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Abstract 

 

En studie som tar stöd av utvecklingspsykologiska teorier och är baserad på intervjuer på en 

F-5 skola. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger förhåller sig till 

traditionella könsmönster och hur de arbetar för att bryta dessa mönster. Lgr11 säger att 

skolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och detta är undersökningens 

bakgrund. Det empiriska materialet består av intervjuer med fem pedagoger som har olika 

utbildningar – förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger, men samtliga arbetar på 

samma skola. Vår slutsats är att arbete mot traditionella könsmönster sker varje dag och det 

är de små utmaningarna för barnens föreställningar som spelar stor roll i deras utveckling. 

Resultatet visar även att pedagoger som vi har intervjuat gärna skulle vilja bli observerade i 

sin yrkesroll för att kunna utveckla sina arbetsmetoder kring traditionella könsmönster.  
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Förord 

 
Genus är ett stort och omfattande ämne som man lätt blir beroende av och vi var länge osäkra 

på om vi skulle dyka in i det eller inte. Denna osäkerhet blev inte bättre när vi läste 

avhandlingen De små konstruktörerna av Fagrell (2000) som handlar om genus. Där har hon 

skrivit, redan i förordet ”ge er inte i kast med detta ämne, välj något annat, ta vad som helst!” 

(Fagrell, 2000, s 7). Kan denna varning tolkas på något annat sätt än: Byt ämne direkt! Men vi 

höll fast vid vårt beslut och är idag glada för det eftersom vi har lärt oss väldigt mycket som 

vi kan ha användning av i vår kommande yrkesroll. 

 

Vi vill ge våra informanter ett STORT tack för att de, i sitt pressade tidsschema, fann tid till 

att sitta ner en stund med oss och svara på våra frågor. Det hade inte blivit någon uppsats utan 

er!  

 

Vi vill också passa på att tacka våra fantastiska familjer som stöttat oss under hela vår 

utbildning och under detta examensarbete. Tack för att ni stod ut med oss!  

 

Hyllinge 2011-12-16 

 

Emelie Ohlsson  

Madelene Möllerström
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1. INTRODUKTION 

Här presenteras uppsatsens ämnesområde och dess bakgrund, uppsatsens 

problemformulering, samt uppsatsens övergripande syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Den svenska skollagen poängterar vikten av en jämställd skolverksamhet: 

 

5 § Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande 

demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet samt solidaritet mellan människor. 

 

Lgr11 påpekar även vikten av ett jämställt klassrum och en jämställd skolverksamhet. För att 

skapa en jämställd skolverksamhet menar Lgr11 att ”skolan har ett ansvar för att motverka 

traditionella könsmönster” (Skolverket, 2011, s 8).  

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur pedagoger på en F-5 skola förhåller sig till traditionella 

könsmönster och hur de arbetar för att bryta dessa mönster. Vi har valt att fördjupa oss i detta 

ämne för att vi vill lära oss hur man kan motverka traditionella könsmönster. Vi tycker att det 

är ett intressant ämne eftersom traditionella könsmönster finns runt omkring oss hela tiden. 

Läroplanen säger att det är viktigt att förbereda eleverna för att de ska kunna verka ute i 

samhället. Vi hoppas och tror att om man arbetar aktivt med att bryta dessa mönster i skolan 

tar eleverna med sig denna medvetenhet ut i samhällslivet. Ur ett vetenskapligt perspektiv tror 

vi vår undersökning kan leda till en större insikt i hur pedagoger arbetar med traditionella 

könsmönster inom skolverksamheten.  

 

1.3 Problemformulering 

Vi vill undersöka hur pedagoger förhåller sig till traditionella könsmönster och hur de arbetar 

för att bryta dessa mönster. Vårt syfte med undersökningen är att lära oss olika metoder för 

hur vi kan motverka traditionella könsmönster som pedagoger och vi tror att dessa två frågor 

kan leda till detta.  
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2. DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR 
Här presenteras definitioner och förklaringar till ord och begrepp som vi använder i 

uppsatsen.  

 

2.1 Traditionella könsmönster 

 
Begreppet traditionella könsmönster förekommer ofta i denna uppsats. Eftersom begreppet 

kan ha skilda betydelser för olika personer väljer vi att förklara vår definiering av begreppet. 

När vi skriver traditionella könsmönster tänker vi på de typiska fördomar som finns för pojkar 

och flickor, men även för män och kvinnor. Exempel på dessa fördomar är att pojkar är tuffa, 

högljudda och busiga, medan flickor är tysta, lugna och snälla. Pojkar gillar färgen blå och 

leker krigslekar. Tjejer gillar färgen rosa och leker prinsessa. Den traditionella mannen 

försörjer familjen och ansvarar för bilen och för de tekniska prylarna i huset. Den traditionella 

kvinnan ansvarar för köket, städningen och barnen. Vi vill poängtera att detta är vad vi tänker 

på när vi hör begreppet traditionella könsmönster. Vi tycker inte att dessa mönster måste 

följas. Det viktigaste för oss är att alla, oavsett kön, har samma möjligheter och 

förutsättningar. Vi har sökt efter en definition av begreppet i Svenska Akademins Ordlista och 

i Nationalencyklopedin, men vi har inte funnit någon. Vi testade att istället använda endast 

ordet könsmönster som sökord, men även här blev vi utan definition.  

 

2.2 Genusforskning 

 
Eftersom begreppet traditionella könsmönster har uppstått ur genusforskning har vi valt att 

skriva om denna forskning i vår litteraturgenomgång. Thurén (2003) skriver att det inte går att 

definiera genusforskning med endast ett par viktiga definitioner eftersom det räknas som ett 

relativt ungt och livligt ämne. Det pågår ständigt intensiva debatter kring ämnets 

grundläggande definitioner. Genusforskare undersöker hur vi konstruerar, skapar och formar 

det vi kallar för kön. Deras forskning handlar bland annat om män och kvinnor, sexualitet, 

arbetsmarknad, jämställdhet, vetenskapskritik, kultur och social organisation. Den handlar 

även om individer och grupper och kropp och själ (Thurén, 2003, s 10). 
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2.3 Genus 

 
Vi använder samma definition av ordet genus som Nationalencyklopedin och Svenska 

Akademins Ordlista gör. Nationalencyklopedins definition av ordet genus är:  

 

Begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och 

teoribildning som används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer 

och handlingar som sammantagna formar människors sociala kön. 

 

Enligt Svenska Akademins Ordlista betyder ordet genus inom kvinnoforskning socialt kön. 

Mäns och kvinnors sociala historia skapar det sociala könet, enligt Rithander (1991). Det 

sociala könet är föränderligt och formas efter vilka människor vi möter, hur vår sociala 

situation ser ut och vilken tid vi lever i (Rithander, 1991, s 9). 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 

Här presenteras forskningsbakgrunden till vår undersökning. Vi lyfter 

utvecklingspsykologiska teorier, genushistorik och tidigare forskning. Vi lyfter även 

begreppet genus, hur traditionella könsmönster uppstår och exempel på hur skolor arbetar 

för att bryta dessa mönster. 

 

3.1 Utvecklingspsykologiska teorier 

Rithander (1991) skriver om fyra utvecklingspsykologiska teorier som förklarar och beskriver 

hur barns identitet som pojke eller flicka utvecklas. Teorierna har olika utgångspunkter, men 

samtliga beskriver hur barnets medvetenhet om sitt kön skapas genom att pojken eller flickan 

samspelar med omgivningen. Hon menar att det krävs mer än en av dessa teorier för att 

förklara hur barns identitet som pojke eller flicka utvecklas. Det är en komplicerad process 

som inte kan förklaras och tydliggöras med endast en teori (Rithander, 1991, s 10ff). 

