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Vårt syfte med detta examensarbete har varit att undersöka hur förskolor och 

förskolepersonal planerar och tänker kring genus. Detta är en kvalitativ undersökning 

där vi har använt oss av systematisk observation samt digital enkätundersökning. 

Observationerna är gjorda på två olika förskolor i två olika kommuner i Skåne. De som 

deltog i enkätundersökningen kommer från olika delar av Sverige och har olika 

yrkestitlar inom förskolan.  

Vårt intresse för detta ämne blev större efter hur vi själva upplevt stereotypa 

könrollsmönster inom förskolan, men även när vi såg att våra egna barn förändrades 

när de exponerades för vad som anses vara ”flickigt” och ”pojkigt”, att både barn och 

vuxna satte kön på kläder, färger, leksaker, etcetera.  
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1 Inledning 
Denna studie är inriktad på hur förskolepersonal talar kring olika stereotypa könsrollsmönster 

inom förskolans verksamhet. Intresset för detta blev starkare hos oss då vi börjat se väldiga 

skillnader på hur våra egna barn bemöter och blir bemötta utifrån kön. I Statens offentliga 

utredningar (2006) förklaras det att förskolan formar både kön och könsrollsmönster genom 

bland annat förskolepersonalens förhållningssätt och det pedagogiska materialet. Enligt denna 

utredning är förskolepersonalens förhållningssätt den viktigaste faktorn i arbetet med 

jämställdhet (SOU 2006:75).  

Två av artiklarna är forskningen gjord i Indonesien. För att förtydliga indonesiska folkets syn 

på homosexualitet vill vi lyfta vad Ottosson (2014) skriver på qx.se, som beskriver sig själva 

som världens största gaysajt. Ottoson skriver om en indonesisk homosexuell man, vilket i ett 

muslimskt land som Indonesien anses vara fel. Mannen berättar om en händelse där två killar 

kysstes i sitt studentrum, detta upptäcktes av andra elever som efter denna händelse sa upp sin 

plats på skolan för att de var rädda att bli utsatta för sexuella övergrepp och/eller smittade av 

denna sjukdom, som i detta fall var homosexualitet (Ottosson 2014). För att påvisa den enorma 

skillnaden som finns i världen om genus, jämställdhet och könsroller, har vi valt att jämföra 

med bland andra Indonesien, då detta är ett land med en väldigt annorlunda syn än Sverige. 

I läroplanen för förskolan (2018) lyfts vikten av just individens frihet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Det poängteras även att inget 

barn i förskolan ska bli utsatt för diskriminering på något sätt, varken på grund av kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck eller för sin sexuella läggning (Skolverket 2018). 

Sandberg (2008) skriver att redan Lpfö98 byggde på att alla barns lika värde skulle ses som en 

grundläggande demokratisk rättighet där det enskilda individen har rätt till både utveckling och 

lärande oberoende av kön (Sandberg 2008).  

 

2 Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur förskolepersonalen talar om och planerar kring 

hur de vill arbeta och bygga upp miljön för att motverka stereotypa könsrollsmönster inom 

förskolans verksamhet. I läroplanen för förskolan står det att alla som verkar inom förskolan 

ska främja aktning för alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt att inget barn 

ska bli utsatt för diskriminering på grund av sitt kön (Skolverket 2018). I Barnkonventionen, 



 

 

som nu är en lag sedan 1 januari 2020, lyfts det att alla barn har lika mycket värde och ingen 

ska diskrimineras (Unicef 2009). Denna undersökning kommer fokusera på hur 

förskolepersonal talar kring och planerar arbetet och lekmiljön för att motverka stereotypa 

könsrollsmönster i verksamheten. Även i Skollagen 1 kap. 8§ (SFS 2010:800) står det att man 

ska motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck. 

 

2.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som undersöks i denna studie är:  

- Vad berättar förskolepersonalen om hur de planerar för att aktivt motverka stereotypa 

könsrollsmönster i förskolans lekmiljö? 

- Kan man se att arbetslagen i förskolan arbetar för att motverka stereotypa 

könsrollsmönster i den fria leken? 

3 Litteraturgenomgång 
I detta avsnitt kommer vi presentera aktuell litteratur om genus och utifrån styrdokumenten som 

svenska förskolor jobbar efter, där både läroplanen för förskolan och Barnkonventionen ingår. 

Det kommer även tas upp om de begrepp vi använder oss av studien och vad de innebär. 

3.1 Studentlitteratur 

Odenbring (2014) skriver att oftast byggs den allmänna synen på kön upp utav att man tilldelar 

människor vissa egenskaper utifrån sitt biologiska kön. Det handla med andra ord om att det 

som uppfattas maskulint/manligt respektive feminint/kvinnligt anses som varandras motpoler. 

Detta kan man se genom att kvinnor/flickor ses som mjuka, omvårdande, tysta och 

tillbakadragna, medan män/pojkar ses som hårda, pratsamma, högljudda och utåtagerande. 

Man kan vidare läsa att författaren skriver om kön som en ständigt pågående process. Det är så 

mycket som spelar in. Sociala processer som varierar beroende på social och kulturell kontext 

och sin egen och andras förståelse av kroppen. Genom att se kön utifrån denna teori är den 

mänskliga kroppen både biologiskt och socialt konstruerad. Kroppen är alltså inte ett neutralt 

objekt, utan både genom den fysiska kroppen och de kroppsliga handlingarna konstrueras ett 

kön. I människors sociala liv växer det fram olika könsrelationer, utifrån varaktiga 

könsrelationer skapas det återkommande könsrollsmönster. Dessa ses som strukturer som styrs 

av samhällets normer, traditioner och förväntningar. Det lyfts att det socialt och kulturellt 



 

 

konstruerade könet inte är något definitivt utan något föränderligt, men för att det ska kunna 

ske förändringar och för att man ska kunna bryta stereotypa könsrollsmönster krävs det att 

omgivningen både utmanar och ifrågasätter dessa (Odenbring 2014). 

Heikkilä, Andersson Schaeffer, Saler, Lillvist, Lindberg och Engman (2020) berättar att i 

tidigare forskning har man kunnat se att det inte enbart är miljön, möblerna och sakerna på en 

förskola som gör att man främjar barns lek och lärande på ett jämställt och inkluderande sätt. 

Den sociala inställningen behöver vara anpassad, användbar, meningsfull och tillgänglig för 

målgruppen och verksamheten. Forskarna gör även en undersökning som även den stämmer 

överens med vad som synliggjorts tidigare, nämligen just att det inte räcker med att förändra 

rummen och möblerna. Detta behöver matchas med förändring av syn- och arbetssätt hos såväl 

förskolepersonal som övriga aktörer. 

Vidare skriver de om en undersökning som gjorts kring att skapa rum för en anti-normmedveten 

förskola. Syftet var att lyfta fram hur normer kan relateras till rum. Normer behöver inte alltid 

ha med genus att göra, utan kan även kopplas till flera andra mål i läroplanen för förskolan. Det 

lyfts att i undersökningen som gjordes blev barns inflytande och deltagande väldigt tydligt, och 

att detta kan behövas utvecklas ännu mer. Det blev tydligt att miljön är avgörande för att det 

skapas lärande och lek. Det är barnens perspektiv som ger vuxna inblick och kunskap, därför 

ska barnens perspektiv vara med i processen. Barnens erfarenheter bör vara utgångspunkt för 

hur man organiserar verksamheten, på så sätt får barnen själva känna att de får inflytande över 

sin egen vardag och tävlan om att göra sig hörd i grupp kan förebyggas (Heikkilä, Andersson 

Schaeffer. Saler, Lillvist, Lindberg & Engman 2020). 

Heikkilä et al (2020) beskriver även att rum och miljöer kan beskrivas som starkt eller svagt 

kodade, läsbara och flexibla. De menar att förskolans rum är i olika utsträckning märkta av 

olika teoretiska utgångspunkter för att barns lärande och utveckling. Tidigare forskning påvisar 

att det finns risk för att inte alla barn inkluderas i alla rum och miljöer. De sociala normerna 

beror på barnens tolkning utifrån erfarenheter och vad som erbjuds. Detta kan ”leda” barnen till 

att leka i vissa rum på förskolan. Olika rum och olika miljöer ”talar” till olika barn, detta beror 

på barnens egen tolkning och erfarenhet och på vilket sätt de kan känna igen sig i den 

utformningen rummet har. Det kan sägas att normmedvetenhet innebär att det finns en förståelse 

för att barns liv är fyllda med sociala normer och att ha en förståelse för hur det påverkar barns 

identitet. Därför behöver miljön vara uppmuntrande och levande för att vara inbjudande och 

passa alla.  



 

 

Normkretivitet är vad jämställdhetsarbete eller annat slags jämställdhetsarbete handlar om. Det 

innebär att vara kreativ när det handlar om normer som kan på något sätt göra begränsningar i 

livet. Det man strävar efter är att skapa nya metoder som tillåter oss att vara de vi vill vara, i 

stället för att använda oss av sådana som hindrar oss. Att arbeta med normmedvetenhet innebär 

inte att man har en slutdestination, utan att man vill hitta hållbara sätt i det pedagogiska arbetet 

som gör att man har detta tankesätt och förhållningssätt i vardagen och den dagliga 

verksamheten (Heikkilä et al 2020). 

I Statens offentliga utredningar (2006) lyfts erfarenheter som man berikats med i 

undersökningar. Under sammanlagt resor till 15 olika länder, har man inte stött på en enda 

förskola utanför Norden som arbetar med jämställdhet som en del av den pedagogiska 

verksamheten. Något som ligger till grund för detta är till största sannolikhet vilken syn som 

finns på vad barnomsorg är och varför det finns. I många länder anses barns uppfostran och 

dess värderingar vara något privat och något som familjen ansvarar för. Barnomsorg ses ofta 

som en hjälp för vårdnadshavarna, inte som något som ska förändra barnen och deras framtid.  

Det skrivs även att vid ett regeringssammanträde 2003 beslutades att tillsätta en 

jämställdhetsdelegation för förskolan. Främsta uppgiften här skulle vara att lyfta fram, förstärka 

och utveckla jämställdhetsarbetet i förskolan. En av utgångspunkterna var att se det livslånga 

lärandet i förskolans arbete med ett genusperspektiv. Med detta är förhoppningarna att 

förlegade könsroller och könsmönster på sikt ska kunna brytas (SOU 2006:75).  

3.2  Styrdokument 

I läroplanen för förskolan (2018) står det att varje person som verkar inom förskolan ska främja 

aktning för jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Där inget barn i förskolan 

ska utsättas för diskriminering på grund av sitt kön, könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Varken hos barnet eller mot någon som barnet har anknytning till. Detta skall aktivt motverkas. 

