vidare menar Sara att de vill ge och locka fram det mjuka och gulliga till pojkarna, 

som är mycket fysiska av sig i barngruppen. Sara ger även ett exempel på att det finns en 

pojke i barngruppen som ibland klär ut sig till mamma och är gärna mamman i leken. Barnet 

får då en bekräftelse på vad fin barnet gjort sig och tillåter honom att vara mamma utan att 

lägga värderingar i det.  

 

Vi försöker bekräfta barnen för dem de är och tillåta olika känslor att komma fram, berättar 

Mona. ”Att bekräfta både pojkar och flickor i att man är både glad, ledsen, arg, förbannad, sur 

grinig, det får man vara oavsett pojke eller flicka. Så att det inte blir bestämt att när du som 

flicka gråter är du ledsen, en pojke som gråter är arg. Alltså, vem säger att det är så? (Intervju, 

Mona, 13 – 09 – 13).” Vidare menar Mona att hur man blir bemött spelar en stor roll. Vill man 

bli bemött utifrån vilken fin tröja man har, eller för att det är roligt att man kommer till 

förskolan? Det handlar också om att bekräfta vad bra de gör olika saker, menar Mona. Vidare 

menar Mona att det är bra om man försöker undvika att säga vad barnen inte får göra, utan 

fråga och visa hur de kan göra. I likhet till det Mona berättar om barnens yttre menar Sandra 

att det inte ska spela någon roll om en pojke vill leka flicka eller vice versa och att det är 

viktigt att uppmuntra det.  

 

Mia menar, i likhet till det Mona menar, att det handlar om att bekräfta barnen för dem de är 

och inte fokusera på det yttre. I början funderade Mia på hur hon skulle förhålla sig till det, 

om ett barn ville ha bekräftelse för sina nya skor, men det kändes inte så konstigt tillslut, 

berättade Mia. Man fick träna på att hitta andra ord som, den ser varm ut eller vad mjuk den 

var.     

 

En gång delade vi upp pojkarna i en grupp och flickorna i en grupp, berättar Mona. Pojkarna 

fick sedan gå in i ateljén och träna på hur man kunde använda rummet. Vidare berättar Mona 

att flickorna redan viste vart alla saker var i ateljén. Ateljén är det rummet där barnen målar 

och pysslar. För att göra på det här sättet för att bryta de traditionella behöver man också ha 

ett syfte, menar Mona. Deras syfte var att pojkarna skulle få mer erfarenhet av ateljén och 

sedan skulle alla barnen mötas med deras egna erfarenheter av ateljén. 

 

 

6.4 Upplevelser av arbetet 

 

Följande innehåll är riktat till den tredje frågan i frågeställningarna, hur upplever pedagogerna 

att det fungerar med att motverka de traditionella könsmönstren? 

 

Sara berättade att de inte har enbart fokus på att arbeta med att bryta de traditionella 

könsmönstren, men att det ändå kommer in allt det de gör i verksamheten. Dock berättar Sara 

att det är ett viktigt ämne och att de i arbetslaget reflekterar med varandra om hur man ska 

förhålla sig kring området.     
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Det är svårt att säga hur man kan se ett resultat på hur arbete fungerar, men Mona tror att om 

man tittar på andra förskolor (och jämför) så kan man se skillnader. Vidare menar Mona att 

hon tycker att deras arbete fungerar bra och att det framförallt handlar om att tro på sig själv. 

Vara medveten om hur man själv tänker och vara trygg med det. Sandra berättade att det 

självklart är något hon vill fotsätta arbeta med, hela tiden och att det är viktigt att ifrågasätta 

varför man tänker på ett visst sätt.  

 

Mia berättade att det är ett pågående arbete och att man inte kan sätta sig ner och tänka att nu 

fungerar det. Det är i ett ständigt arbete. Vidare berättar Mia att hon hoppas att kunna ge 

barnen en ”input” till att våga vara sig själva och göra det de själva vill.  