 

3.1.1 Den sociala inlärningsteorin – att formas av sin miljö  

 
Barn lär sig vad det innebär att vara flicka eller pojke genom att ha modeller runt omkring sig. 

Dessa modeller visar barn vilka egenskaper pojkar/män och flickor/kvinnor har och hur de 

beter sig. Modellerna kan vara människor i barnens verklighet, men även människor på TV, i 

reklam och i böcker. Centrala begrepp i denna teori är imitation och identifikation. Barn 

imiterar sina modellers sätt att vara och identifierar sig med dem. De lär sig vilket beteende 

som är lämpligt för pojkar och flickor samtidigt som de avskräcks från vissa beteende 

eftersom de anses vara felaktiga för barnets kön. Att bestraffa, ignorera och belöna olika 

beteenden är viktigt i den sociala inlärningsteorin för att utveckla ett könsspecifikt beteende. 

Den sociala inlärningsteorin kan kortfattat beskrivas med – barn gör som vi gör (Rithander, 

1991, s 10f).  

 

3.1.2 Den kognitiva teorin – att söka kunskap 

 
Barnet bearbetar och strukturerar aktivt den information det får från sina erfarenheter och 

omgivningen. Detta skapar en könsidentitet enligt den kognitiva teorin. Bearbetningen och 
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struktureringen av informationen beror på vilken utvecklingsnivå och på vilket stadium barnet 

befinner sig. Enligt Rithander (1991) menar Piaget att barnet skaffar erfarenheter av miljön 

genom att använda sina motoriska färdigheter och sina sinnen. Med hjälp av dessa 

erfarenheter lär barnet sig att se sig själv som pojke eller flicka. Barnet fortsätter därefter att 

söka efter information och kunskap som visar vad det innebär att vara flicka eller pojke 

(Rithander, 1991, s 12f). 

 

3.1.3 Den interaktionistiska teorin – barnets aktiva roll i 

könsutvecklingen  

 
I inlärningen och utvecklingen av identitet som pojke eller flicka är barnen inte passiva 

mottagare utan deltar mycket aktivt. Barnet lär sig vilket kön det tillhör och vad som är 

könstypiskt genom att omgivningen beter sig på olika sätt mot pojkar och flickor. När barnet 

blivit medvetet om sitt eget kön börjar det bete sig därefter och förstärker och fördjupar denna 

identitet. Enligt den interaktionistiska teorin testar varje socialt möte barnets identitet och 

omgivningens bemötande bekräftar därmed barnets identitet. I den interaktionistiska teorin är 

barnets kreativitet och aktivitet det centrala. Barn övar in ett könsspecifikt beteende i leken 

tillsammans med andra barn. Rithander lyfter Spencer E. Cahills tankar kring teorin. Han 

menar att vuxna, subtilt, styr barnens identitetsutveckling, men att det främst är tillsammans 

med jämnåriga som barn lär sig bli flicka eller pojke (Rithander, 1991, s 13f). 

 

3.1.4 Den psykoanalytiska teorin – samspelet med föräldrarna 

 
De viktiga komponenterna i psykoanalytisk teori för könsidentitet är det biologiska könet, 

kontakten med föräldern av motsatt kön och identifikationen med föräldern av samma kön. 

Enligt många psykoanalytiska teoretiker är utvecklingen likadan för pojkar och flickor under 

de första åren. Deras utveckling går skilda vägar när barnen upptäcker att pojken har penis 

och flickan inte har penis. Flickan identifierar sig med mamman och utvecklar sin 

könsidentitet, men vill samtidigt ta avstånd från henne eftersom mamman bär ansvaret för att 

flickan inte har någon penis. Flickan vänder sig därför till sin pappa eftersom han har det hon 

själv och hennes mamma saknar. Pojken däremot tar avstånd från sin pappa då han ses som en 

konkurrent om moderns kärlek. Pojken vänder sig därför till sin mamma och gör anspråk på 

henne och utvecklar därmed sin könsidentitet genom sitt maskulina beteende. Detta är den 
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klassiska psykoanalytiska teorin, men den har vidareutvecklats och modifierats genom åren 

(Rithander, 1991, s 14f).  

 

3.2 Genushistorik och tidigare forskning 

Hedlin (2008) refererar till historikern Claes Ekenstam och berättar att mäns vilja och 

möjlighet att visa känslor har förändrats genom tiden. Under 1700-talets Sverige 

kännetecknade sårbarhet och tårar manliga bildade aristokrater. Det manliga idealet 

diskuterades sedan intensivt under 1800-talet. Eftersom manlighet i de lägre 

samhällsklasserna förknippades med alkohol och våld förväntades männen i borgarklassen ta 

avstånd från detta. Idealet för borgarmannen innebar därför att ha självkontroll, vara förnuftig 

och civiliserad (Hedlin, 2008, s 45). Mansidealet har ändrats genom tiden och detta har även 

kvinnans ideal gjort. Hedlin (2008) skriver att fler och fler kvinnor började studera på 

universitet under 1960-talet. Dessa kvinnor började ifrågasätta kvinnans osynlighet inom 

vetenskapen. Detta ligger till grund för vad vi idag kallar för genusforskning. Nästan alla 

böcker och forskning handlade om mannen när den sades handla om människan i allmänhet. 

Det tog tio år för kvinnoforskningen att komma igång på allvar. Tanken var att forskningen 

under 1970-talet skulle komplettera den tidigare mansdominerande forskningen (Hedlin, 

2008, s 44). Wahlström (2003), som är utbildad förskollärare och förskolechef, minns att 

1970-talet handlade mest om yrkesbyten. Tidsperioden handlade inte om jämställdhet i själ 

och hjärta. Kvinnor utbildade sig till svetsare och män skaffade, vad som ansågs vara, 

kvinnliga yrken. Trots detta anser Wahlström (2003) att 1970-talet spelade en viktig roll i 

jämställdhetsprocessen som pågått i flera hundra år (Wahlström, 2003, s 33). Vi får 

uppfattningen att det endast fanns en ytlig jämställdhet under tidsperioden som Wahlström 

beskriver. Samhället trodde att det räckte med att folk bytte yrken för att jämställdhet skulle 

uppnås.  

 

Höglund (Franck, 2009) redogör för konventionen om kvinnors rättigheter. Konventionen 

som FN arbetade fram 1979 heter Avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor. Den 

betonar att kvinnor är människor och att de förtjänar samma omtanke och respekt som män. 

Moraliskt sett är kvinnor och män värda lika mycket och kvinnor ska inte betraktas som om 

de vore lägre stående människor. Konventionen är viktig i kampen för kvinnors rättigheter. 

Trots att dokumentet finns existerar fortfarande ojämlikhet mellan kvinnor och män i världen 

och det är ett stort problem. FN uppmanar sina medlemsländer att arbeta aktivt för att skapa 
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jämställdhet (Franck, 2009, s 93). Konventionen har funnits i cirka 30 år, men det tar tid för 

samhällen att förändras och för människor att ändra sina uppfattningar. Detta är kanske 

anledningen till att ojämlikhet fortfarande existerar? 