Det ligger i förskollärarens ansvar att aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv för att ge varje 

barn lika stora möjligheter att bredda sitt perspektiv och val oavsett könstillhörighet samt 

utveckla normer och förhållningssätt. När det kommer till arbetslaget ska hela arbetslaget 

medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet inom förskolans verksamhet samt att det åligger 

förskolans rektor att inkludera jämställdhetsarbetet i det systematiska kvalitetsarbetet i 

förskolan (Skolverket 2018).  



 

 

I artikel 2 i Barnkonventionen (Unicef 2009) står det att alla barn är lika mycket värda och alla 

barn har samma rättigheter och får heller inte diskrimineras. Vidare i konventionen står det att 

varje barn har rätt till sin egen identitet. 

 

I artikel 28 står det att konventionsstaterna är överens om att varje barns utbildning ska bland 

annat syfta till att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av 

förståelse och tolerans av jämställdhet mellan könen. Nästa artikel, artikel 29, lyder att skolan 

ska hjälpa varje barn att utvecklas och lära barnet om det mänskliga rättigheterna. 

3.3  Centrala begrepp 

3.3.1 Kön 

RFSL (2021) förklarar att begreppet kön används för att särskilja människor genom att dela in 

dem i kategorierna kvinnor och män. Dock är det mer mångfasetterat än så och begreppet kön 

kan delas upp i fyra olika kategorier: 

Kropp: De inre och yttre könsorganen, könskromosomer och sekundära könskaraktäristiska 

drag som till exempel skäggväxt eller brösttillväxt.  

Könsuttryck: hur en person uttrycker kön genom exempelvis kroppsspråk, klädstil, frisyr, 

etcetera (RFSL 2021). 

Könstillhörighet: Beskrivs av Socialstyrelsen (2019) är det som är registrerat i folkbokföringen 

och som fastställs omedelbart vid födseln. 

Könsidentitet: det könet som personen själv identifierar sig med (Socialstyrelsen 2019). 

Odenbring (2014) skriver att begreppet kön kan beskrivas i termer av antingen socialt 

konstruerat kön eller biologiskt kön. I det skandinaviska språket används begreppet kön oavsett 

om man menar på socialt konstruerat kön eller biologiskt, det är utav sammanhanget det 

framgår vilket man syftar på. 

Författaren skriver även att det finns många olika sätta att vara flicka/kvinna eller pojke/man 

på. Hon menar på att kön inte är den enda faktorn som avgör detta, utan faktorer som exempelvis 

etnicitet, klatt, sexualitet, ålder och funktionsnedsättning är alla faktorer som är med och formas 

människors identitet. Ett komplext symboliskt mönster kan man kalla det, utifrån sammanhang 

blir olika mönster med tiden olika synliga (Odenbring 2014).  



 

 

3.3.2 Könsroll 

I Nationalencyklopedin (2000-) står det könsroll är en term för det kulturella och det sociala 

betingade skillnaderna mellan könen när det kommer till beteende, värderingar, normer, 

föreställningar, resurser, makt och prestige. Det är förknippat med de ideologiska 

föreställningarna om hur förhållanden mellan könen ska vara. 

Idag används termerna kön och genus för att markera skillnaden mellan biologiskt och kulturellt 

kön (Nationalencyklopedin 2000-). 

4 Tidigare forskning 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) skriver att det är först de senaste 40 åren 

man har drivit frågor kring konstruktioner av genus som en politisk agenda i Sverige, detta på 

grund av att det har diskuterats om kvinnors och mäns lika värde utifrån ett 

jämställdshetsperspektiv (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson 2009). Redan från födseln 

etiketteras vi utefter kön skriver Karlsson (2009). Detta har en betydelse för hur barn kommer 

uppfatta olika fenomen och hur de kommer att se på sig själva. Hur grunden till de stereotypa 

könsrollerna utvecklas anses bero på de förväntningar vi vuxna och framför allt förskolans 

pedagoger har på hur pojkar och flickor ska bete sig utefter deras könstillhörighet (Karlsson 

2009).  

Odelfors (1996) skriver om barns villkor i förskolan och skolan, att det är synligt att villkor för 

flickor och pojkar skiljer sig mellan varandra, att man generellt kan se att flickor är tystare och 

mer tillbakadragna medan pojkar hörs och syns betydligt mer. Här lyfts även vikten av leken, 

att det är här man skapar som mest erfarenhet kring samspel för könsutveckling (Odelfors 

1996). 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) visar i sin artikel att det allt som oftast är 

pojkar som hamnar i fokus och flickor osynliggörs. I de sekvenser som både flickor och pojkar 

deltar finns det tendenser att flickor osynliggörs, dels genom att de inte får någon direkt respons 

av lärarna, dels genom att lärarna inte ser och uppmuntrar det flickor gör utan fokuserar på vad 

pojkarna gör och ger dem respons. Forskarna har även sett i undersökningar att det som används 

som pedagogiskt redskap, som exempelvis handdockor, har maskulina namn. Ett annat exempel 

är när barn ritar en mänsklig figur, benämns denna ofta som en gubbe av läraren utan att hen 

vet om det är en man eller kvinna figuren föreställer. Det beskriver forskarna som en överordnad 



 

 

maskulinitet som finns dold i de språkliga begreppen och de uttryck som används inom 

förskolan. 

Vidare skriver de att det i denna studie även syntes att lärarna hade en stereotypisk föreställning 

om vad som intresserar pojkar och flickor. Ett exempel var när en pedagog och några pojkar 

lekte med djur, handlingen blev till ett äventyr men när pedagogen började prata med en av 

flickorna övergick det snabbt till hur sött ett djur var. När en av pojkarna sa att han tyckte att 

igelkottar var söta uppmärksamdes inte det utan man lekte vidare med det vilda äventyret 

(Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson 2009). 

Lynch (2015) som har gjort sin studie 2013 i Toronto, Kanada skriver att det är en väldigt 

begränsad forskning inom ämnet förskollärares attityder till barns könstillhörighet och lek och 

speciellt de som är baserade på intervjuer och enkäter. Hon tycker att ämnet är viktigt dels för 

att barn använder sig av tidigare erfarenheter av att se vuxna i sin omgivning hur de agerar i 

olika handlingar och i förskolorna så är det förskollärarna de imiterar. Vidare så skriver hon att 

lek tar en större plats i förskolan idag och att både flickor och pojkar har nytta av en lekbaserad 

läroplan för förskola och man måste studera de negativa delarna i leken för att utveckla denna 

läroplan. I studien var majoriteten av deltagarna bosatta i USA. De flesta förskollärarna beskrev 

deras miljö som anpassad efter kön. En av förskollärarna skrev att hon kommer inreda ett av 

rummen med ett kök, dockor med tillhörande spjälsäng och barnvagn samt utklädsel. En annan 

förskollärare beskrev en liknande syn på lek där hennes aktiviteter oftast är flickorienterade så 

som pussel, utklädsel och att hon hjälper flickorna med pussel och ut klädnad medan den enda 

pojken i gruppen brukar få sitta för sig själv och leka med bilar och på så sätt blir utesluten. En 

tredje förskollärare berättar att pojkarna i hennes grupp älskar att leka hus lika mycket som 

flickorna och leker gärna rollspel. I stället för att göra huset till en stereotyp ”flickdel” så 

använde man sig av könsneutrala leksaker och man skapade en djuraffär där man gjorde 

prislappar och satte på gosedjur och barnen bad om en kassaapparat och annan rekvisita som 

kan tänkas behöva i en djuraffär. Detta rollspel gjorde alla inkluderade oavsett könstillhörighet. 

Vidare kan man läsa att en förskollärare förklarar att för att göra lekområdet attraktiv för pojkar 

så beskrev hon vikten av att namnge det men något spännande, för att ”Housekeeping” låter 

som en hembiträdes arbetsplats. Så om man namnger det till exempelvis för ”Home life” så 

låter det inte som ett kvinnoarbete även om det är det. Lynch (2015) menar att förskollärarnas 

attityd bidrar till skapandet av stereotypa könsrollsmönster i leken och lekmiljön. Dock kan hon 

se att detta gäller mer när det kommer till pojkars roll i de så kallade ”flicklekarna”. Det gäller 



 

 

dock inte flickor. Det är mer accepterat att flickor leker i ”pojklekar” så som konstruktionslekar 

eller klär ut sig till Darth Vader, Batman eller dylikt fast karaktärerna är män.  

Även i denna studie trycker man på att förskolepersonal måste agera en mer aktiv, mindre 

fördomsfull roll för att motverka stereotypa könsrollsmönster både i leken och i lekmiljön. 

Lynch (2015) bekräftar att hennes studie och tidigare forskning visar samma resultat – att lek 

är ett område där många förskollärare förstärker könsgränser och stereotypa könsrollsmönster. 

Vidare trycker hon på att det är viktigt att förskollärare uppmuntras till ökad självmedvetenhet 

om hur deras agerande och åsikter kan påverka barnen negativt i deras syn om att det skulle 

finnas pojklekar eller flicklekar, pojkleksaker eller flickleksaker och så vidare (Lynch 2015). 

Adriany och Warin (2014) skriver om observationer som gjorts i en medelklass-förskola som 

ligger i Bandung, Indonesien. Där har forskarna kunnat se att lärarna värnar om olikheter och 

uppmuntrar detta så länge det är inom prestationer, kunskaper och förmågor. Forskarna kunde 

se att barnen uppmuntrades för sina olikheter och att vara sig själva, men det blev 

motsägelsefullt när det kom till könsrollsmönster där förväntade sig både lärare och skolans 

äger/rektor att barnen skulle agera utefter de stereotypa könsrollsmönstren. Lärarna värnade om 

att skillnader är bra och okej så länge det inte handlade om könsrollsmönster och 

gränsöverskridande. En flicka är en flicka och en pojke är en pojke och det finns förväntningar 

över hur man beter sig utefter den könstillhörigheten man stämplats tillhöra. De barn som bryter 

mot könsmönstret klassas som ”de andra” där man även placerar gatubarn, fattiga men även 

män som jobbar inom det som klassas som omsorgstagande, vilket är en kvinnlig egenskap. 

Vidare skriver Adriany och Warin (2014) om en situation där en pojke uttryckte att han blev 

glad när han fick köpa skor med prinssessor på, varav en lärare sa; det är ”flickskor”, det är 

inget för pojkar, och undrade över hur pojken inte kunde förstå det. Denna pojke tyckte även 

om att leka med Barbies men förskolan hade som regel att pojkar inte fick leka med Barbies 

eftersom dessa dockor ansågs vara en ikon för kvinnlighet. Förskolans personal såg pojkens 

intressen för prinssessor och Barbie som illavarslande, då det kunde vara ett tecken på 

homosexualitet (Adriany & Warin 2014). 