 

Stina berättade att i och med att avdelningen är nystartad så har fokuset legat på att arbeta 

ihop sig som kollegor, om hur man tycker och vill arbeta. Fokuset har också legat i att få 

barnen till att bli trygga med att komma till förskolan. Det är först nu som de har börjat med 

att ha aktiviteter med barnen. Så de har ännu inte kommit igång med att arbeta så mycket 

kring hur man kan motverka de traditionella könsmönstren.  
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7. Diskussion 
 

 

7.1 Metoddiskussion 

 
Syftet med studien var att ta reda på hur pedagoger kan motverka de traditionella 

könsmönstren i leken inom förskolans verksamhet. För att få svar på mina frågeställningar 

valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer, vilket innebar att intervjufrågorna var öppna, 

menar Trost (2005) och att man vill ha intervjupersonens egna ord, menar Patel och Davidson 

(2003). Jag anser fortfarande att denna metod var rätt av mig att välja då jag ville ha reda på 

hur man kan motverka traditionella könsmönster. Via en enkät tror jag själv inte att jag hade 

fått så breda svar och heller inte kunnat fånga in de exempel som en del utav de intervjuade 

gav. Exempel som visade hur de försökt på ett sätt först och sedan hur de ändrat sig med tiden 

(jag syftar på exemplet med sjalarna som Mia gav).  

 

Frågeställningarna som jag angav för att fördjupa syftet anser jag var frågor som jag fått svar 

på (vilket belyses nedan i resultatdiskussionen) och intervjufrågorna som var utarbetade efter 

frågeställningarna anser jag var tillräckliga för att få svar på mitt syfte. Dock känner jag att 

jag kunde ha haft med någon fråga i både frågeställningarna och intervjuerna som hade varit 

med fokus på hur de delger sina arbetssätt med barnens vårdnadshavare. Jag anser att det 

kunde ha varit viktigt då vårdnadshavarna också är med, enligt mig, och formar barnens 

synsätt till de föreställningar som finns kring de traditionella könsmönstren. Det hade även 

kunnat vara intressant att ha med en fråga som belyste hur pedagogerna ser att barnen 

samspelar mellan varandra, om hur vida barnen hjälper/inte hjälper varandra att utmana de 

traditionella könsmönstren.    

 

Den fråga jag valde att begränsa av intervjufrågorna, kan jag nu i efterhand se som att det var 

en klok idé. Hade jag haft frågan helt öppen tror jag att svaren kunde ha varierat så pass 

mycket att det varit svårt att se och hitta ett mönster. Vidare kanske en helt öppen fråga varit 

intressant också, då jag hade kunnat belysa fler delar i hur man kan motverka traditionella 

könsmönster. Jag anser ändå att med det material jag fått fram av intervjuerna nått mitt syfte 

och besvarat mina frågeställningar med den valda metoden.    

 
 
7.2 Resultatdiskussion 
 
I följande del kommer jag att belysa hur vida jag fått svar på mina frågeställningar som var en 

fördjupad del av mitt syfte. Syftet var att ta reda på hur pedagoger kan motverka traditionella 

könsmönster i leken inom förskolans verksamhet. Frågeställningar var; Vad finns det för 

definition på traditionella könsmönster, enligt pedagogerna? Vad och hur gör pedagogerna för 

att motverka traditionella könsmönster i leken? Hur upplever pedagogerna att det fungerar 

med att motverka de traditionella könsmönstren? Frågeställningarna jag hade kommer nedan 

att diskuteras och kopplas till resultatet med fokus på kopplingar till de teoretiska 

utgångspunkterna. Vid de tillfällen där jag nämner Stina, Sandra, Sara, Mona och Mia syftar 

jag på intervjupersonerna som är med i resultatdelen.  
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7.2.1 Definition av traditionella könsmönster 

 
Den första frågan i frågeställningarna var; vad finns det för definition på traditionella 

könsmönster? Av de intervjusvar jag fick fram kan jag se att samtliga bland annat har en 

föreställning om att det finns saker som de kopplar till pojkar respektive flickor. Dock 

uttrycker de sig på lite olika sätt. Sara uttrycker det som att det finns en skillnad mellan pojkar 

och flickor. Mia berättade samma sak som Sara menade, men tillade att det också har med de 

förväntningar man har på respektive kön. Mona berättade att det är något som handlar om att 

det finns något som just är för pojkar och som just är för flickor. Sandra uttrycker det som att 

det är något man applicerar på barnen och Stina berättade att hon tänker på färger och 

leksaker. 