 

3.3 Om ordet genus  

Hirdman (2001) arbetar vid Arbetslivsinstitutet och Historiska institutionen vid Stockholms 

universitet. Hon har samlat många års tänkande kring genus och hur hon ser på begreppet i sin 

bok Genus – om det stabilas föränderliga former. Hon förklarar att ordet genus kommer från 

latinska gen-ere, som betyder sort, slag, kön och släkte. Ordet användes bara inom 

grammatiska sammanhang i Sverige fram till 1980-talet. Hirdman (2001) berättar att 

kvinnoforskarna, som behövde ett ord för engelskans gender, stal ordet genus från språklärans 

värld. Forskarna ville ha ett nytt svenskt ord istället för ett engelskt. Det nya ordet innebar 

möjligheter och oanade förståelser och eftersom det var fritt från värderingar kunde forskarna 

själva definiera ordet (Hirdman, 2011, s 11). Connell (2003), som har publicerat ett flertal 

böcker med anknytning till genus, förklarar att ordet genus kommer från en indoeuropeisk 

ordstam. För de indoeuropeiska betyder ordet att producera, vilket i sin tur har gett upphov 

till ord som betyder klass och sort på många språk. Enligt Connell (2003) har begreppet genus 

blivit ett vedertaget uttryck och innebär den kulturella skillnaden mellan kvinnor och män 

(Connell, 2003, s 19). Detta förtydligar Hedlin (2008) i sin bok Jämställdhet. Enligt henne 

står begreppet för den kulturella skillnaden, men även den sociala. Begreppet syftar på det 

föränderliga och inte på det biologiska könet. Det föränderliga innebär uppfattningar, idéer 

och föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt (Hedlin, 2008, s 42f). 

 

3.4 Hur uppstår könsmönster? 

Wahlström (2003) anser att könsmönster uppstår redan på BB. Hon menar att människor 

omedvetet förväntar sig skilda saker av pojkar och flickor och behandlar dem därför olika 

(Wahlström, 2003, s 18). Blev det en flicka eller pojke? Denna fråga ställs ofta till nyblivna 

föräldrar, skriver Svaleryd (2008) i sin bok Genuspedagogik. Svaleryd (2008), som är 

engagerad inom ämnet genusfrågor och utbildad förskollärare, anser att svaret på frågan 

spelar en stor roll för barnet eftersom barn blir behandlade olika beroende på vilket kön de 

tillhör. Därför anser Svaleryd att frågan har ett omedvetet syfte. Svaret på frågan avgör därför 
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hur barnet kommer att bli behandlat i framtiden. (Svaleryd, 2008, s 23). Hellman skriver i 

Nordberg (2008) att det inte finns något som heter naturligt kvinnligt och naturligt manligt. 

Hon, precis som Svaleryd (2008), menar att redan vid födseln tilldelas kroppen ett kön när 

frågan om det blev en pojke eller flicka ställs. Detta fortsätter och förstärks bland annat när 

barnet får kläder i specifika färger. Hellman styrker sina åsikter när hon lyfter Judith Butlers 

idéer kring vad som är kvinnligt och vad som är manligt. Enligt Hellman menar Butler att det 

inte heller finns något som heter naturligt kvinnligt och manligt, utan kroppen görs kvinnlig 

respektive manlig. Barn måste lära sig att bli pojkar eller flickor i sammanhang som markerar 

könsskillnader. Detta fortsätter under barnets uppväxt och könsskillnader övas in och finns 

inte naturligt från födseln (Nordberg, 2008, s 79). Svaleryd (2008) lyfter Bronwyn Davies 

åsikter som överensstämmer med Hellmans tolkning av Butler. Davies menar att barn möter 

olika slags subtila signaler, förväntningar, krav, normer, villkor och regler och de är väldigt 

mottagliga för dessa. Genom dessa möten lär sig barn att det finns ett rätt kön. De måste vara 

antingen flickor eller pojkar för att accepteras av samhället. Svaleryd påpekar att det är i olika 

möten, bland annat i skolan, som barnets tankar kring vad det innebär att vara flicka och pojke 

skapas. Barnet anpassar sin identitet efter den respons hon eller han får från andra människor. 

Denna respons skapas i det tysta och visar vad som är lämpligt för flickor respektive pojkar 

(Svaleryd, 2008, s 22f). 

 

Barnets tankar kring kön och vad det innebär att vara pojke och flicka uppstår alltså, enligt 

Svaleryd (2008), i olika möten. Enligt henne sker dessa möten bland annat i skolan (Svaleryd, 

2008, s 22f). Det är i samspel med andra som det avgörs hur man blir som flicka eller pojke. 

Detta kan balanseras eller förstärkas när barnet kommer till skolan (Thors Hugosson, 2003).  

Eftersom barnen tillbringar stor del av sin tid i skolan tror vi att skolans personal påverkar 

barnens tankar kring kön. Detta är grunden för vår problemprecisering. 

 

3.5 Hur kan skolan bryta könsmönster? 

I SOU 2010:83, som är författad av Frånberg, står det att arbetslag och skolor behöver få 

kunskaper om sitt eget förhållningssätt och hur detta påverkar andra människor för att aktivt 

kunna bryta könsmönster. När medvetenhetsgraden om den egna rollen kring skapandet av 

kön och könsmönster höjs, är det möjligt att förändra sitt förhållningssätt (Frånberg, 2010, s. 

48f). Thor-Hugosson lyfter Solweig Eklunds åsikter kring detta i sin artikel Jämställdhet – en 

prioriterad fråga. Eklund säger att det är viktigt att driva diskussioner kring lärarnas arbete 



 13

och värderingar. Detta för att öka lärarnas medvetenhet om hur arbetet i skolan påverkas av 

traditionella uppfattningar (Thor-Hugosson, 2010. s 42f). 

 

 

SOU:2010:83 ger exempel på arbetsmetoder och material som skolor i Sverige använder sig 

av. Några sammanfattade exempel från SOU:2010:83: 

 

 Kompetensutveckling för lärare – filmvisning/bokläsning med efterföljande 

diskussioner och kurser i genuspedagogik. 

 Kompetenshöjning för elever – kompisstunder tillsammans med elever där samtal om 

människors lika värde har lyfts, filmvisning med efterföljande diskussioner. Reklam 

och MTV har även varit föremål för diskussioner. På skolorna har det även startats 

elevgenusgrupper. I genusgruppen diskuteras genusfrågor och gruppen blir involverad 

i skolans jämställdhetsplan. På vissa skolor delas eleverna in i pojk- och flickgrupper 

och där arbetar man med värderingsövningar och rollspel. Detta för att synliggöra 

mönster så förändringsarbetet kan starta (Frånberg, 2010, s 48ff).  

 

Frånberg (2010) bedömer att det finns en risk att skolan återgår till gamla rutiner när kortare 

projektarbeten är avslutade. Hon menar att eleverna gärna går tillbaka till de gamla rutinerna 

eftersom det är mer invant och innebär trygghet. Lärare kan även återgå till gamla rutiner då 

de tycker det är onödigt att förändra rutiner som fungerar bra i klassrummet. Därför är 

kortsiktiga insatser inte framgångsrika (Frånberg, 2010, s 54). 
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4. PROBLEMPRECISERING 

Här presenteras de två frågor som är utgångspunkten för vår undersökning och en kort 

motivering till varför vi valt dem. 

 

Vi har valt följande två huvudfrågor för vår undersökning: 

 

 Hur förhåller sig pedagoger till traditionella könsmönster? 

 

 Hur arbetar pedagoger för att bryta traditionella könsmönster? 
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5. METOD OCH MATERIAL 
Här presenteras metoden vi har valt till vår undersökning, hur vi har gått tillväga med 

undersökningen och vilka etiska övervägande vi har haft i åtanke. Sedan kommer en kort 

presentation av våra informanter och därefter det sammanställda resultatet av intervjuerna. 