Karlsson (2009) skriver att grunden till att de stereotypa könsrollerna utvecklas anses bero på 

de förväntningar vi vuxna och framför allt på vad förskolans pedagoger har på hur pojkar och 

flickor ska bete sig utefter deras könstillhörighet. Oftast anses det att pojkar har större 

rättigheter till att vara utåtagerande medan flickor förväntas följa reglerna och hjälpa till. 



 

 

I sin avhandling skriver Karlsson (2009) även att barnen delar upp sig i grupper utefter sin 

könstillhörighet. Så ett fortsatt arbete med jämställdhet i förskolan är väsentligt samt att 

kartlägga vilka skillnader som görs i bemötandet av pojkar och flickor, för att alla barn ska 

behandlas lika oavsett kön (Karlsson 2009). 

I en studie gjord av Chapman (2016) på två olika förskolor, med olika klasskillnader, i 

Melbourne, Australien 2010, kunde man se att barnen i den förskola som låg i en överklassförort 

lekte mer i könsindelade grupper oavsett lekar, och oavsett om det var inomhus eller utomhus 

lekarna pågick. Förskolepersonalen på den förskolan trodde att detta berodde på att de 

biologiska skillnaderna, vilket i sin tur påverkade förskolepersonalens planeringar. En av 

förskollärarna förklarade att de utgick från barnens intressen och i de pojkdominerade 

grupperna erbjöds de mer stereotypa ”pojklekar”. En annan förskollärare förklarar att hon hade 

planerat annorlunda om det var mer blandade grupper. Chapman kallar detta för könspartiskhet, 

vilket innebär att man utgår från deltagarnas kön och planerar stereotypa lekar utefter det.  

I den förskola som låg i ett arbetarklassområde var grupperna mer blandade vid lek oavsett lek 

och om det var inomhus eller utomhus. En av förskollärarna där beskrev det hen upplevde som 

stereotypa lekar för flickor och pojkar, medan en annan förskollärare på samma förskola inte 

ansåg att det finns någon pojk- eller flicklekar. Dock tror denna förskollärare att pojkar har 

högre energinivåer än flickor. Trots detta planerade hen efter barnens intressen och efter sin tro 

på jämställdhet. Hen var medveten om att inte tillämpa stereotypa könsrollsmönster i dessa 

planeringar och inriktade sig på att föra in både manliga och kvinnliga förebilder i sina 

planeringar och att aktiviteterna var gjorda för alla barn oavsett könstillhörighet.  

Chapman skriver vidare att hon upplever att förskolan i arbetarklassområdet uppmärksammar 

mer genusperspektivet och arbetar utefter det. På förskolan i överklassförorten där 

förskolepersonalen uttalar sig om vad som är stereotypa pojk- och flicklekar, är konst, 

familjelekar och strukturerade specifika lekar mer för flickor och konstruktionslekar och fysiska 

lekar mer för pojkar enligt dem. Chapman skriver att om man tänker som förskollärarna på 

förskolan i överklassförorten, att det finns stereotypa lekar baserat på könstillhörighet, så är det 

mindre troligt att man kommer utmana dessa fördomar.  

Chapmans (2016) forskningsresultat visar att när förskolepersonal är medvetna om stereotypa 

könsrollsmönster och vad som orsakar det så upplever hon att personalen verkar se situationerna 

annorlunda och planerar aktiviteterna inkluderande oavsett könstillhörighet. Även fast det tycks 

minska med stereotypa könsrollsmönster så måste förskolor aktivt arbeta med att motverka det. 



 

 

Vidare skriver hon att det är tydligt i hennes studie att människor som finns i barnens tidiga 

barndom och har specifika uppfattningar om könsrollsmönster påverkar barnens lek, så den 

sociala miljön och människorna i den är viktiga för barnens utveckling och förståelse för 

könsrollsmönster (Chapman 2016). 

Warin och Adriany (2017) har gjort en jämförelsestudie mellan Sverige och Indonesiens 

genusmedvetenhet. De skriver att Sverige har en lång historia inom ämnet och att det finns en 

lång tradition av forskning om könstillhörighet och undervisning till skillnad mot Indonesien 

som har väldigt lite forskning om det. I Indonesien är det relativt nytt intresse som utvecklats 

om medvetenhet om jämställdhet. De har grundat en ny lag i det nationella utbildningssystemet 

om jämställdhetsintegrering inom utbildning.  

Warin och Adriany (2017) förklarar att religionen i Indonesien står mycket för den stereotypa 

könsfördelningen inom yrken och att den betonar de ”självklara” olika egenskaperna hos 

kvinnor och män som är baserat på deras biologi. De uppmuntras att vara ”sanna” sin natur. 

Warin och Adriany (2017) skriver om en observation som Adriany gjorde ensam på en förskola 

i Indonesien och gjorde en-till-en-intervjuer med förskolepersonalen. Personalen bestod av fyra 

kvinnor som ansvarade för 28 barn i åldrarna två till sex år, uppdelade i tre olika åldersgrupper. 

Adriany kunde se genom sin datainsamling att förskollärarnas metoder var tydligt 

könsbestämda. Personalen gjorde en tydlig skillnad på flickor och pojkar genom att ha olika 

förväntningar beroende på barnets könstillhörighet. På pojkarnas skåp var det bilder på insekter 

och på flickornas var det blommor. Vid fri lek så använde de sig av färgade biljetter för att 

administrera detta, då får pojkarna blåa biljetter och flickorna rosa. I en intervju som Adriany 

gjorde med en av förskollärarna så framgick det att hon tror på att barnen behöver förstå att de 

är flickor och pojkar genom att förskollärarna behandlar dem utefter det. Man ska behandla 

pojkar som pojkar och flickor som flickor för då lär de sig hur de ska bete sig som pojkar och 

flickor. Därför behöver de som förskollärare vara mycket noggranna med att bestämma vilken 

färg som är lämplig för pojkar och vilken färg som är lämplig för flickor. Detta biologiska 

argument var djupt rotat i förskolans praxis och var starkt kopplat till religion. Indonesien har 

den största muslimska befolkningen i världen och den islamistiska diskursen är genomgående.  

Förskollärarna använde sig ofta av begreppet kodrat vilket betyder medfödda, väsentliga och 

oföränderliga egenskaper hos en person. Inom begreppet kodrat betonas särskilt rollen som 

kvinna som fru och mamma. Man kan även se att begreppet har använts för att förhindra kvinnor 

bli politiskt aktiva på grund av att detta skulle utmana det rådande läget. En av förskollärarna 

argumenterade att de behöver komma ihåg sin kodrat som kvinna eftersom förändring sker som 



 

 

till exempel att kvinnor kan utöva manliga yrken och vice versa. Dock så kunde inte den yngsta 

förskolläraren, som studerade på sidan av, förstå att valet av en färg, en leksak eller hur och vad 

barnen pratar om skulle avgöra vilken könstillhörighet dem har. Vidare säger hon att om en 

pojke gillar att leka med Barbie, vad är det för fel på det? Hon tycker att barn ska få utforska 

och behöver utöka sin förståelse för könsroller. Hennes idéer är utmanande i Indonesien där 

både religion och politik jobbar starkt för att upprätthålla det stereotypa könsrollsmönstret. Det 

var tack vare Adrianys studie som skapade dennes förskollärare intresse för genus. Hon var 

väldigt intresserad av Adrianys utmaningar för att motverka de stereotypa könsrollsmönstren. 

Efter denna studie skrev den unga förskolläraren en doktorsavhandling om genuskänslig 

undervisning (Warin & Adriany 2017). 

5 Teoretiska utgångspunkter  

Studien kopplas till genuspedagogiken, vilket Eidevald och Lenz Taguchi (2011) förklarar att 

det begreppet inte finns i andra länder än i Sverige. I andra länder pratar man i stället om 

feministisk pedagogik eller om jämställdhetsarbete men sällan i relation till förskolan. Detta 

har olika anledningar, så som att förskolan i andra länder inte ses som en rättighet för barn så 

som det görs i Sverige, inte bara för barn med arbetande vårdnadshavare utan även till arbetslösa 

eller föräldralediga vårdnadshavare har rätt till en viss tid på förskolan. Jämställdhetsarbetet 

måste börjas med de allra yngsta i samhället. För ju mer vi får de yngsta barnen att vara och 

tänka jämställt desto mer kommer vi få vårt samhälle jämställt när dessa barn blir vuxna. 

Författarna skriver om socialministern Lena Hallengren som tillsatte Delegationen för 

jämställdhet i förskolan 2003 har sagt några år senare att jämställdhetsarbetet i förskolan har en 

direkt avgörande roll för att det är under förskoleåren som barnet konstruerar sin grundläggande 

förståelse för det som är feminint och maskulint. I Sverige finns det sedan början av 2000-talet 

en utbredd uppfattning om att kön/genus är en social konstruktion och inte något som är fastlagt 

en gång för alla, utan något som kan förändras och skifta. När kön/genus betraktas i första hand 

som en social konstruktion så finns möjligheten att ändra oss och barnens uppfattningar 

(Eidevald & Lenz Taguchi 2011). 

Sandberg (2008) förklarar att först under 1970-talet började man använda ordet genus i 

teoretiskt syfte för att förstå och kunna urskilja de idéer, villkor, föreställningar och handlingar 

som formar människors sociala kön. Detta för att historiska, kulturella och sociala sammanhang 

har en betydelse för hur könsroller och könsmönster uppkommer och det som tidigare ansetts 

vara biologiskt utmanades av nya teorier (Sandberg 2008). Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander 



 

 

(2011) skriver att den svenska förskolan har en unik historia när det kommer till en förskola för 

alla. Där det sociala integreringsprojektet i förhållandet till klasstillhörighet, etnicitet, kön, 

funktionsvariation och kultur som kallas i världen för en universell förskola som de flesta 

länderna drömmer om att bedriva i sitt eget land är ett resultat tack vare politikers, tjänstemän 

och forskare sedan 1930-talets gemensamma ambitioner, viljeriktningar och kunskap. Under 

1970-talet så uttalade man ett ideal bestående av forskning, utbildning samt politisk aktivism 

måste samarbeta och ge näring till varandra. Förskolan som då växte fram under 70-talet kom 

att bli unik i att på statlig nivå förorda en verksamhet mellan denna politiska aktivism, 

pedagogiska praktik och teoretiska kunskap. Den starka politiska feminismen har inspirerats av 

de akademiska teorierna, och samtidigt har akademikerna inspirerats av pedagoger och politiker 

samt aktivister med feministiska och queerteoretiska tankar. Svensk förskola är den plats där 

ett jämställdhetspolitiskt arbete fått plats och en legitimitet att få utvecklas (Lenz Taguchi, 

Bodén & Ohrlander 2011). Eidevald (2011) skriver att trots människans medvetenhet om att 

flickor/kvinnor och pojkar/män kan ha olika karaktäristiska drag, där flickor/kvinnor har mer 

maskulina drag och pojkar/män har feminina drag och även om det är socialt accepterat, utsätts 

både barn och vuxna för könsstereotypa bilder i reklam, bilder och filmer, vilket påverkar oss. 