 

Av det som Henkel (2006) beskrev, om traditionella könsmönster, fick jag även där fram att 

definitionen av begreppet traditionella könsmönster har med de förväntningar man har på 

pojkar respektive flickor. Även Svaleryd (2002) menar, i likhet till Henkel (2006), att det har 

med vilka förväntningar som finns på pojkar respektive flickor och att man även kan se 

mönster i hur pojkar uppträder och mönster i hur flickorna uppträder.  

 

Jag skulle även vilja lyfta det Stina berättade om hur hon tänkte när hon definierade begreppet 

traditionella könsmönster och koppla det till en utav Henkels (2006) utgångspunkter. För till 

en början hade Stina inga värderingar kring färger och leksaker, men efter att ha diskuterat det 

med kollegorna visade det sig att hon hade det. En del färger kopplade hon visst till pojkar 

respektive flickor. Henkel (2006) beskriver i sin utgångspunkt om att synliggöra sina 

förväntningar genom att klargöra dem i arbetslaget. På så sätt kan man sedan börja med att 

arbeta tillsammans med barnen för att bredda könsmönstren.  

 

Någon slutsats jag skulle vilja lyfta ur detta avsnitt är att både intervjupersonerna och 

litteraturen beskriver traditionella könsmönster som att det har med förväntningar att göra. 

Förväntningar på hur vida man föreställer sig att en pojke eller en flicka uppträder. Även att 

det kan vara viktigt att man diskuterar sina föreställningar man har om pojkar och flickor i 

arbetslaget. Det, anser jag, även kan bidra till fördjupade kunskaper om hur vida det kommer 

sig att man har dessa förväntningar (eller inte) och att det på så sätt kan bidra till att man 

förstår barnens uppträdande bättre. Det jag menar är att genom att lyfta de förväntningar man 

själv har, på hur man ser på pojkars och flickors uppträdande i förhållande till sin syn på 

traditionella könsmönster, kan bidra till att man inser hur mycket sina tankar formar 

barngruppen.  

 

 

7.2.2 Att motverka traditionella könsmönster 

 
Den andra frågan i frågeställningarna var; vad och hur gör pedagogerna för att motverka 

traditionella könsmönster i leken? Resultatet visade bland annat att Sara och Mona ville skapa 

variation i rummen, på deras respektive avdelning, för att motverka de traditionella 

könsmönstren. Att rummen, istället för att indikera till att vara för en pojke eller flicka, skulle 

vara mer könsneutrala och ha ett blandat sortiment av leksaker. På så sätt kan barnen själva i 

leken överträda de traditionella könsmönstren. Av det som Sara och Mona berättade skulle jag 

vilja koppla till den första teoretiska utgångspunkten som Olofsson (2007) beskriver. För 

genom att blanda leksakerna med varandra och låta alla barnen leka med allt gör att barnen 

inte tas ifrån vad de brukar leka med utan erbjuds även andra leksaker, enligt mig, och som 

Olofsson (2007) kallar för att tillföra och inte ta ifrån. Även det Paulsson och Öhman (1999) 



Rebecka Nilsson 

 

22 

 

menar i sin studie, skulle jag vilja koppla till ovanstående stycke. För även Paulsson och 

Öhman menar, i likhet till Sara och Mona, att barnen i den fria leken vågar överträda de 

traditionella könsmönstren då de känner sig trygga och delaktiga.  

 

Mia berättade att det gäller att utmana barnen då hon sett att när barnen väljer vad de vill leka 

med, har fri lek, väljer de väldigt traditionellt och därför behöver man som pedagog gå in i 

leken och styra barnen. Olofsson (2007) menar även i en utav sina teoretiska utgångspunkter 

att man som pedagog kan gå in leken för att styra barnen till att överträda de traditionella 

könsmönstren. Vidare menar Olofsson att om detta sker på ett lekfullt sätt tar pojkarna och 

flickorna åt sig bättre till att anamma sidor som de inte är vana vid. Vidare skriver Öhman 

(1999) att en pedagog behöver vara med och styra leken, annars vågar inte barnen överträda 

de traditionella könsmönstren.  