5.1 Metod 

Vi har intervjuat fem pedagoger på en F-5 skola i en mindre kommun. Vi valde intervju som 

metod för vår undersökning eftersom vi tror att vi får djupare svar och fler åsikter kopplade 

till våra intervjufrågor. Denscombe (2000) menar att svar och information som baseras på 

känslor och erfarenheter åskådliggörs bäst genom intervjuer (Denscombe, 2000, s. 132f). Vi 

tror att en enkätundersökning inte leder till lika bra och intressanta svar. Vid en intervju är det 

lättare att utbyta tankar, idéer och funderingar eftersom man kan ställa följdfrågor. 

Denscombe (2000) benämner vår typ av intervju semistrukturerad, vilket betyder att man har 

en färdig lista med frågor, men strävar efter flexibilitet (Denscombe, 2000, s 135). Vi vill 

gärna att våra informanter utvecklar och förklarar sina åsikter. Kroppsspråk och mimik är en 

viktig del av kommunikationen och detta är omöjligt att få med i en enkätundersökning. En 

enkätundersökning hade varit mer lämplig att genomföra om vi hade valt att göra en större 

och mer omfattande undersökning. Dessutom kan det vara en bra idé att använda sig av 

enkäter eftersom det ger pedagogerna mer betänketid. Nackdelen med detta kan vara att 

pedagogerna ger de svar som de tror att författarna vill höra och det kan påverka resultatet av 

studien. 

 

Skolan, där vi valde att utföra intervjuerna, var handplockad av oss och är därför vald ur en 

subjektiv princip. Denscombe (2000) förklarar att fördelen med ett subjektivt urval är att 

forskaren kan närma sig objektet på ett visst sätt för att underlätta undersökningen 

(Denscombe, 2000, s. 23). Vi har båda haft verksamhetsförlagd utbildning på denna skola och 

har därför bra kontakt med personalen som arbetar där. När vi skulle genomföra intervjuerna 

var det slutet på höstterminen och lärare har då fullt upp med att planera utvecklingssamtal. 

Därför var det en fördel att vi hade kontakter sen tidigare på skolan. Vi tror det hade varit 

svårare att få pedagoger, som vi inte har någon relation med, att ställa upp på intervjuer. På 

skolan finns det fritidshem, förskoleklasser och skolklasser. Detta gjorde att vi kunde 

intervjua olika sorters pedagoger. För att få ett så stort urval som möjligt valde vi att intervjua 

pedagoger med olika sorters utbildning, bakgrund och kön. Pedagogerna vi har intervjuat 
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arbetar på fritidshem och i de lägre årskurserna på skolan, men flera av dem har erfarenhet av 

att arbeta med barn också i de högre årskurserna. Samtliga pedagoger som först blev 

tillfrågade tackade ja till att intervjuas. Vi berättade för de tillfrågade att vi skriver ett 

examensarbete om genus och traditionella könsmönster. Mer än så berättade vi inte eftersom 

vi ville ha ärliga och spontana svar vid intervjutillfället. Om vi hade förberett pedagogerna på 

vilka frågor vi skulle ställa och vårt syfte med vår undersökning, tror vi att de kanske hade 

förfinat sina svar.  

 

Vi var båda närvarande vid samtliga intervjutillfällen. Detta var ett medvetet val vi gjorde för 

att kunna hjälpas åt under intervjuerna. Eftersom vi båda var närvarande kunde vi hjälpas åt 

med följdfrågor och på så sätt få ut så mycket som möjligt av intervjun. Intervjuerna 

genomfördes i slutna rum för att pedagogerna skulle förbli anonyma och för att vi dessutom 

inte skulle bli störda. Innan intervjuerna påbörjades förtydligade vi att vi skrev om genus och 

traditionella könsmönster. Vi poängterade ännu en gång att deltagandet i vår undersökning var 

frivilligt och att de intervjuade garanterades anonymitet. Innan vi påbörjade intervjun frågade 

vi pedagogerna om deras bakgrund – utbildning, examensår, anställningar inom yrket och 

ålder. Vi har valt att skriva om pedagogernas bakgrund för att läsaren ska kunna få en 

tydligare överblick över situationen.   

 

För att vi inte skulle behöva anteckna hela intervjun valde vi att istället spela in den. Vi tror 

att man kan fokusera mer på vad den intervjuade säger om man väljer att spela in intervjun 

istället för att föra anteckningar. Vi var rädda för att vi skulle missa viktig information om vi 

hade haft fokus på att anteckna. Pedagogerna informerades om att intervjun skulle spelas in 

och att innehållet sedan transkriberas.  

 

5.2 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet har fyra allmänna huvudkrav på hur man ska gå till väga i ett 

forskningsprojekt. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi såg till att deltagarna i vår undersökning fick 

information om undersökningens syfte och att det var frivilligt deltagande. På det sättet 

uppfyllde vi informationskravet och samtyckeskravet. Vi såg även till att deltagarna förblev 

anonyma och förvarade resultatet på ett lämpligt sätt eftersom vi anser att 
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konfidentialitetskravet är oerhört viktigt att uppfylla. Vi har nått nyttjandekravet genom att 

inte använda resultatet till något annat än det avsedda ändamålet (Vetenskapsrådet, 2010). 

 

5.3 Presentation av informanter 

Pedagog A är en 46-årig kvinna. Hon är utbildad förskollärare och tog sin examen 1988. Hon 

har arbetat på förskola, fritidshem och för närvarande arbetar hon i en förskoleklass. 

 

Pedagog B är en 36-årig kvinna. Hon är utbildad årskurs 1-7 lärare med inriktning 

matematik/naturorienterande ämnen/engelska. Hon har arbetat sedan 1997 i årskurserna 1-9. 

För närvarande är hon klassföreståndare i årskurs 1.  

 

Pedagog C är en 36-årig kvinna. Hon är utbildad förskollärare och har arbetat på förskola med 

1-6-åringar sedan 1999. Sedan ett och ett halvt år tillbaka arbetar hon i en förskoleklass.  

 

Pedagog D är en 40-årig man. Han är utbildad fritidspedagog och har arbetat inom 

fritidsverksamhet sedan han avslutade sin utbildning 1997. 

 

Pedagog E är en 36-årig kvinna. Hon är utbildad lärare för förskoleklass upp till årskurs 6. 

Hon har haft inriktning svenska/samhällsorienterande ämnen under sin utbildning som hon 

avslutade 2009. Hon har arbetat som fritidspedagog och som lärare i årskurs 4. För 

närvarande är hon klassföreståndare i årskurs 1. 

 

5.4 Sammanställning av intervjuerna 

Vi har valt att använda informanternas egna ord i denna sammanställning eftersom detta är en 

sammanställning och inte en analys. Det är informanternas ord och tankar som ska 

synliggöras, inte våra. Därför är vissa ord och meningar inte grammatiskt korrekta och ibland 

förekommer det talspråk. 
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Fråga 1: Vad tänker du när du hör ordet genus? 

 

Pedagog A och E tänker på manligt och kvinnligt. De tänker också att det ska vara lika och 

jämställt mellan könen. 

 

Pedagog B anser att genus är ett laddat ord. För henne handlar ordet om lika förutsättningar. 

Alla ska bemötas på samma sätt oavsett vem de är. Hon upplever att många människor tänker 

att genus betyder att alla ska vara lika, men detta är inte fallet för henne. Hon anser att det är 

precis tvärtom – att alla får vara olika men alla ska ha samma förutsättningar. 