Det påverkar vår självbild och vad som förväntas av flickor och pojkar. Vidare skriver han om 

att genuspedagogik handlar om ett genus- och jämställdhetsarbete i förskola och skola. Att 

arbeta med genuspedagogik betyder inte att det jämt och ständigt måste arbetas könsneutralt 

eller könsöverskridande utan att erbjuda barnen att få vara på många olika sätt vilket i sin tur 

inte kräver en specifik strategi, utan snarare olika strategier. Att dela upp flickor och pojkar, att 

ha en könsblandad konstellation, vara könsstereotypisk, vara könsöverskridande, att en dag 

erbjuda barnen alla leksaker och en annan dag endast erbjuda dem vissa leksaker. Inget av detta 

är mer rätt än det andra men varje aktivitet har ett syfte som leder till reflektion (Eidevald 2011). 

Sandberg (2008) skriver att förskolemiljöns betydelse för flickor och pojkar har diskuterats med 

fokus på tid, utrymme, uppmärksamhet, material och position. Tidsmässigt får pojkar mer 

utrymme både när det kommer till talutrymme och uppmärksamhet. Det förväntas att flickor 

ska vara ordningsamma, vara tysta tills det är deras tur att prata, samt att flickor ses vara 

förnuftiga som kan verbalt uttrycka känslor och åsikter. När man tittar på materialet var 

förskolans miljö mer hemmalikt bakåt i tiden, men har under senare år blivit mer verkstadslikt. 

Hon skriver vidare att tidigare forskning visar att en del av anledningen till att pojkar och flickor 

bemöts på olika sätt beror på förskolans pedagogers föreställningar om kön. Detta ger pojkar 

och flickor helt olika erbjudande i lek, språkbruk, förväntningar samt normer och krav, vilket i 



 

 

sin tur skapar olika förutsättningar för pojkar och flickor i förskolan. Det är personalen på 

förskolans föreställningar som påverkar och styr barnens möjliga positioner inom verksamheten 

och hur lek och lärande organiseras, tolkas och utmanas.  Det betonas även i förskolans läroplan, 

att det är sättet de vuxna bemöter barnen på som möjliggör utveckling i sina förmågor, 

kompetenser och sin könsidentitet. Sandberg förklarar att det kontinuerligt sker en aktiv 

styrning mot traditionella genuspositioner, både i barns lek och i deras lärande (Sandberg 2008). 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) förklarar att även om leksaker, material och miljön anses 

vara en viktig del i arbetet med genuspedagogik så är förskolepersonalens förhållningssätt och 

användande av språket som är det mest avgörande verktyget i jämställdhetsarbetet inom 

förskolan. Pedagogerna anser att språket är något som kommer inifrån och därför visar vilka vi 

är och vad man står för. Språket är då något som man själv har kontroll över och medvetet kan 

förändra och det är därför de anser att det är via språket man kan påverka identiteten. I detta är 

det viktigt att komma ihåg att det är barnens sociala och språkliga förmåga som är det som står 

i fokus och som är det absolut viktigaste att arbeta med och att utveckla. Utifrån detta är det en 

belysande faktor att kunna se hur viktigt det språkliga samspelet har blivit för det 

genuspedagogiska arbetet. Miljön, leksaker och material betraktas som passiva enheter som är 

”kontaminerade” med samhällets normer och därför betraktas som utanför förskolepersonalens 

kontroll (Eidevald & Lenz Taguchi 2011).  

Ohrlander (2011) skriver att genusteori ses som en av de viktiga orsakerna till att det blivit allt 

vanligare att förskolor och skolor idag arbetar med kön i praktiskt pedagogiskt arbete, och att 

man eftersträvar jämställdhet i såväl förskola som skola. Det handlar om att hela tiden aktivt 

ifrågasätta och analysera hur vuxna agerar och talar. Det handla även till stor del om att utmana 

dominerande, förgivettagna och det som kan ses som självklara föreställningar och en strävan 

att neutralisera innebörden av typiska könsmärkta symboler. Det handlar om att sprida och 

omskapa betydelser av kategorier som exempelvis kategorier som definierar kvinnligt och 

manligt, heterosexuellt och homosexuellt. Detta har blivit en utmaning som öppnar nya 

tankesätt kring kön och hur man kan arbeta praktiskt med att göra orättvisor, maktrelationer, 

outtalade föreställningar om kön och sexualitet synligt (Ohrlander 2011). 

6 Metod 

I detta avsnitt tar vi upp om vilka metodiska val, vårt urval, de etiska övervägandena samt hur 

vi genomförde undersökningen för att få svar på våra forskningsfrågor i denna studie. I slutet 

av detta avsnitt kommer vi ta upp metodkritik. 



 

 

6.1 Metodiska val 
Studien är gjord med hjälp av en kvalitativ ansats och genomförs genom observationer och 

enkäter.  

6.1.1 Enkäter 

Enkäterna skickades ut innan observationerna gjordes, detta för att deltagarna i studien skulle 

få en längre tid på sig att kunna svara. Resultatet på enkäterna hanterades eller lästes inte innan 

vi gick ut på observation för att det inte skulle påverka vår syn på vad vi observerad då vi inte 

är där för att döma utan bara för att observera. Enkäten inleddes med två slutna frågor och 

fortlöpte med tolv öppna frågor, där förskolepersonal svarade med sina egna tankar och åsikter.  

6.1.2 Observation 

I studien användes systematisk observation, detta för att se hur det kan se ut på förskolorna. 

Detta är dock ingen sanning för alla förskolor utan en generell uppfattning om hur det kan se 

ut. Denscombe (2016) förklarar att systematisk observation bygger på direkt observation genom 

att bevittna händelserna när de inträffar och att samla in data i verkliga situationer, ett fältarbete 

i naturliga miljöer. Denscombe förklarar även att de forskare som ägnar sig åt systematiska 

observationer vid forskningar hävdar att man kan göra sig osynlig. För att lyckas med det krävs 

det att tänka på tre saker.  

Placering: det är viktigt att ha en diskret placering för att bibehålla miljöns naturlighet. 

Interaktion: Undvik att interagera med deltagarna. Var socialt osynlig. 

Tiden i miljön: Ju längre tid man befinner sig i observationsmiljön desto självklarare blir 

observatörens närvaro och det påverkar utvecklingens effekt.  

Fördelen med att använda sig av denna typ av observation är att det ger möjlighet att samla in 

stora mängder av data under en kort tidsperiod samt att observatören ser direkt vad människor 

gör till skillnad från vad de säger att de gör (Denscombe 2016). 

När vi planerade för att gå ut på observation började vi med att diskutera om vad det är vi vill 

få syn på. Vi skrev en lista på vilka områden det var vi skulle fokusera på, både vad gäller 

barngrupper och fokusområden. Vi ville titta på hur miljön och hur verksamhetens planerade 

samt spontana aktiviteter såg ut, och hur barnens fria lek utspelade sig.  



 

 

6.2 Urval 

Observationerna gjordes i två olika kommuner i Skåne län, på en förskola i vardera kommunen. 

Observationerna gjordes på både småbarn- och storbarnsavdelningar för att få en insikt i hur 

arbetslagen planerar utifrån barnens ålder  

Vi har valt utifrån bekvämlighetsurval då både tid och resurser är begränsade. Denscombe 

(2016) beskriver att bekvämlighetsurval väljs dels på grund av begränsande resurser, dels att 

det är rimligt att forskare väljer det som är mest fördelaktigaste alternativet (Denscombe 2016).  

För enkätundersökningen så skickade vi ut inbjudan till alla rektorer i de båda kommunerna (se 

bilaga 1). De rektorer som tackade ja till att delta i studien fick till uppgift att välja ut tre 

anställda ur personalstyrkan som kan tänkas vilja delta och deras yrkesbefattning har ingen roll. 

Det lades inte någon vikt på vilka avdelningar förskolepersonalen arbetade på. 

6.3 Etiska överväganden 

Det skickades ut ett informationsbrev samt ett missivbrev (se bilaga 2 och 3) till alla 

förskolornas rektorer. I breven står det tydligt vilka vi studenter är, vad undersökningen gick ut 

på, vad det är som undersökts samt hur det insamlade materialet skulle komma att hanteras. De 

forskningsetiska principerna togs hänsyn till och låg som grund till enkätundersökningarna och 

observationerna. Dessa principer är:  

Ärlighet – om hur forskningen utvecklas, genomförs, granskas samt rapporteras och informeras 

på ett öppet, rättvist, fullständigt och objektivt sätt. 

Tillförlitlighet – att säkerhetsställa forskningens kvalitet som avspeglas i design, metod, analys 

och utnyttjande av resurser. 

Respekt – för forskningsdeltagare, kollegor, samhälle, ekosystem, kulturarv och miljö. 

Ansvar – från idé till publicering. Både för ledning och organisation, för utbildning, tillsyn och 

mentorskap samt för dess vidare konsekvenser.  (Vetenskapsrådet 2021).  

För att kunna uppfylla dessa principer gjorde vi noga överväganden om att uppge väsentlig 

information genom att presentera vilka vi studenter är, vad vi kommer använda informationen 

till och på vilket sätt den kommer hanteras. Vi delgav tydlig information om vilka rättigheter 

de som deltog i undersökningen hade och var noga med att deltagarna skulle känna sig trygga 

i hur informationen behandlades. Detta gjorde vi, som nämnts ovan, genom att skicka ut 

informationsbrev och missivbrev. 



 

 

Deltagarna fick vidare information innan de fyllde i enkäten om att genom deras deltagande i 

undersökningen ger de oss sitt samtycke. 

Vi använde oss av en hemsida för att göra enkätundersökningen där deltagarna inte behöver 

registrera sig för att kunna delta och på så sätt hålla deltagarna och de förskolor de arbetar på 

helt anonyma. 