 

Av ovanstående två stycken menar Sara, Mona och Paulsson och Öhman (1999) att barnen i 

den fria leken kan överträda de traditionella könsmönstren utan att leken behöver vara 

vuxenstyrd, som jag tolkar det. Mia och Öhman (1999) menar att leken behöver vara 

vuxenstyrd för att barnen ska våga överträda de traditionella könsmönstren, som jag tolkar 

det. Olofsson (2007) menar även hon att en pedagog kan vara med och styra barnen. Kanske 

kan en slutsats vara, enligt mig, att om barnen känner sig trygga med varandra vågar de i 

leken utmana de traditionella könsmönstren, men att det kan vara till hjälp om en vuxen är 

med om det finns barn som visar tecken på att inte våga vidga sina vyer. Det jag menar är att 

en lek kanske inte alla gånger i all utsträckning handla om att få vara fri för att våga överträda 

de traditionella könsmönstren, utan att leken ibland behöver vara vuxenstyrd för att alla barn 

ska våga överträda de traditionella könsmönstren. 

 

Sara berättade att de (pedagogerna) ville ge och locka fram det mjuka och gulliga till 

pojkarna, som är mycket fysiska av sig i barngruppen. Till det Sara berättade skulle jag vilja 

koppla till det Hellman (2010) fick fram i sin studie om att barn både kan synlig- och 

osynliggöras av pedagogerna. För jag tolkar det Sara berättade som att flickornas beteende är 

det beteende som önskas och som de vill överföra till pojkarna. På så sätt osynliggörs här 

flickorna medan pojkarna får öva i att uppnå det önskade beteendet som pedagogerna vill 

skapa. Det i sin tur, menar jag, bidrar till att pojkarna blir de som kommer att hamna i fokus 

och synliggöras i och med att det är pojkarna som ska ändra på sig. Vidare vill jag även 

koppla detta till Hellmans (2010) tanke om att pedagogerna snarare förstärker än motverkar 

de traditionella könsmönstren. Dock att det i detta fall, anser jag, blir flickorna som inte 

utvecklas att motverka de traditionella könsmönstren. Jag vill även poängtera att det som Sara 

sade specifikt om pojkarna, inte bevisar att det finns liknande tankar kring pojkarnas beteende 

som de vill överföra till flickorna.   

 

Av det Sara berättade, om att det vill ge och locka fram det mjuka och gulliga hos pojkarna, 

och som jag sedan tolkade vidare, skulle jag vilja koppla till Olofssons (2007) utgångspunkt 

om att tillföra och inte ta ifrån. För en slutsats jag drar av det Sara berättade är att flickorna 

uppträder som förväntat och på så sätt kanske de inte få en möjlighet till att vara lika fysiska 

som pojkarna och inta en roll som inte är förknippad till flickorna. Det vill säga, menar jag 

och som Olofsson (2007) menar, att flickorna snarare tas ifrån en egenskap istället för att 

tillföras en egenskap.  

 

Sara och Mona berättade, i sina respektive intervjuer, att de hade rum som kunde indikera till 

att pojkar skulle leka i del rum och flickor i andra, men att de ville ändra på detta. De 

berättade att de inte vill ha rum som indikerar för en könsuppdelning utan att alla leksaker ska 
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kunna vara med i alla rum. På så sätt ger de, anser jag, en möjlighet för alla barn, oavsett kön, 

att plocka fritt med leksaker och använda dem i leken som de vill. Jag skulle också vilja dra 

slutsatsen av att deras sätt att tänka är i likhet med Olofssons (2007) utgångspunkt om att 

tillföra och inte ta ifrån. Då barnen ges, med en sådan tanke, samma möjligheter och tillträde 

till alla leksaker, enligt mig. Det vill säga att om byggrummet tidigare indikerade till att vara 

för pojkar ges nu även flickorna tillträde till byggmaterialet då de fritt kan flytta materialet 

från ett rum till ett annat och in i sin lek.   

 

Sandra berättade i intervjun att när barnen leker med djur benämns de oftast som att djuren är 

pojkar som är farliga och starka och att det inte förekommer någon flicka. Vidare berättade 

Sandra att hon en gång hade frågat några barn om varför djuret är en pojke och inte flicka. Att 

göra på detta sätt, och utmana barnen som jag anser att Sandra gör, vill jag koppla till 

Olofssons (2007) första och andra utgångspunkt, att tillföra och inte ta ifrån, samt att möta 

barnen där de befinner sig. Jag vill även koppla detta till Henkels (2006) utgångspunkt om att 

bredda könsrollerna. För jag anser och menar att det som Sandra gör är att hon tillför barnen 

en tanke utan att ta ifrån dem sin egen grundtanke samt att hon på så sätt möter barnen där de 

befinner sig. Vidare kan detta leda till att könsrollerna breddas då barnen kan få upp en syn på 

att pojkdjuren lika gärna kan vara flickdjur.  