 

Pedagog C tänker på olika könsroller och att man ibland har förutfattade meningar kring det. 

Hon tänker även på olika uppfattningar om hur flickor respektive pojkar är och vad de gör och 

inte bör göra. 

 

Pedagog D tänker att man ska se till personen och personens intresse istället för att se till 

könet och könets intresse. Han jämför ordet genus med en etikett som säger vad man som 

pojke respektive flicka ska tycka om och inte tycka om. Han anser även att ordet genus är ett 

laddat ord. Hans uppfattning är att människor ofta tänker på kvinnor och kvinnoförtryck när 

de hör ordet.  

 

Fråga 2: Vad tänker du på när du hör ordet traditionella könsmönster? 

 

Pedagog A tänker på hur flickor och pojkar är. Hon anser att en traditionell flicka är tyst och 

att en traditionell pojke tar plats. Hon upplever att dessa traditionella könsmönster är tydligare 

på förskolan än på skolan. När barnen börjar skolan har det istället varit flickorna som tagit 

mest plats enligt henne. Hon poängterar dock att det inte är så i alla klasser. 

 

Pedagog B:s första tanke är så som det var förr i tiden. Hon ändrar sedan tankebana och säger 

att det är något som vi brottas med idag. Hon menar att personens kön spelar roll för vilket 

bemötande och vilka förutsättningar han eller hon får. Pedagog B tror att kön spelar roll i 

frågor där det kanske inte behöver spela någon roll. Hon anser att folk först fokuserar på könet 

istället för på personen. Hon tror att människan har ett behov av att sortera människor för att 

få ordning. Hon lyfter barnets födsel och den klassiska frågan ”Vad blev det?” som exempel. 
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Denna fråga ställer folk av ren vana, men också för att kunna sortera in den nya personen i 

någonting, tror Pedagog B. 

 

Pedagog C tänker på vad pojkar och flickor alltid har lekt med. Hon tänker även på hur pojkar 

och flickor får vara, vad som är okej och vad som inte anses vara okej - värderingar. 

Traditionella könsmönster är enligt henne väldigt aktuellt och att det har varit det ett tag. Hon 

lyfter sin 11-åriga son som exempel. Skulle hon köpa en docka till honom när han var yngre 

eller inte? Vad skulle folk tycka och tänka om det? 

 

Pedagog D och E tänker på att frun städar och sköter köket medan mannen arbetar (försörjer 

kvinnan) och lagar bilen. Pedagog E tänker även på att pojkar leker med bilar och pang-pang 

lekar och flickor leker med dockor. Pedagog D tänker även att traditionella könsmönster ser 

annorlunda ut idag jämfört med förr. Han anser att det inte är särskilt styrt idag utan man kan 

lägga egna värderingar i det. 

 

Fråga 3: Hur arbetar du för att bryta traditionella könsmönster? 

 

Pedagog A förklarar att hon försöker tänka på hur hon bemöter barnen, till exempel när de 

kommer på morgonen och har en ny tröja. Hon tycker det viktigaste är att barnet får en positiv 

uppmuntran. Enligt henne är inte det viktigaste vilket ord man använder när man ger barnet 

uppmuntran. Det viktigaste är att killar och tjejer får samma uppmuntran. Hon tycker att hon 

inte behandlar pojkar och flickor olika, men hon tillägger även att det är svårt att veta helt 

säkert utan en observation. 

 

Pedagog B försöker bryta traditionella könsmönster utifrån det hon vet om sig själv och sitt 

bemötande, men skulle vilja ha mer perspektiv utifrån. Hon menar att man bara kan göra 

någonting åt det man själv känner till. Det man inte lägger märke till själv kan man inte 

förändra. Hon försöker även skapa dialoger med sina elever kring deras föreställningar. När 

eleverna tror att hon ska säga han, väljer Pedagog B att istället säga hon.  

 

Pedagog C vill tänka att hon gör det och hon tycker att hon är fri från traditionella 

könsmönster. Hon tycker att det hade varit intressant att bli observerad av någon för hon 

menar att man kanske tänker en sak, men säger en annan. Hon funderar över sådant som hon 



 20

har fått lära sig sen hon var liten. Vad som är okej för pojkar och flickor att leka med, visar 

hon kanske detta omedvetet med sitt kroppsspråk? 

 

Pedagog D försöker att inte generalisera flickorna och pojkarna i olika sammanhang. Istället 

för att skrika ”Kom igen tjejer!” försöker han istället att tänka på att använda deras namn. När 

barnen ska välja en aktivitet försöker även pedagog D att inte styra deras val efter de 

traditionella fördomarna om vad som anses vara flickigt och pojkaktigt. Han menar att flickor 

ska kunna få välja fotboll och pojkar ska kunna få leka med dockor.  

 

Pedagog E försöker tänka att man kan göra vad som helst oavsett kön. Hon försöker att inte 

hamna i, vad hon kallar för, de traditionella fällorna. Hon försöker undvika det som anses vara 

självklart och traditionellt, men det ligger inte bakom allt hon tänker. 

 

Fråga 4: Hur arbetar skolan med att bryta traditionella könsmönster? 

 

Pedagog A berättar att skolan har pratat mycket om det och hon tycker att det är 

jätteintressant. Trots detta kan hon ibland tycka att det blir lite överdrivet och att det finns 

andra saker som också är jätteviktiga. 

 

Pedagog B tycker att skolan är duktig på att se individer. På detta sätt kommer inte kön på 

första plats. Detta tycker hon är en förutsättning för att kunna bryta traditionella könsmönster. 

Hon tycker att man alltid kan ta diskussionen längre; Vilka ord väljer vi? Hur gör vi vuxna? 

Gör vi av tradition, eller gör vi utifrån vår person?  

 

Pedagog C tror att skolan kan göra mer och att pedagogerna kan bli bättre på det. Det är inte 

ett ämne som kommer upp på deras arbetsplatsträffar eftersom mycket annat prioriteras då. 

Hon berättar även att kommunen startade en genusgrupp, men hon vet inte vad de gör och har 

ingen aning om de fortfarande har möten. 

 

Pedagog D anser att pedagogerna i detta fall representerar skolan. Han berättar att personalen 

på fritids försöker göra rummen neutrala. De diskuterar även deras inköp av leksaker med 

barnen; Vad är de intresserade av? Leksakerna ska helst attrahera både flickor och pojkar. 

Han menar att man inte ska köpa tre Barbies till flickorna och tre bilar till pojkarna, för då 

tänker man fel som pedagog. 
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Pedagog E tycker inte att skolan gör något specifikt för att arbeta mot traditionella 

könsmönster. Hon anser att detta arbete redan genomsyrar skolverksamheten. Skolan har 

manliga lärare, manliga fritidspedagoger och manlig kökspersonal. 

 

 

Fråga 5: När barnen har fri lek/rast, vad väljer killarna respektive tjejerna? Exempel? 

 

Pedagog A tycker det varierar mycket mellan årskullarna och hon anser att den bakgrund 

barnen har med sig spelar stor roll. Hon kopplar också de skilda klassernas val av lek till 

pedagogernas olika värderingar och arbetsmetoder. Hon har sett arbetsmetoder som förstärker 

traditionella könsmönster och försöker därför undvika dessa metoder.  

 

Pedagog B uppfattar det som att pojkarna äger sportaktiviteterna på skolgården – fotboll, 

bandy och basket. Hon tillägger att basketplanen är lite mer öppen för flickor på skolan än 

övrig sport. Tjejerna äger istället hopprep och andra mer tekniska lekar. Hon tycker att 

skolgården har ett väldigt varierat utbud och det är inte bara traditionella lekar som erbjuds. 