6.4 Metodkritik 

Denscombe (2016) skriver att nackdelen med valet av att använda sig av surveytundersökningar 

är att det oftast blir ganska låg svarsfrekvens, främst vid stora surveyundersökningar. Det är 

även lätt för de potentiella deltagarna att ignorera e-post som kommer in (Denscombe 2016).  

Redan innan vi hade skickat ut enkätundersökningen uppstod dilemmat över hur vi skulle få ut 

den till förskolepersonalen. Vi beslutade om att skicka en inbjudan om deltagande i vår studie 

till alla förskolors rektorer och om de ville delta så önskade vi deras hjälp att sprida enkäten till 

rektorns personal. Redan nu märkte vi av den låga svarsfrekvensen som Denscombe beskrev. 

Vi skickade ut inbjudan via e-post med en tidsfrist på ett svar, vi skickade även ut en påminnelse 

två dagar innan tidsfristen. Trots detta så fick vi endast tre deltagande förskolor i ena kommunen 

och inga från den andra kommunen. En av förskolorna som tackade ja till att delta aldrig delade 

ut enkätundersökningarna till sin personal som rektorn åtagit sig att göra, vilket kom fram till 

oss genom personlig kontakt med en i personalen från den aktuella förskolan. Antalet deltagare 

blev då endast sex i antal av deltagare, vilket inte skulle räcka till för att få ett bra resultat av 

studien. Vi behövde ha in mellan 20–25 deltagare i enkätundersökningen. För att uppnå detta 

så kontaktade båda studenterna förskolepersonal som de känner och la upp förfrågningar på 

Facebook om det fanns intresse till att delta i enkätundersökningen. Här fick vi in 19 ytterligare 

deltagare. Något vi fått till oss att man bör ha i beaktning när man gör enkätundersökningar, är 

att resultatet aldrig blir 100% tillförlitlig, man ska alltid hålla sig källkritisk. 

Denscombe (2016) förklarar att nackdelarna med systematisk observation är att det är inriktat 

på öppet beteende och vad som händer just nu men inte varför det sker. Även så går det att 

ifrågasätta observatörens osynlighet vid observationen, går det verkligen att undgå att störa den 

naturliga miljön? Även om forskare som använder sig av systematisk observation försäkrar att 

deras närvaro faktiskt inte stör i någon betydande omfattning (Denscombe 2016). Den 

systematiska observationen var till vår fördel när det kom till att få se vad som händer just nu 

och inte varför det sker eftersom vi ville se hur det är på förskolorna och hur de arbetar med att 



 

 

motverka stereotypa könsrollerna. Hade vi fått det endast berättat så hade vi inte vetat hur 

sanningsenligt deras svar varit.  

7 Resultat 
Resultatet presenteras under två olika rubriker. En för enkätundersökningarna och den andra 

för observationerna vi har gjort under fyra olika fältdagar. 

7.1 Enkätundersökning 
Vi fick in 25 svar på vår enkätundersökning. Av dessa var det 18 deltagare som arbetade som 

förskollärare, sex deltagare jobbade som barnskötare och en valde alternativet annat (se bilaga 

3) under tiden av undersökningen. Majoriteten av deltagarna hade under denna tid jobbat inom 

förskolan 6–15 år, nio deltagare valde 6–10 år och nio andra valde 11–15 år. 

Förskolepersonalens beskrivning av miljön är så klart väldigt olika, majoriteten skriver dock att 

det är ”fattigt” och spartanskt och att det finns utvecklingsbehov, men det finns även de som 

beskriver miljöerna som tematiska så som sagorum, ateljéer och rörelserum. Utemiljön beskrivs 

också av vissa att den behöver uppdateras och är ”fattig”, det är även deltagare som svarar att 

de för tillfället inte ens har en gård att tillgå så de använder sig av en närliggande park vid 

utevistelse. Barngrupperna ligger runt 15–18 barn per grupp och många av deltagarna tycker 

att det är för många barn i grupperna för att få ut något produktivt och bra av verksamheten. 

Det är högljutt och kaos skriver några av dem.  

Deltagarna beskriver att när de planerar om innemiljön så är det barnens intressen och behov 

som ligger i fokus och att man även utgår från terminens lärandemål och utefter läroplanen. 

Många av förskolorna bygger ”rum i rummen” på grund av platsbrist och att få in så mycket 

som möjligt. Dock så önskar några att de hade haft ett matrum, där det inte finns leksaker eller 

annat som kan störa barnens matsituation. 

På frågan om hur de planerar aktiviteterna för att motverka stereotypa könsrollsmönster så var 

det en del som skrev att det faktiskt var något de talade lite om, och om att det finns en önskan 

om att jobba mer med det. En skrev att det skiljde sig mycket i synen på genuspedagogik och 

spekulerade i att det kan ha att göra med utbildningsnivån. Samma deltagare skrev även att de 

pratar om att möta varje barn som de är men avslutade med frågan; ”gör vi verkligen det?”.  

Många av förskolorna använder sig av det de tycker vara könsneutralt och alla barnen erbjuds 

att använda allt material som finns att tillgå på avdelningen. I en av förskolorna så påminner 

man varandra om någon säger något stereotypt och besvarade frågan så här: 



 

 

 Påminna varandra om vi råkar säga något stereotypt; ”Skulle inte du gå och 

kopiera" är koden. På väggen i rummet "Lägenheten" hänger bilder på olika sorters 

familjevarianter, tex även samkönade. Att tänka på när barnen inte veta vad de ska 

göra att ge förslag på saker som pojke - sy, flicka - köra med bilar osv. 

 

Detta är det mest konkreta svaret som vi har fått på hur de arbetar med att motverka stereotypa 

könsrollsmönster inom förskolan. 

Majoriteten av deltagarna upplever inte att flickor och pojkar bemöter de planerade aktiviteterna 

olika beroende på deras biologiska kön, men svarar att i den fria leken kan man mer se de 

stereotypa könsrollsmönstren. De flesta beskriver pojkarnas lek som mer fysiskt, stimmigt och 

att de föredrar konstruktion, leka med bilar och krigs lekar medan flickorna föredrar mer 

stillsamma lekar så som pyssla, pärla, leka rollekar och sitter längre med det som de sysslar 

med. Man svarar även att det i vissa fall beror på vilka barnen leker med också, vilket är 

naturligt. 

På frågan om vad begreppet ”stereotypa könsrollsmönster” betyder för dem så svarar nästintill 

alla manligt och kvinnligt. Det icke jämställda samhället. Utan pojkar leker med bilar och 

flickor lekar med dockor. Mammor tvättar – pappa lagar saker. Trots detta så svarar deltagarna 

på vad som är ”flickigt” och vad som är ”pojkigt” genom att skriva de stereotypa; 

• Flicka – dockor, rosa, klänning och stillsamma 

• Pojke – bilar, skjutlekar, blått och fysiska 

Endast ett fåtal deltagare svarade att det inte fanns något som är ”flickigt” eller ”pojkigt” enligt 

dem. Dock så svarade ungefär hälften av deltagarna att man bemöter flickor och pojkar olika 

och andra halvan sa att man inte gjorde det. De som svarade att man bemöter dem olika menade 

på att man ”daltar” och ”gullar” mer med flickorna än med pojkarna där man bemöter dem med 

lite tuffare tag. Några av deltagarna spekulerar i att det kan ha att göra med utbildningsnivån 

och/eller åldern, där den äldre förskolepersonalen är dem som gör skillnad på bemötandet 

beroende på könstillhörighet. Alla deltagarna är eniga om att det viktiga med att motverka 

stereotypa könsrollsmönstret är för att arbeta mot ett jämställt samhälle där allas lika värde och 

alla människors rätt till att ha samma möjligheter i livet är det viktiga. Att stötta barnen i att 

utmana de stereotypa könsrollsmönstren som finns i dagens samhälle. Många tar upp att barnen 

är vår framtid och att vi måste börja där för att i alla fall ge dem chansen till ett liv med 

jämställdhet, lika värde och rätt till att vara sig själva.  



 

 

Det framgår i svaren att de vill fortsätta sitt arbete med, om inte arbeta mer, att motverka de 

stereotypa könsrollsmönstren och synliggöra det mer för både barnen och deras 

vårdnadshavare. Några tar upp om att de behöver bli mer självmedvetna om sitt eget 

förhållningssätt, att de kanske tänker att de arbetar ur ett genusperspektiv men egentligen inte 

gör det i praktiken.   

Avslutningsvis så skrev en deltagare att detta ämne är något som förtjänar en större plats inom 

verksamheten och det behövs talas om samt synliggöras mer. 

7.2 Observation 
Våra observationer gjordes på två olika förskolor som låg i olika kommuner i Skåne län. Vi 

valde att gå ut två dagar där vi ena dagen fokuserade på att observera storbarnsavdelningen, 4–

5 år, och andra dagen observerade vi småbarnsavdelningen, 1–2 år. Det vi tittade på var hur 

miljön ser ut både inne och ute, hur barn och förskolepersonal interagerar i lek och hur 

förskolepersonal använder sig av olika begrepp och om de uppmuntrar till icke stereotypa 

könsrollslekar och blandade gruppkonstellationer.  

Förskola 1: 

Utifrån observationerna som gjordes på en av förskolorna kunde man se en viss skillnad mellan 

avdelningen för små barn och avdelningen för större barn. På avdelningen med större barn 

kunde man se att personalen talade på olika sätt till pojkar och flickor. Vid samlingar var det 

pojkarna som hördes mest, pojkarna som blev tillsagda mest och på ett ”hårdare” sätt. Flickorna 

fick oftare lyftas fram för att få sin röst hörd. På avdelningen för de yngre barnen kunde man 

se att förskolepersonalen bemötte och talade till alla barnen på ett mer jämt sätt, inget barn tog 

mer plats än något annat på grund av kön. Däremot bemöttes alla barnen utefter behov, på såväl 

avdelningen för små som stora barn. 

När miljön observerades och på vilket sätt personalen planerat rummen, kunde man tydligt se 

att det planerats utifrån barnens intresse och helt oberoende av kön. Likaså syntes olika färger 

sammansatta med barnens namn och födelsedata, helt utan några stereotypa mönster. Det fanns 

dinosaurieland som byggts upp utav naturmaterial som barnen samlat på sig under utedagar. På 

såväl avdelningen för små som för större barn, fanns det en ”myshörna” med soffa och böcker 

nära till hands. Lekrum för rollekar fanns på båda avdelningarna, där fanns bland annat 

köksleksaker, dockor, barbie, bord och kuddar. Legohörna och bygghörna med klossar kunde 

man också ta del av på båda avdelningarna. På avdelningen för större barn hade man utifrån 

barnens intresse börjat bygga fram en läs- och skrivhörna. Temat på avdelningen var årstider 



 

 

och nu var det fokus på hösten. Även på avdelningen för de små barnen fokuserade de en del 

på hösten, men de hade även en del fokus på olika figurer, vilket man kunde se utifrån väggarna 

att döma. Där satt målade bilder på Pippi Långstrump, Babblarna, Nasse och hav- och 

fiskmotiv. 