 

Till en början fanns det inga leksaker på avdelningen och när de skulle köpa in leksaker 

försökte de att lyssna till vad barnen hade för intresse, berättade Stina i sin intervju. Det här 

skulle jag vilja koppla till Hellamans (2010) avhandling där hon fick fram att beroende på 

pedagogens förväntningar syliggjordes respektive osynliggjordes en del barn. I det här fallet, 

menar jag, att barnen synliggjordes i och med att det var deras intressen som skulle utgöra 

grunden för vilka leksaker barnen skulle få och att pedagogernas eventuella förväntningar inte 

spelade någon roll. Dock påpekar även Stina att barnen (1-3-år) väljer väldigt lika leksaker att 

leka med.  

 

Av följande avsnitt fick jag bland annat fram att det är bra att tillföra och inte ta ifrån barnen 

de leksaker eller egenskaper de har för att de ska kunna överträda de traditionella 

könsmönstren. Jag fick även fram att hur vida en lek behöver vara vuxenstyrd eller inte för att 

motverka de traditionella könsmönstren kan bero på vilken typ av barngrupp man har. Alla 

barn är olika, enligt mig, och behöver olika mycket stöd av pedagogerna för att våga överträda 

de traditionella könsmönstren. Det gäller också att vara medveten om sitt förhållningssätt och 

sina egna föreställningar om pojkar respektive flickor så att inget kön eller individ osynliggörs 

i barngruppen.  

 

 

7.2.3 Hur upplevs arbetet att fungera?   

Den tredje frågan i frågeställningarna var; Hur upplever pedagogerna att det fungerar med att 

motverka de traditionella könsmönstren? Frånberg (2010) skrev att pedagoger kan känna en 

orolighet till att starta en genusmedveten process i och med att det i slutändan handlar om att 

ha fått ett helt nytt sätt att tänka på. Vidare menar Frånberg att pedagogerna till en början kan 

känna att de förstärker de traditionella könsmönstren istället för att motverka dem. Till det 

Frånberg (2010) skriver skulle jag vilja koppla till det som Mia berättade i intervjun. Att det är 

ett pågående arbete och att man aldrig kan sätta sig ned och tänka att det fungerar. Det är då 

viktigt att sitta ner med arbetslaget och synliggöra sina omedvetna förväntningar som man kan 

ha inom sig och även diskutera hur man ser på sin barngrupp med jämna mellanrum, menar 

Olofsson (2006) i hennes andra utgångspunkten.   
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Henkel (2006) beskriver, i en utav hennes utgångspunkter, att det är viktigt att man i 

arbetslaget känner sig trygga med varandra. Mona berättade, i intervjun, att det också handlar 

om att vara trygg med hur man själv tänker och som Sandra berättade, i intervjun, att det är 

viktigt att ifrågasätta sig själv kring hur man själv tänker. I det andra steget som Henkel 

(2006) beskriver handlar det om att synliggöra sina omedvetna förväntningar och klargöra 

dem i arbetslaget. Att man tillsammans diskuterar hur man ser på barngruppen för att sedan 

skapa en metod att utgå ifrån. Även till detta skulle jag vilja koppla till det som Mia berättade, 

i intervjun, att det här är ett pågående arbete (med att motverka de traditionella könsmönstren) 

och att man inte kan sitta ned och tänka att nu fungerar det. Det vill säga, utifrån hur jag tolkar 

det, att det kan vara viktigt att man i arbetslaget för en kontinuerlig diskussion om hur arbetet 

fungerar i dagsläget för att synliggöra det man eventuellt missat. Även Sara lyfte fram, i 

intervjun, att detta är ett viktigt ämne (för hur man ska motverka de traditionella 

könsmönstren) och att de i sitt arbetslag diskuterar med varandra om hur man ska förhålla sig 

till området.  