Därför blir det väldigt utjämnat mellan pojkar och flickor.  

 

Pedagog C berättar att några killar nästan alltid väljer Lego, men att det även finns killar som 

leker med Barbie. Ibland försöker hon utmana killarna till att välja de mer flickiga 

aktiviteterna och upplever ett öppnare klimat om hon jämför med tidigare klasser. Hon får 

ibland ett tvärt nej som svar, men även ganska ofta ett ja. Hon poängterar att bakgrunden som 

barnen får med sig hemifrån spelar stor roll. När pedagog C reflekterar över fri lek utomhus 

tycker hon att det är rätt så blandat. Det är inte bara killar som spelar fotboll och tjejer som 

gungar. Hon anser att skolgården har ett väldigt öppet klimat och att alla är med på samma 

villkor. Hon avslutar med att säga att det inte är så många tjejer som söker sig till 

fotbollsplanen. Hon tror det kan bero på att det är tuffare tag där. 

 

Pedagog D talar om starka killar och hur de driver sportaktiviteterna på skolgården. Han 

menar att dessa killar kanske kan driva bort tjejerna. Om det istället hade varit en blandad 

grupp med både pojkar och flickor hade detta inte hänt, men hur barnen leker spelar även stor 

roll enligt pedagog D. Ibland anpassar barnen inte leken för en eventuell förändring vilket 
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leder till att leken inte är öppen för andra barn. Han berättar att många barn är dåliga på att 

bjuda in andra barn i leken, men att det absolut finns barn som är väldigt duktiga på detta. 

 

Pedagog E berättar att det finns ett gäng pojkar som alltid leker krig i skogen och att det finns 

tydliga könsroller på fotbolls- och bandyplanen. Det är inte många tjejer som är delaktiga i de 

aktiviteterna. Vad hon har sett är det endast en tjej som är accepterad och får vara med. 

Pedagog E tror dock att andra tjejer hade fått vara med om de hade frågat pojkarna, men hon 

misstänker att flickorna förväntar sig ett nekande svar och att detta är anledningen till att de 

inte frågar om de får vara med. Det är svårt att få med flickorna i sportaktiviteterna. Det är 

lättare att få med flickorna i lekarna i skogen enligt Pedagog E. 

 

 

6. Tycker du könsmönstren har blivit tydligare under årens lopp? Exempel? 

 

Pedagog A tycker inte att det är någon skillnad på barnen. Däremot leker barnen helt andra 

lekar idag än vad de gjorde förr.  

 

Pedagog B tycker att det är en svår fråga att svara på. Hon kan däremot se förändring i 

samhället – till exempel affärer som har plockat bort pojk- och flickavdelning.  

 

Pedagog C tycker att det har blivit mer öppet och fritt. Det är okej att välja vad man vill leka 

med.  

 

Pedagog D tycker att könsmönstren har kommit och gått. Han anser att de är väldigt tydliga 

just nu. Han kopplar sina åsikter till leksakskataloger. Lego, som enligt honom är en väldigt 

neutral leksak, inriktar sig till exempel på Star Wars. Detta leder till att Lego attraherar 

mestadels pojkar. Han upprepar igen att könsmönstren kommer och går, men han tycker att 

det har blivit tydligare att vara pojke och flicka. Han tycker även att kläder är väldigt 

könsuppdelat idag.  

 

Pedagog E jämför med sin egen skolgång när hon var liten och tycker att det har blivit lite 

mer neutralt genom åren. Efter en stunds fundering kommer hon fram till att även då lekte 

man i väldigt blandade grupper. Hon tycker att det är en svår fråga att svara på. 
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7. Övrigt – Har du något du vill lyfta/delge/berätta om angående traditionella 

könsmönster? 

 

Pedagog A, C och E hade inget övrigt att lyfta. 

 

Pedagog B berättar om en situation där eleverna får titta på en bild med ett piratskepp och 

skeppsråttor. Dialogen var följande: 

 

Pedagog B  - Hittar ni skeppsråttan? Hon som sitter där och dinglar med benen med röd 

tröja. 

Elever - Menar du han? Men du sa hon? 

Pedagog B - Jaha, hur vet ni det? 

Elever - Ja det måste vara en han, för han har inga ögonfransar. 

 

Därefter fick eleverna titta på varandra och upptäcka att alla hade ögonfransar. Eftersom en 

skeppsråtta hade ögonfransar och den andra inte hade det, antog barnen att råttan med 

ögonfransar var en tjej. Pedagog B tror att barnens tankar kring detta kommer från tecknade 

filmer, som till exempel Disney. Hon tycker att dessa diskussioner är väldigt intressanta. För 

henne handlar de inte om att ändra barnens tankar utan att göra dem medvetna om deras egna 

tankar och varför de tänker som de gör.  

 

Pedagog D berättar att han ibland byter ut huvudpersonerna i barnsånger. Istället för att sjunga 

han, sjunger pedagog D hon i exempelvis Ekorren satt i granen. Detta skapar alltid en reaktion 

hos barnen och de ifrågasätter varför Pedagog D säger hon istället för han. Han frågar då hur 

man kan veta säkert att ekorren är en han.  

 

Pedagog D berättar även en historia som handlar om vännens son. Hans vän har en äldre 

dotter och en yngre son. När dotterns baddräkt var för liten för henne ville sonen gärna överta 

den och ha den på sig i simhall. Mamman lät sonen ha baddräkten på sig, men undrade 

samtidigt hur hans killkompisar skulle reagera. Hon var rädd för att hennes son skulle bli 

utskrattad. När de kom till simhallen gick sonen fram till sina killkompisar och till mammans 

förvåning möttes han av komplimanger istället för hån. Killkompisarna tyckte att baddräkten 

var jättefin och sonen berättade stolt att den även var väldigt skön att ha på sig. Pedagog D 
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menar att detta exempel tydligt bevisar är att barnen inte har fördomar. Det är vi vuxna som 

skapar problemen och det är vi som präglar barnen. 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 
Här presenteras en analys och diskussion där vi lyfter våra egna tankar och ställer 

resultatet mot litteraturen och vårt syfte. Sedan följer en diskussion kring vår metod och 

därefter våra förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Vi upplever att samtliga informanter har snarlika tankar och uppfattningar kring ordet genus. 

Även om deras uppfattningar inte är identiska handlar deras tankar bland annat om hur pojkar 

och flickor är, deras förutsättningar och om jämställdhet. Deras tankar kring genus stämmer 

överens med Hedlins (2008) definition av ordet. Hon skriver att genus innebär uppfattningar, 

idéer och föreställningar om vad som är manligt respektive kvinnligt. En av informanterna 

upplever att när människor hör ordet genus tänker de att alla ska vara lika, men hon tycker det 

är precis tvärt om. Det handlar inte om att alla ska vara lika, enligt henne, utan alla ska ha lika 

förutsättningar. Hon får stöd av Frånberg (2010) som skriver att flickor inte ska göras till 

pojkar och pojkar ska inte göras till flickor. Hon menar att vi inte borde sträva efter att pojkar 

och flickor ska bli mer lika. Problemet är att pojkar och flickor bemöts och värderas på olika 

sätt, vilket i sin tur skapar olika villkor (Frånberg, 2010, s 53f).   

  

Informanternas tankar om traditionella könsmönster påminner om deras tankar kring genus. 