Vid utelek kunde man se att de äldre barnen delade in sig mer i mindre grupper, då ofta 

tillsammans med barn av samma kön. De små barnen lekte vid observationstillfället inte så 

mycket med varandra utan mer självständiga lekar.  

På avdelningen för små barn var barngruppen övervägande flickor, de lekte mestadels i 

helgrupp eller ensamlekar. Vid planerad aktivitet delade pedagogerna upp barnen i två grupper 

för två olika aktiviteter och de utgick då utifrån barnens ålder och utveckling, helt oberoende 

av kön.  

Avdelningen för de större barnen lekte ”hunden och benet” vid en samling. Barnen valde själva 

platser när de satte sig i ringen, vilket resulterade i att flickorna satte sig tillsammans och 

pojkarna satte sig tillsammans. I stället för att vara hund ville barnen själva välja vilket djur de 

skulle vara. Det som kan ses som typiskt ”flickigt” respektive ”pojkigt” enligt stereotypa 

könsrollsmönster visade sig tydligt här, då flickorna valde att vara enhörningar och pojkarna 

ville vara T-rex. Här kunde man inte se att förskolepersonalen gjorde något för att tipsa barnen 

om andra alternativ eller för att motverka stereotypa könsrollsmönster. 

Förskola 2: 

På småbarnsavdelningen lekte de med det de kände för just för tillfället. Det var dock mycket 

parallell lek vilket småbarn oftast gör i så ung ålder, så barnen påverkade inte varandras lekar 

heller på det viset. Barnen på den storbarnsavdelningen, 3 pojkar och 9 flickor, valde mer 

stereotypa könsrollslekar. Barnen tillfrågades om vad de ville göra på den fria leken flickorna 

sa att de skulle leka i hemvrån, rita och spela, medan pojkarna ville leka med bilar. Under hela 

den fria leken satt två pojkar och byggde en bilbana och flickorna pärlade, spelade och lekte 

med djur. En av pojkarna både byggde med bilbanan och pärlade ett halsband. Han var även 

och kollade med flickorna som skulle leka med djur och kapla-stavar om han fick vara med 

dem, vilket han fick. Han tappade dock intresset när han fick veta att de skulle leka med djuren 

och bygga hagar med kaplastavarna. Förskolepersonalen bland de stora barnen uppmuntrade 

inte till icke stereotypa könsrollslekar eller att barnen kunde blanda sig. Detta kunde dock ses 

hos förskolepersonalen på småbarnsavdelningen. Där uppmuntrades till blandande 



 

 

gruppkonstellationer och flickorna uppmuntrades till konstruktionslek och pojkarna till att leka 

i ”lägenheten” där dockor och kök fanns.  

När barnen lekte utomhus så kunde man se att barnen på storbarnsavdelningen grupperade sig 

utefter kön även här, och där flickorna lekte rollekar där ena flickan var mamma och de andra 

två var systrar till varandra. Pojkarna sparkade boll eller satt i sandlådan och grävde med spadar 

eller lekte med fordon i sandlådan. När de små barnen var ute så var det mycket ensamlek där 

barnen gick omkring och lekte med dockvagnar, åkte rutschkana, gungade och även parallella 

lekar i sandlådan, där grupperade inte barnen heller sig, utan barnen lekte med det de kände för 

förtillfället. 

I utemiljön så gick det inte att se att den skulle vara konstruerad utefter något stereotypiskt 

könsrollsmönster. Inget var mer inbjudande för en viss könstillhörighet än något annat. I 

förskolans innemiljö på ena förskolan så var inredning mesta dels neutrala färger. På 

småbarnsavdelningen var lekrummen uppdelade i olika temarum, så som konstruktionsrum, 

lägenhet, ateljé, fordonsrum och bibliotek. Både på småbarnsavdelningen och 

storbarnsavdelningen hade man vilorum inredda med neutrala färger. 

Vid dessa observationstillfällen så märktes det inte att förskolepersonalen gjorde någon skillnad 

på barnen utefter deras könstillhörighet. Vid mattillfällena och samlingstillfällena fanns det 

ingen speciell placering, barnen satte sig där de själva ville. Det gick heller inte att se att man 

förskolepersonalen gjorde någon skillnad utefter barnens könstillhörigheter varken hur de 

pratade med/om barnen, alla barnen kom till tals och lyssnades på, och de alla fick ta lika stor 

plats. 

Dock så var användandet av begrepp tydligt könsstereotypa i olika sammanhang. Dockor 

tilltalades som hon oavsett om dockorna hade kläder på sig som var rosa eller nakna detta trots 

att det användes könsneutrala dockor. Vid ett tillfälle spelade man upp ett drama och då utgick 

man från Bockarna Bruse. Den kvinnliga förskolepersonalen som spelade troll förställde rösten 

som en man fast man bara benämnde trollet som troll och aldrig berättade vilken 

könstillhörighet trollet hade. Det var kvinnlig personal som även spelade getterna och 

benämnde varandra som han. Detta gjordes även när barnen fick spela upp dramat. De tilltalades 

som han fast de var flickor och vid andra tillfällen identifierade sig som flickor.  

  



 

 

8 Analys 

Här redovisas analysen av resultaten av både enkätundersökningen och observationerna med 

utgångspunkt i genuspedagogik och jämställdhetsarbete. 

8.1 Analys av enkätundersökningen 

I resultatet kan man se att förskolorna använder sig mycket av vad de tycker vara könsneutralt 

och att de erbjuder alla barnen att använda allt material som finns att tillgå på deras avdelningar. 

Detta kan kopplas ihop med det Eidevald och Lenz Taguchi (2011) lyfter att sedan 2000-talet 

har vi i Sverige en utredd uppfattning om att kön/genus är en social konstruktion och inte något 

som är fastlagt en gång för alla (Eidevald & Lenz Taguchi 2011). Tack vare det så finns 

möjligheten att ändra både oss som vuxna samt barnens uppfattningar om vår grundläggande 

förståelse för vad som är feminint och maskulint. Samtidigt svarade majoriteten att de utgår 

efter barnens intressen både när det gäller planerade aktiviteter och planering av förskolans 

innemiljö, och då ställer vi oss frågan om det är att motverka stereotypa könsrollsmönster? En 

del av svaren från enkätundersökningen visade på att de talar lite om hur deras planerade 

aktiviteter ska motverka de stereotypa könsrollsmönstren men att det finns en önskan om att 

jobba mer med det. Vi har sällan upplevt till exempel att en pojke önskar och visar ett stort 

intresse över att leka med Barbie, och om man nu utgår från barnets intresse så kommer man 

med största sannolikhet väldigt sällan att erbjuda eller utmana just det barnet att leka just de 

lekarna heller då barnet inte visar det intresset. Man svarar även att det i vissa fall beror på vilka 

barnen leker med också, vilket är naturligt. Vi tänker att så är vi vuxna med. Vi beter oss olika 

beroende på situationen och vår omgivning av både miljö och relationen till människorna som 

omger oss i stunden. 

Att arbeta med genuspedagogik betyder inte att man ständigt måste arbeta könsneutralt i allt 

man gör, utan att man kan låta barnen leka könsstereotypa lekar men då krävs det även att man 

även vissa dagar jobbar med könsöverskridande också. Varje aktivitet ska ha ett syfte som leder 

till reflektion. 

Vi frågade förskolepersonalen om vad begreppet ”stereotypa könsrollsmönster” betyder för 

dem och fick svaren; manlig och kvinnligt, icke jämställt samhälle, pojkar leker med bilar och 

flickor med dockor, mammor tvättar – pappa lagar saker. Alla deltagare är eniga om att det är 

viktigt att motverka stereotypa könsrollsmönster och mot ett jämställt samhälle där allas lika 

värde och alla människors rätt till att ha samma möjligheter samt att stötta barnen i att utmana 

det könsstereotypa. Trots dessa tankar så svarar förskolepersonalen på frågan om vad de anser 



 

 

vara ”flickigt” och ”pojkigt” genom att svara att flickigt är dockor, rosa och klänningar och 

pojkigt är bilar, skjutlekar och blått. Detta blir motsägelsefullt när man tidigare svarat att man 

vill arbeta med att motverka stereotypa könsrollsmönster där bemötandet är en del av det.  Det 

går att härleda till att flickor och pojkar bemöts på olika sätt på grund av personalens 

föreställningar om kön och normer eftersom de är förskolepersonalens föreställningar som 

påverkar och styr verksamhetens planering och synliggörande organiseras, tolkas samt 

utmanas. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) förklarar att även om leksaker, material och miljön 

anses vara en viktig del i arbetet med genuspedagogik så är förskolepersonalens förhållningssätt 

och användande av språket som är det mest avgörande verktyget i jämställdhetsarbetet inom 

förskolan. Vi anser att det stämmer överens med hur vi tänker utifrån vad vi kunnat se kring 

pedagogers förhållningssätt, att fokus ligger på att följa barnens intressen, men om man aldrig 

blivit erbjuden en viss sak, hur ska man då kunna veta om det är intressant eller ej? 

Inom genuspedagogiken förklarar Eidevald och Lenz Taguchi (2011) om att Sverige är ensam 

om att arbeta efter begreppet genuspedagogik. I andra länder talar man mer om feministisk 

pedagogik och/eller om jämställdhetsarbete, dock inte i relation till förskolan (Eidevald & Lenz 

Taguchi 2011). 

8.2 Analys av observationerna 

Lena Hallengren som tillsatte Delegationen för jämställdhet i förskolan 2003 har sagt några år 

senare att jämställdhetsarbetet i förskolan har en direkt avgörande roll för att det är under 

förskoleåren som barnet konstruerar sin grundläggande förståelse för det som är feminint och 

maskulint. Utifrån observationerna som gjordes kan vi se ett klart samband med detta. På 

avdelningarna för de yngre barnen kunde man inte se några tydliga stereotypa könsrollsmönster, 

vilket i sin tur kan bidra till att förskolepersonalen inte heller ser ett behov av att arbeta för att 

förebygga detta. Däremot kunde vi se en betydligt mycket större skillnad när vi observerade på 

avdelningarna för de äldre barnen, i såväl den fria leken, uteleken som vid planerade aktiviteter. 