 

 

7.3 Min pedagogroll i förhållande till studien  
 
Som blivande förskollärare kommer mitt förhållningssätt, i förhållande till barnen, att spela en 

stor roll. Därför ser jag min studie som en egen utveckling också. Det vill säga att genom att 

ha bearbetat och analyserat tidigare forskning, läst litteratur och intervjuat verksamma 

förskollärare har jag själv lärt mig hur viktigt det är att vara medveten om sina egna 

föreställningar till barnen och till respektive kön. Ibland kanske man känt att man har bemött 

barnen på likartade sätt utan att göra skillnad på om det är en pojke eller flicka, men dessa 

känslor behöver inte stämma överrens med verklighetens handlingar. Som tidigare nämnt står 

det i läroplanen (Skolverket, 2010) att man ska motverka traditionella könsmönster och jag 

har själv lärt mig hur man skulle kunna göra genom min egen studie och jag hoppas att du 

som läsare själv skapat egna idéer som du kan pröva i din barngrupp. Även att du som läsare 

som inte är pedagog eller har tidigare erfarenheter av en förskoleverksamhet kan ha fått egna 

tankar kring begreppet traditionella könsmönster och på vilket sätt det formar oss individer.     

 

 

7.4 Vidare forskning 

 

I min studie har jag genom intervjuer fått verksamma pedagogers tankar kring hur man kan 

arbeta med att motverka de traditionella könsmönstren. Något som också hade varit intressant 

och som kan ge en input till vidare forskning, vore om man också genomförde observationer 

över pedagogernas arbetssätt. Det för att se om de intervjuades svar överrensstämmer med hur 

de arbetar för att motverka de traditionella könsmönstren. Inte för att sätta dit dem, utan visa 

på hur de faktiskt gör.   

 

En annan vinkling på studien kunde också ha varit att få reda på hur barnen ser på 

traditionella könsmönster, men kanske då välja att fråga dem hur de ser på pojkar och flickor, 

för att göra begreppet mer tydligt för barnen. Även kanske koppla barnens tankar till hur 

pedagogernas tankar är. Det för att se om det finns någon skillnad och på så sätt ta barnens 

erfarenheter i beaktande för att motverka de traditionella könsmönstren.   
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Bilagor  

 
 
Bilaga 1 – Intervjufrågorna 
 

 Kvinna/Man? 

 Vad är Din ålder? 

 Hur många år har Du jobbat inom förskolans verksamhet? 

 

 

 Vad tänker Du på när Du hör begreppet traditionella könsmönster? 

 Hur arbetar ni för att motverka traditionella könsmönster i barnens lek… 

o När det kommer till utformningen av rummen? Val av leksaker och färg?  

o När det kommer till sättet att bemöta dem i leken, tala till/med dem? 

 Hur upplever Du att arbetet fungerar?  

 Skulle Du vilja lyfta/delge något ytterligare kring det vi pratat om?  
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Bilaga 2 – Informationsbrevet 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hej! 
Här kommer information om vad jag vill undersöka i mitt examensarbete, samt era rättigheter 

och mina skyldigheter. 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur man kan motverka traditionella könsmönster i 

leken inom förskolans verksamhet. Till syftet har jag valt följande frågeställningar: 

 Vad finns det för definition på traditionella könsmönster?  

 Vad och hur gör pedagogerna för att motverka traditionella könsmönster i leken?  

 Hur upplever pedagogerna att det fungerar?  

Utifrån frågeställningarna kommer intervjufrågor att ges.  

 

Metod 

För att få svar på mitt syfte och frågeställningarna har jag valt att genomföra intervjuer med 

verksamma pedagoger. Du som deltagare kommer att få svara på ett antal frågor som är 

kopplade till syftet och frågeställningarna och det hela beräknas ta mellan 30-40 minuter. 

Valet är Ditt om Du godkänner inspelning av intervjun eller inte. Dina svar kommer ingå i 

undersökningen, men Du är helt avidentifierad – ingen ska kunna ta reda på att just de svar 

Du ger kommer ifrån Dig.   

 

Forskningsetiska principer – forskningskrav och individskyddskrav 

 informationskravet – Som deltagare har man rätt till att få reda på vad 

undersökningen ska handla om och på vilket sätt man deltar i undersökningen. Man 

har också rätt till att avbryta sitt deltagen då deltagandet är helt frivilligt.  

 samtyckekravet – deltagare i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

 konfidentialitetskravet - Uppgifter om alla i en undersökning skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.  

 nyttjandekravet - Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål och får inte användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller 

andra icke-vetenskapliga syften  

Kontaktuppgifter: Rebecka Nilsson. Mobil: xxx xxxxxxx 

Hälsningar /Rebecka N.  