Här lyfter de återigen vad det innebär att vara pojke och flicka och de tar även upp vilka roller 

män och kvinnor har i hemmet. En av informanterna menar att kön spelar roll i frågor där det 

inte borde spela någon roll. Hon tror även att människor har ett behov att sortera in individer i 

olika fack beroende på vilket kön de har. Vi tror att detta behov förstärker de traditionella 

könsmönstren eftersom vi misstänker att individer får svårt att ta sig ur dessa fack när de väl 

placerats i dem.  

 

Under rubriken Definitioner och förklaringar konstaterade vi att det inte finns någon bestämd 

definition av begreppet traditionella könsmönster eller ens ordet könsmönster. Därför är det 

väldigt slående att informanternas tankar kring begreppet traditionella könsmönster påminner 

om varandra trots att det inte finns någon definition. Fast vid närmare eftertanke är det kanske 

inte så konstigt att deras tankar påminner om varandra, då samhällets tydliga normer traderats 

över tid. Vi får stöd i vårt resonemang kring samhällets normer hos Hedlin (2006). Hon 
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skriver att samhällets normer, förväntningar, traditioner och ramar bestämmer vad som anses 

vara acceptabelt och normalt (Hedlin, 2006, s 13). Samhällets påverkan kan vara anledningen 

till att informanternas tankar kring begreppet påminner om varandra. 

 

Informanternas individuella tankar kring genus och traditionella könsmönster var även väldigt 

snarlika. Vi tror detta kan bero på att det inte finns någon definition för begreppet traditionella 

könsmönster. Kanske förknippar informanterna begreppet traditionella könsmönster med 

begreppet genus och detta resulterar i att begreppen får samma innebörd? Enligt oss är det 

svårt, nästintill omöjligt, att diskutera genus utan att nämna könsmönster. Vi förstår varför 

informanterna har svårt för att separera de två olika begreppen eftersom gränsen mellan dem 

är hårfin och de går hand i hand med varandra.  

 

Värderingar är ett begrepp som dyker upp i en intervju. Informanten tänker tillbaka på när 

hennes son var liten och om hon skulle köpa en docka till honom eller inte. Hon menar att 

andra människors tankar om detta spelade stor roll för henne. Vad människor anser att pojkar 

och flickor bör och inte bör göra är vanligt förekommande värderingar. Vi tror att dessa 

värderingar, fördomar och oron för vad andra människor tycker och tänker försvårar arbetet 

för pedagoger med att bryta traditionella könsmönster. Syftet med vår undersökning är bland 

annat att ta reda på hur vi, som pedagoger, ska kunna bryta traditionella könsmönster. Vi tror 

det är viktigt att pedagoger inte låter dessa värderingar och fördomar påverka deras uppdrag, 

även om detta är en svår utmaning enligt oss. Vi hoppas att denna undersökning kan bidra till 

att andra pedagoger får upp ögonen för hur traditionella könsmönster kan utmanas av mer 

gränsöverskridande idéer.  

 

Det framgick under intervjuerna att samtliga informanter arbetade för att bryta traditionella 

könsmönster, men att de hade olika arbetssätt. En av informanterna var osäker på hur hon 

arbetade för att bryta dessa mönster, men hon ville gärna tro att hon motverkar könsmönster 

genom att vara fördomsfri. Hon påpekade att det hade varit intressant att bli observerad för att 

säkert kunna veta. Att bli observerad poängterade ytterligare en informant och hon berättade 

att hon försöker bryta traditionella könsmönster utifrån det hon vet om sig själv och sitt 

bemötande, men hon skulle vilja ha mer perspektiv utifrån. Hon menar att det bara är det man 

själv känner till som man kan göra något åt. För att det ska vara möjligt att ändra sitt 

förhållningssätt menar Frånberg (2010) att medvetenhetsgraden om den egna rollen i görandet 

av kön måste höjas (Frånberg, 2010, s 51). Vi ser informanternas önskan om att bli 
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observerade som en vilja att bli medvetna och på så sätt utvecklas som pedagoger. En av 

informanterna menar att det är viktigt att tänka på hur man bemöter barnen och att ge dem 

samma positiva uppmuntran, oavsett om de är pojke eller flicka. Det är även viktigt att inte 

generalisera pojkar och flickor, utan att se individerna. Ett annat sätt är att skapa en dialog 

med barnen kring deras föreställningar om kön och vad som anses vara flick- och pojkaktigt. 

En av våra informanter poängterade vikten av att utmana dessa föreställningar. Exempelvis 

kan man säga ordet hon, när barnen förväntar sig ordet han. Detta är en metod som vi inte har 

reflekterat över tidigare, men vi tycker att det verkar vara ett bra sätt för att kunna utmana 

barnen. Varför måste ekorren i granen alltid vara en han? Det kan ju lika gärna vara en hon. 

Pedagog B gav även ett exempel i sin intervju hur hon arbetar för att utmana barns 

föreställningar. Diskussionen kring skeppsråttornas könstillhörighet utmanade barnen att sätta 

ord på sina åsikter och tankar. Dessa exempel fick oss att fundera kring arbete med genus och 

traditionella könsmönster. Kanske behöver detta arbete inte vara så stort och omständligt? Att 

använda sig av små, enkla medel som sånger och bilder verkar vara ett givande sätt som 

barnen uppskattar. Barnen börjar ifrågasätta, fundera och sätta ord på sina tankar och de 

börjar också fundera över kompisarnas åsikter. Svaleryd (2008) menar att barnens tankar 

kring vad det innebär att vara flicka eller pojke bland annat skapas i skolan. Den respons som 

barnet får av lärare och skolkamrater formar hans eller hennes identitet (Svaleryd, 2008, s 

22f). Därför tror vi att diskussionerna som pedagogerna skapar är viktiga för barnen och deras 

utveckling. Vi känner att intervjuerna har gett oss mer insikt i hur man kan arbeta för att bryta 

traditionella könsmönster. Problematiken ligger i att inte låta fördomar, som vi blivit präglade 

av, lysa igenom vårt arbete och vår yrkesroll. Pedagog C funderade kring sitt eget 

kroppsspråk och ifall hon omedvetet faller tillbaka på gamla vanor. Vi är rädda att även vi ska 

falla tillbaka på liknande vanor eftersom samhället präglat oss under vår uppväxt och detta 

fortsätter resten av livet. Vårt mål är givetvis att inte låta dessa vanor lysa igenom, men vi tror 

det är viktigt att vara medveten om svårigheterna och vara ärlig mot sig själv för att kunna 

motverka traditionella könsmönster. Svaleryd (2008) skriver om denna problematik i sin bok: 

 

Vi deltar alla dagligen och stundligen i ett ”könsdrama”. Att få syn på sig 

själv, sitt omedvetna beteende och den roll man själv spelar i detta drama är 

nödvändigt, svårt och roligt. En medveten genuspedagogik leder till positiva 

förändringar avseende, gruppklimat, elevernas utveckling, pedagogens 

förhållningssätt och användningen av nya arbetsmetoder (Svaleryd, 2008, s 

10).  
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Vår studie påvisar att det råder skilda åsikter bland informanterna om könsmönstren har blivit 

tydligare genom årens lopp. Två av informanterna tycker det har blivit ett mer öppet och 

neutralt klimat, medan en av informanterna inte kan se någon skillnad. En annan informant 

tycker att könsmönstrens tydlighet har kommit och gått, men att de just nu är väldigt tydliga. 

Det är en svår fråga att svara på, anser en av informanterna, men hon kan ana en förändring i 

samhället. Det som är mest slående med resultatet på den här frågan är att informanternas svar 

varierar mycket. Vi har funderat på varför det är så här och vad det kan bero på. Kan det vara 

informanternas bakgrund och utbildning som spelar roll? Eller kan deras ålder och intresse 

vara avgörande? Vi har inte kommit på något svar på våra funderingar, men vi tycker det hade 

varit intressant att undersöka frågan ytterligare i eventuell fortsatt forskning.  