Vi tänker att detta påvisar tydligt att man bör arbeta med att förebygga stereotypa 

könsrollsmönster när barnen är så unga som möjligt, även om man inte ser behovet av det. Som 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) säger, ju mer vi får de yngsta barnen att vara och tänka 

jämställt desto mer kommer vi få vårt samhälle jämställt när dessa barn blir vuxna. 

Det enda rummet på ena förskolan som kändes könsstereotypisk var deras fordonsrum. Det var 

bilar, bilbana på vägg och en matta med bilbana på, ett tåg bord och gardiner, matta och kuddar 

var gröna. Rummet kändes mer ”pojkigt” om man ser ur samhällets normer. Även om 



 

 

leksakerna, utseende av miljön och material anses vara en viktig del av arbetet med 

genuspedagogiken så är det förskolepersonalens förhållningssätt som är det mest avgörande. 

Det eftersom dessa föremål är kontaminerade med samhällets normer så då blir 

förskolepersonalens användande av språket ett avgörande verktyg. Det är språket vi själva kan 

kontrollera och kan medvetet förändra identiteter eller normer. Det språkliga samspelet är 

därför en belysande faktor för arbetet inom genuspedagogik. 

Utifrån observationerna kunde vi se på den ena förskolan att det som Sandberg (2008) skriver 

stämde, att tidsmässigt får pojkar mer utrymme både när det kommer till talutrymme och 

uppmärksamhet och att det förväntas att flickor ska vara ordningsamma, vara tysta tills det är 

deras tur att prata, samt att flickor ses vara förnuftiga som kan verbalt uttrycka känslor och 

åsikter. Man kunde även se att förskolepersonalen vid tillfällen gav pojkarna tydliga 

tillsägningar vid exempelvis ”stök” i samlingarna, medan flickornas ”stök” inte fick någon 

direkt reaktion. Man kunde även se att flickorna lyftes fram för att komma till tals, ett exempel 

är vid samling och det var handuppräckning. Pojkarna pratade allt som oftast väldigt högt, i 

mun på varandra och helt utan att ta hänsyn till handuppräckningen, medan flickorna mestadels 

satt tysta och räckte upp handen tills man blev vald, och först då säger det dom vill ha sagt. 

9 Diskussion 

Odenbring (2014) skriver att i människors sociala liv växer det fram olika könsrelationer och 

utifrån varaktiga könsrelationer skapas det återkommande könsrollsmönster. Dessa ses som 

strukturer som styrs av samhällets normer, traditioner och förväntningar (Odenbring 2014). 

Precis som det står skrivet i Läroplanen för förskolan (2018) så ligger det i förskollärarens 

ansvar att aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv för att ge varje barn lika stora möjligheter 

att bredda sitt perspektiv och val oavsett könstillhörighet samt utveckla normer och 

förhållningssätt (Skolverket 2018). Även i Barnkonventionens (2009) artikel 28 står det att 

varje barns utbildning ska bland annat syfta till att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett 

fritt samhälle i en anda av förståelse och tolerans av jämställdhet mellan könen (Unicef 2009).  

I vår studie kan man se att det finns en ambition till att man vill jobba mer utefter 

genuspedagogiken och jämställdhetsarbetet men att de inte riktigt alltid lyckas uppnå det. I 

Chapmans (2016) studie kan man se att när förskolepersonalen är medvetna om det stereotypa 

könsrollsmönstret och vad som orsakar det så upplever hon att förskolepersonalen verkar se 

situationerna annorlunda och planerar aktiviteterna inkluderande könstillhörighet (Chapman 

2016). Några av deltagarna spekulerar i om det kan vara både åldersrelaterat, att den äldre 



 

 

generationen lever och lär i det gamla synsättet, och/eller att det har med personalens 

utbildningsnivå att göra. 

Vi kan se i tidigare forskning som gjorts i Indonesien av Warin och Adriany (2017) att den äldre 

generationen där lever efter begreppet kodrat, vilket dels betyder oföränderliga egenskaper hos 

en person. Det var viktigt för den äldre generationen på den förskolan man observerade i 

Indonesien att man lärde efter detta vilket innebär att en flicka är en flicka och en pojke är en 

pojke – inget annat. Man föds med ett kön och lever efter det. Dock kunde inte den yngsta 

förskolläraren på denna förskola förstå detta då hon ansåg att barn måste få utforska och de 

behöver utöka sin förståelse för könsroller (Warin & Adriany 2017). Vi kunde läsa oss till i 

Nationalencyklopedin (2000-) att idag används termerna kön och genus för att markera 

skillnaden mellan biologiskt och kulturellt kön (Nationalencyklopedin 2000-). Heikkilä et al. 

(2020) förklarar att det inte enbart är rummen och det materiella sakerna som endast är det som 

behöver förändras utan även att det måste matchas med förskolepersonalens syn- och arbetssätt. 

Ärlemalm-Hagsér & Pramling (2009) lyfter ett exempel, när barn ritar en mänsklig figur, 

benämns denna ofta som en gubbe av läraren utan att hen vet om det är en man eller kvinna 

figuren föreställer. Forskarna beskriver detta som en överordnad maskulinitet som finns dold i 

de språkliga begreppen och de uttryck som används inom förskolan (Ärlemalm-Hagsér & 

Pramling 2009). 

Majoriteten av deltagarna i enkätundersökningen beskrev att förskolornas innemiljö som 

spartanskt inredda men att de hade tematiska rum så som sagorum/bibliotek, ateljéer och 

rörelserum vilket vi även kunde se att det fanns på de två förskolorna vi var ute på för att 

observera. När de planerar sin innemiljö beskriver de att de utgår ifrån barnens intressen samt 

behov, men även från terminens uppsatta lärandemål. Heikkilä et al (2020) skriver att det finns 

risk för att inte alla barn inkluderas i alla rum och miljöer eftersom de sociala normerna som 

finns leder barnen att leka i vissa rum. De olika miljöerna tilltalar till olika barn (Heikkilä et al 

2020).  

Samtidigt är det svårt att uppfylla alla barns behov på grund av platsbrist. Det finns sällan så 

många rum att tillgå för verksamheten så oftast så får personalen planera ”rum i rummen” för 

att försöka få med så mycket det går. I Läroplanen för förskolan (2018) så tar man upp om att 

man ska ge varje barn lika stora möjligheter till att bredda sina perspektiv och utveckla sina 

normer och förhållningssätt (Skolverket 2018). Detta blir svårt att uppnå många gånger, för att 

ska kunna utveckla sina normer och bredda sitt perspektiv så måste de utsättas för 

könsöverskridande och man kan inte endast utgå från varje barns intresse, för som Heikkilä et 



 

 

al (2020) förklarade så tilltalar de olika miljöerna olika barn. Finns det ett rum för alla intressen 

så leds barnen automatiskt in i det rummet som de själva intresserarar sig för och kommer som 

troligast hålla sig där med. Finns det dock inte att tillgå så antingen kommer barnet utforska de 

andra miljöerna eller så får förskolepersonalen stöttat barnet och utforska samt hjälpa barnet att 

bredda sitt perspektiv för att hitta nya intressen samt utveckla sina normer och förhållningssätt 

(Heikkilä et al 2020).  

Odenbring (2014) skriver att det socialt och kulturellt konstruerade könet inte är något definitivt 

utan något föränderligt, men för att det ska kunna ske förändringar och för att man ska kunna 

bryta stereotypa könsrollsmönster krävs det att omgivningen både utmanar och ifrågasätter 

dessa (Odenbring 2014). Ett tydligt exempel för detta är observationen som gjordes vid 

samlingen när barnen lekte ”hunden och benet”. Barnen valde själva platser när de satte sig i 

ringen, vilket resulterade i att flickorna satte sig i en grupp och pojkarna satte sig som en egen 

grupp. Här kunde pedagogerna placerat ut barnen för att utmana och visa andra alternativ än 

det ”vanliga”. Barnen valde själva vilket djur de skulle vara och det som kan ses som typiskt 

”flickigt” respektive ”pojkigt” enligt stereotypa könsrollsmönster syntes då tydligt. Flickorna 

valde att vara enhörningar och pojkarna ville vara T-rex. Här kunde man inte se att 

förskolepersonalen gjorde något för att tipsa barnen om andra alternativ eller för att motverka 

stereotypa könsrollsmönster. Odelfors (1996) lyfter vikten av leken, att det är här man skapar 

som mest erfarenhet kring samspel för könsutveckling (Odelfors 1996). Utifrån detta kunde 

pedagogerna tagit vara på denna situation genom att föreslå för pojkarna att de exempelvis 

kunde prova på att vara en enhörning eller för flickorna att de kunde vara en T-rex. För som i 

Statens offentliga utredningar (2006) skriver så kom beslutades 2003 att tillsätta en 

jämställdhetsdelegation för förskolan där den främsta uppgiften är arr lyfta fram, förstärka och 

utveckla jämställdhetsarbetet i förskolan med förhoppningar att förlegade könsroller och 

könsmönster på sikt ska kunna brytas (SOU 2006:75). Det hade fortfarande varit barnet som 

själv fått möjlighet att välja, men för att förebygga stereotypa könsmönster ligger det i 

förskolepersonalens ansvar att utmana barnen i att bredda sina perspektiv samt utmana 

normerna. I de båda internationella forskningarna gjorda i Australien och Indonesien skriver 

Chapman (2016) och Adriany och Warin (2014) att de kan se hur olika synen på stereotypa 

könsroller. Chapman kallar detta för könspartiskhet vilket hon förklarar att det innebär att man 

utgår från deltagarnas kön och planerar stereotypa lekar utefter det. (Chapman 2016, Adriany 

& Warin 2014). Detta kan vi även koppla till en av studierna av Lynch (2015), där man trycker 

på att förskolepersonal måste agera en mer aktiv, mindre fördomsfull roll för att motverka 



 

 

stereotypa könsrollsmönster både i leken och i lekmiljön. Lynch (2015) bekräftar att hennes 

studie och tidigare forskning visar samma resultat – att lek är ett område där många förskollärare 

förstärker könsgränser och stereotypa könsrollsmönster (Lynch 2015). Även det Karlsson 

(2009) skriver styrker detta, att vi redan från födseln etiketteras utefter kön. Detta har då en 

betydelse för hur barn kommer uppfatta olika fenomen och hur de kommer att se på sig själva. 

Hur grunden till de stereotypa könsrollerna utvecklas anses bero på de förväntningar vi vuxna 

och framför allt förskolans pedagoger har på hur pojkar och flickor ska bete sig utefter deras 

könstillhörighet (Karlsson 2009). 