 

Vi vill avsluta vår resultatdiskussion med att lyfta tankar och funderingar som uppstått från 

berättelsen om pojken och hans baddräkt. Pedagog D anser att det är vuxna som skapar 

problemen genom att prägla barnen och vi håller med honom. Detta kopplar vi till den 

interaktionistiska teorin som innebär att barn lär sig vilket kön de tillhör när omgivningen 

beter sig på olika sätt mot pojkar och flickor. Det är de vuxna som subtilt styr barnens 

identitetsutveckling (Rithander, 1991, 13f). Ingen av pojkens kompisar tyckte det var konstigt 

att pojken hade en baddräkt på sig. Förmodligen hade inte pojkens kompisar blivit präglade 

av vuxna i sin omgivning att tycka det var något konstigt och annorlunda med att en pojke 

använde baddräkt. Exemplet visar hur stor påverkan vuxna har på barn och hur viktigt det är 

att tänka på sina ordval och hur man uttrycker sig. I arbetet med att bryta traditionella 

könsmönster måste vi som blivande pedagoger ha detta i åtanke.  

 

6.2 Svar på vår problemformulering 

När vi påbörjade vår undersökning hade vi två specifika huvudfrågor: 

 

 Hur förhåller sig pedagoger till traditionella könsmönster? 

 

 Hur arbetar pedagoger för att bryta traditionella könsmönster? 

 

Pedagogerna vi intervjuade var väl medvetna om att traditionella könsmönster förekommer i 

skolan och att deras beteende och åsikter påverkar barnen. Även om traditionella könsmönster 
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inte diskuteras mycket på arbetsplatsen var deras tankar och funderingar kring ämnet snarlika. 

Vi upplevde att några av pedagogerna prioriterade att motverka traditionella könsmönster mer 

än andra eftersom deras intresse kring ämnet helt enkelt var större, men samtliga pedagoger 

försöker tänka på hur de uttrycker sig inför barnen och alla arbetar för att bryta traditionella 

könsmönster. Enligt Frånberg (2010) är det en nödvändighet att alla pedagoger och all 

personal på skolan drar åt samma håll och är delaktiga i förändringsarbetet (Frånberg, 2010, s 

56). Efter vår undersökning har vi insett vikten av att arbetet för att bryta traditionella 

könsmönster ska genomsyra hela skolverksamheten och att arbetet inte ska vara kortsiktigt. 

Det är bättre att det ständigt är en naturlig del av barnens skoldagar.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Om vi hade intervjuat fler pedagoger och fler skolor hade undersökningens resultat blivit 

bredare och mer tillförlitligt. Detta resultat beskriver endast hur pedagogerna på en skola 

förhåller sig till traditionella könsmönster och hur de arbetar för att bryta dessa mönster. Vi 

tror vi fick möjligheten att genomföra intervjuerna eftersom vi hade en relation till 

pedagogerna sen tidigare. Detta skapade ett avslappnat klimat som vi tror ledde till ärliga 

svar. Vi tror relationen med pedagogerna hade en positiv påverkan på undersökningen. 

 

Vi valde att stryka en av våra frågor eftersom den inte kändes relevant för vår studie. Frågan 

var följande: Vad kan du föreställa dig för problematik om skolan/pedagogerna inte arbetar 

för att bryta traditionella könsmönster? Frågan kändes som ledande och vi märkte efter två 

intervjuer att svaren inte hade någon kvalitet. För att få ett bra svar på frågan tror vi att 

informanterna hade behövt höra frågan innan intervjutillfället för att lättare kunna svara på 

den. Svaren vi fick var väldigt korta och informanterna kunde inte föreställa sig någon 

problematik. Vi tror inte att borttagandet av denna fråga har påverkat vårt resultat. 

 

 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har under arbetets gång kommit fram till tre förslag på vidare forskning. Vi är säkra på att 

det finns fler förslag, eftersom traditionella könsmönster är ett stort ämne, men vi har valt ut 
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tre stycken. Vi tycker att förslagen är mest relevanta för oss och för vår undersökning och 

rekommenderar andra att undersöka förslagen närmre.   

 

 Observera lärare i undervisningssituationer. Många av våra informanter upplevde att 

det var svårt att bedöma sig själv kring hur de arbetar med att bryta traditionella 

könsmönster. Därför hade det varit intressant att observera pedagoger, efter intervjuer, 

för att ta reda på om deras agerande stämmer överens med deras tankar. Efter 

observationerna hade det varit mycket intressant med en återkoppling.  

 

 Vi har inte kunnat hitta någon bestämd definition på traditionella könsmönster - 

varken i litteraturen som vi har läst eller i uppslagsverk. Därför hade det varit 

intressant att undersöka detta vidare. För om det inte finns en vedertagen definition av 

begreppet traditionella könsmönster, hur ska då skolan kunna motverka dessa? 

 

 Som vi nämnt tidigare under resultatdiskussionen, kunde vi inte komma fram till ett 

svar angående informanternas skilda uppfattningar kring könsmönstrens tydlighet. Vi 

tror det hade varit intressant att undersöka detta vidare. Ett förslag är att göra en 

återkoppling med informanterna efter att samtliga intervjuer är genomförda och 

sammanställda. Då ges det tillfälle för informanterna och intervjuarna att reflektera 

över de skilda resultaten - hur de skiljer sig och vad det kan bero på.  
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7. SAMMANFATTNING 
Här presenteras huvuddragen i forskningsbakgrunden och kortfattat vilken metod som 

använts i undersökningen. 

 

I forskningsbakgrunden lyfts utvecklingspsykologiska teorier, genushistorik och tidigare 

forskning. Även begreppet genus, hur traditionella könsmönster uppstår och exempel på hur 

skolor arbetar för att bryta dessa mönster tas upp i forskningsbakgrunden. Connell, Hirdman 

och Hedlin är starka röster inom genusforskning och deras tankar och kunskaper lyfts i 

litteraturgenomgången. Huvudfrågorna för undersökningen är följande: Hur förhåller sig 

pedagoger till traditionella könsmönster? Hur arbetar pedagoger för att bryta traditionella 

mönster? Lgr11 säger att skolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och 

detta är undersökningens bakgrund. Det empiriska materialet består av intervjuer med fem 

pedagoger som har olika utbildningar. Vår slutsats är att arbete mot traditionella könsmönster 

sker varje dag och det är de små utmaningarna för barnens föreställningar som spelar stor roll 

i deras utveckling. Resultatet visar även att pedagoger som vi har intervjuat gärna skulle vilja 

bli observerade i sin yrkesroll för att kunna utveckla sina arbetsmetoder kring traditionella 

könsmönster.  
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BILAGA 
 

Intervjufrågor 

 

1. Vad tänker du när du hör ordet genus? 

 

 

2. Vad tänker du på när du hör ordet traditionella könsmönster? 

  

 

3. Hur arbetar du för att bryta traditionella könsmönster? 

 

 

4. Hur arbetar skolan med att bryta traditionella könsmönster? 

 

 

5. När barnen har fri lek/rast, vad väljer killarna respektive tjejerna? Exempel?  

 

 

6. Tycker du könsmönstren har blivit tydligare under årens lopp? Exempel? 

 

 

7. Övrigt – Har du något du vill lyfta/delge/berätta om angående traditionella könsmönster? 

 

 

 

 