9.1 Till sist 

Våra frågeställningar var: 

- Vad berättar förskolepersonalen om hur de planerar för att aktivt motverka stereotypa 

könsrollsmönster i förskolans lekmiljö? 

- Hur planerar arbetslagen i förskolan för att motverka stereotypa könsrollsmönster i 

leken? 

Utifrån våra undersökningar med både observationer, enkätundersökning och samtal med 

förskolepersonalen på de förskolor vi har gjort fältdagar på, anser vi att svaret på båda 

frågeställningarna att förskolepersonalen tänker och vill arbeta med att motverka stereotypa 

könsrollsmönster och att de försöker planera utefter det. Dock så räcker det inte alltid hela vägen 

fram. Vi upplever att man läger väldigt stort fokus på att man ska tillvara ta på barnens intressen, 

vilket vi ska såklart även ska göra. Men, hur ska Pojke, 5 år, bli medveten om sitt intresse för 

till exempel Barbiedockor om han aldrig har blivit erbjuden att leka med Barbies? För blir man 

inte exponerad för det kan man heller inte veta om man har ett intresse för det.  

Våra förväntningar på förskolornas arbete med genus och jämställdhet grundade vi på hur vi 

själva agerar ute i verksamheten som förskolepersonal eller hur vi är hemma som föräldrar. Vi 

blev väldigt positivt bemötta av vårt val av ämne och många lyfte tydligt vikten av att man 

skulle vilja arbeta betydligt mycket mer för att förebygga detta. Våra förhoppningar är att vi, i 

vår framtida yrkesroll, ska reflektera över vårt eget och arbetslagets sätt att arbeta för att kunna 

motverka stereotypa könsrollsmönster och arbeta för ett jämställt samhälle. Vi tycker även att 

det är viktigt att man pratar om de fyra olika kategorierna som RFSL (2021) förklarar begreppet 

kön delas upp i. Kropp, könsuttryck, könstillhörighet och könsidentitet är de fyra viktiga 

begreppen där även Socialstyrelsen (2019) förklarar till exempel vad könstillhörighet betyder 

(RFSL 2021, Socialstyrelsen 2019).  
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11 Bilagor 
 

11.1 Bilaga 1 - Inbjudan 
 

Hej! 

Vill ni delta i en studie om förskolepersonals arbete att motverka stereotypa könsrollsmönster? 

 

Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur förskolepersonalen pratar och planerar om hur de vill 

arbeta och bygga upp miljön för att motverka stereotypa könsrollsmönster inom förskolans 

verksamhet. Denna undersökning kommer fokusera på hur förskolepersonalen planerar att arbeta för 

att motverka stereotypa könsrollsmönster och vikten av att arbeta för en jämställd förskola. 

Studien är en kvalitativstudie och metoden vi kommer använda oss av kallas för surveyundersökning 

och genomförs genom observationer, på två redan utvalda förskolor, samt enkätundersökning. 

Enkäterna kommer att skickas ut genom mail innan observationerna görs. Vi önskar att få hjälp av dig 

som rektor att slumpmässigt välja ut tre deltagare ur din personalstyrka som kan tänkas delta i denna 

studie, yrkesbefattning har ingen betydelse för undersökningen.  

Om du ansvarar för fler förskolor så önskar vi tre deltagare från varje förskoleverksamhet.  

Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av utbildningen till förskollärare vid 

Högskolan Kristianstad. Studien kommer att genomföras med observationer och enkätundersökningar 

under höstterminen 2021. Enkätundersökningen kommer att beröra förskolepersonalens 

uppfattning/erfarenhet av att arbeta mot stereotypa könsrollsmönster inom förskolans verksamhet. 

Enkätundersökningen beräknas ta 20 minuter.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och ni kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. 

Alla deltagare kommer att vara anonyma. Förskolans namn kommer heller inte att framgå någonstans i 

studien. 

Vi frågar härmed om ni vill delta i denna studie. Vi behöver ert besked om deltagande senast fredagen 

den 1 oktober 2021 genom att besvara detta mail. 

Ansvariga för studien är Natalie Kalmestad och Linda Högman och ansvarig handledare är Ingmarie 

Bengtsson. Har Du frågor om studien är Du välkommen att höra av dig till någon av oss. 

Med vänliga hälsningar 

Natalie Kalmestad   Linda Högman 

Student    Student 

Mail: natalie.kalmestad0037@stud.hkr.se Mail: linda.hogman0127@stud.hkr.se 

Telefonnummer: 0736 – 32 89 45  Telefonnummer: 0731 – 57 89 17 

  



 

 

 

11.2 Bilaga 2 – Informationsbrev 
 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Natalie Kalmestad och Linda Högman, och vi studerar till förskollärare på 

Högskolan Kristianstad. Vi skriver ett examensarbete där vi fokuserar på ämnet genus. Vi har 

valt att inrikta oss mer specifikt på hur man som förskolepersonal motverkar stereotypa 

könsrollsmönster i lek och lekmiljön. Både hur förskolepersonal tänker och hur de planerar 

sin verksamhet och förskolans miljö.  

I läroplanen för förskolan 2018 står det att alla som verkar inom förskolan ska främja aktning 

för alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt att inget barn ska bli utsatt för 

diskriminering på grund av sitt kön (Lpfö18). Denna undersökning kommer fokusera på hur 

förskolepersonalen planerar att arbeta för att motverka stereotypa könsrollsmönster och vikten 

av att arbeta för en jämställd förskola.  

Vi garanterar att alla som deltar i studien kommer att förbli anonyma och svaren som kommer 

in från enkätundersökningen kommer endast att användas i denna studie. När du väljer att 

delta i studien ger du ditt samtycke om deltagande dock så är medverkan i studien helt 

frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Enkätundersökningen: 

Enkätundersökningen kommer att göras genom en hemsida där du som deltagare inte behöver 

registrera dig för att kunna delta. Detta innebär att du kommer vara helt avidentifierad och 

förbli anonym i studien.  

Länk till enkätundersökningen: Enkätundersökning (Håll in Ctrl-knappen och tryck på länken 

för att komma in på den) 

Då dina svar är väldigt viktiga för oss och högst intressanta för vår studie är vi tacksamma 

över att du svarar så sanningsenligt som möjligt på frågorna, då det är just 

förskolepersonalens tankar och planering vi vill undersöka närmare. Skulle det uppstå frågor 

eller funderingar kring enkäten eller arbetet, finns vi till hands för alla eventuella frågor. 

Vi vill ha in svaren på enkäten senast tisdagen den 12 oktober 2021. 

Vi uppskattar verkligen att du vill delta i vår studie om att motverka stereotypa könsroller i 

förskolan. 

Stort Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar  

Natalie Kalmestad & Linda Högman 

https://www.survio.com/survey/d/X3R1U3X5W5F9H2F8S


 

 

 

11.3 Bilaga 3 – Missivbrev 
 

Medverkan i examensarbete 

Vi heter Natalie Kalmestad och Linda Högman och är två studenter som läser vår sista termin 

på förskollärarprogrammet genom Högskolan Kristianstad. Vi skriver ett examensarbete om 

förskolans arbete om stereotypa könsrollsmönster i leken och i lekmiljön. Syftet med denna 

undersökning är att undersöka hur pedagogerna tänker, diskuterar, planerar och arbetar för att 

förebygga stereotypa könsrollsmönster i förskolans miljöer och lek.  

Undersökningen kommer att göras genom observationer på två förskolor samt genom en 

enkätundersökning som skickas ut som en länk i informationsbrevet. Alla uppgifter och 

material kommer behandlas konfidentiellt där de som observeras och de deltagare som svarar 

på enkäterna kommer att avidentifieras. Det är endast vi som utför studien som kommer ha 

tillgång till materialet som sedan kommer endast finnas så länge det fyller en funktion för vår 

studie.  

Din medverkan i studien är frivillig och kan när som helst avbrytas under studiens gång. När 

du svarar på enkätundersökningen samtycker du att delta i vår studie. 

Vi utgår efter det Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka är: 

Informationskravet: Alla som ska deltaga i undersökningen ska ha blivit informerade om 

vilket syfte uppsatsen har, att deltagandet är helt frivilligt och att man när som helst har rätt att 

avbryta sin medverkan. Resultaten som framkommer av studien kommer enbart att användas 

till den presenterade examensarbetet. 

Samtyckeskravet: Deltagarna bestämmer själva över sin medverkan, om hur mycket eller 

hur länge man vill medverka. Deltagarna kan närsomhelst välja att avbryta sin medverkan och 

detta ska då ske utan några negativa följder.  

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter som samlas in till studien kommer att vara 

avidentifierade och behandlas konfidentiellt. All data som samlas in kommer att raderas när 

det inte uppfyller någon mer funktion för studien.  

Nyttjandekravet: Uppgifterna kommer endast att användas till examensarbetet i 

forskningsändamål. Data kommer inte användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller till 

andra icke-vetenskapliga syften.  

 

Med vänliga hälsningar  

Natalie Kalmestad & Linda Högman 

  



 

 

11.4 Bilaga 4 – Enkätfrågorna 
 

Enkätundersökning 

Vilken är din yrkesbeteckning?  

Rektor 

Förskollärare 

Barnskötare 

Resurs/special pedagog 

Vikarie 

Annat 

Hur länge har du arbetat inom förskolans verksamhet? 

0-5 år 

6-10 år 

11-15 år 

16-20 år 

Mer än 20 år 

Hur många arbetar i varje arbetslag? 

Hur skulle du beskriva den förskola du arbetar på? (Antal barn, hur stora barngrupper, 

pedagoger, miljö, etcetera) 

Om innemiljön på er förskola ska ändras, hur tänker och planerar du/ni då? (lekrum, vilorum, 

matrum osv)  

Hur planerar ni era aktiviteter för att undvika stereotypa könsrollsmönster?  

Märker du skillnad på hur flickor och pojkar bemöter aktiviteterna? Om ja, på vilket sätt? 

Vad tänker du när du hör begreppet ”stereotypa könsrollsmönster”, vad betyder det för dig? 

Kan du ge några exempel på vad ”flickigt” respektive ”pojkigt” är för dig? 

På vilket sätt tycker du att det är viktigt att arbeta mot stereotypa könsrollsmönster i 

förskolan? 

Ser du några skillnader på flickor och pojkar val av lek i den fria leken? Om ja, på vilket sätt? 

Upplever du att flickor och pojkar bemöts på olika sätt på er förskola (vid tex. lek, skrapsår, 

vila osv.)? Om ja, på vilket sätt? 

Finns det något du skulle vilja tillägga angående ert sätt att planera och arbeta för att 

förebygga stereotypa könsrollsmönster? 

Har du något annat du vill tillägga? 


