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Abstract 
Previous research has shown that traditional gender patterns and gender roles are being 
reproduced by adults and society. Gender patterns is something that is discovered in for 
example children’s play pattern while gender roles are attributed to the way a girl or a 
boy is considered to behave. This study investigates four preschool teachers’ 
perceptions of their own gender equality work, how they understand the terms “gender 
patterns” and “gender roles” and how the new Swedish preschool curriculum effects 
their work against inequality between boys and girls. Qualitative interview has been 
used as a method and then the preschool teachers’ answers have been compared and 
categorized. Six categories appear in the results: “Traditional gender patterns and genes 
roles”, “The influence of society and the home”, “Gender transparency”, 
“Conversation and reflection”, “Awareness” and “The curriculum reinforces the work 
in preschool”. The preschool teachers seem to think that gender patterns and gender 
roles are linked to a traditional way of seeing gender and that society and the homes are 
the sources to the reproduction of these traditional ways of categorizing boys and girls. 
To counteract traditional gender patterns and gender roles the preschools teachers 
believes in a gender transparency approach, conversation and reflection and awareness 
in choices such ass materials, environment and in how adults value boys and girls. The 
preschool teachers believe that de new Swedish curriculum supports their already 
ingoing gender equality work. 
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Inledning 
Samhället sätter en stämpel på barnen redan från tidig ålder baserat på deras kön, är du en 
flicka förväntas du vara på ett visst sätt och är du en pojke förväntas du vara på ett annat sätt. 
Följden av dessa värderingar är att barnen i sin tur skapar en uppfattning om vad som är rätt 
beteende för ett visst kön. Förskolan är den plats där barnen bland de första gångerna möter 
samhällets normer och värderingar. En klassisk föreställning kan vara att flickor är gulliga 
och duktiga respektive att pojkar är tuffa och tål mycket. Skolinspektionen (2017) har 
granskat svenska förskolors arbete med jämställdhet och kommit fram till att förskolan 
fortfarande kännetecknas av en traditionell syn på flickor och pojkar (Skolinspektionen, 
2017). Samhället låter i mångt och mycket dessa normer vara just så olika för flickor och 
pojkar, kvinnor och män. Traditionella könsroller och könsmönster konstateras vara svåra att 
ändra på trots att det står i läroplanen (Skolverket, 2016) att förskolan skall arbeta aktivt för 
att motverka traditionella sätt att se på flickor och pojkar och samtidigt ge barn möjlighet att 
utveckla förmågor och intressen oberoende könstillhörighet. 
 
Detta är inget som är speciellt för Sverige utan sker även i till exempel Pakistan. Denna studie 
handlar inte om Pakistanska förskolans jämställdhetsarbete, dock kan det ge en inblick i 
problemet om en traditionell syn på kön. Pardhan och Pelletier (2017) gjorde en studie där de 
undersökte sju pakistanska kvinnliga pedagogers uppfattningar och förhållningssätt i 
verksamheten utifrån könsrelaterade frågor som handlade om jämställdhet mellan barnen. En 
viss förskjutning kunde pedagogerna se i den mansdominerande kulturen, dock erfors det 
fortfarande starkt en traditionell syn mellan kvinnor och män. Könsroller som fanns kring hur 
flickor och pojkar bör bete sig var fortfarande av traditionell art medans barnen tilläts att 
utmana traditionella könsmönster genom att alla fick leka med vilka leksaker eller lekar de 
ville och utmanades i ett försök att vidga könsgränserna (Pardhan & Pelletier, 2017). Detta 
tyder på att medvetenheten finns till viss del i de pakistanska förskolorna, men i liten 
utsträckning samt att pedagogernas syn på kön spelar en viktig roll i vad barnen får möjlighet 
till att utforska ur ett könsperspektiv liksom att samhällets normer fortfarande missgynnar 
kvinnor. Något som ligger i linje med detta är Priolettas (2018) studie som undersökte 
kanadensiska pedagogers föreställningar om flickor och pojkar i förskolan och hur deras 
arbete främjar jämställdhet. Prioletta (2018) fann i sin studie att pedagogerna ansåg att de 
arbetade lika med både flickor och pojkar dock fortsatte utbildningen av barnen att vara icke-
jämställd, detta för att traditionella könsroller och könsmönster inte utmanades (Prioletta, 
2018). Undersöks inte olika roller och mönster kommer ojämställdhet att vara ett faktum och 
flickor kan uppmanas att anta manliga normer i förskolan. Till exempel menar Prioletta 
(2018) att förskolans arbete inte handlar om att omförhandla normerna. Det är viktigt att 
granska sin egen verksamhet då vuxna i förskolan kan uppfatta att de arbetar efter de mål och 
riktlinjer som finns i ett jämställdhetsarbete, i själva verket kan praktiken se annorlunda ut.  
 
Skolinspektionen (2017) fick i uppdrag av Regeringen att mellan år 2015 och 2017 granska 
24 huvudmäns och 36 förskolors insatser i arbetet med jämställdhet i förskolan. Detta gjordes 
genom observationer, intervjuer och självvärdering som personal och huvudmän deltog i. 
Syftet med denna granskning var att bidra till en utveckling baserat på alla barns lika rätt till 
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utbildning i en trygg miljö. Skolinspektionen (2017) kom fram till att pedagogerna i förskolan 
behöver utveckla sin vägledning gällande barns möjlighet att pröva och utmana traditionella 
föreställningar, material och miljöer samt att pedagogerna i dessa situationer måste vara 
medvetna om att det är de själva som kan ge barnen möjligheter i den dagliga verksamheten 
(Skolinspektionen, 2017). Jämställdhetsarbetet är problematiskt då det är en del av hela 
förskolans vardag och inte ett projekt som genomförs en gång utan en levande process där 
vuxna och barn är med och skapar samt omförhandlar underliggande normer och värderingar. 
Vuxna inom förskolan måste anta de normer och värden som står i läroplanen samtidigt som 
de måste rannsaka sina egna värderingar och förhållningssätt, för att kunna bidra till att 
jämställdhet skapas mellan flickor och pojkar.  
 
Denna studie har samma typ av forskningsfrågor och problem som presenteras ovan där 
föreställningar kring kön och hur jämställdhetsarbetet gestaltas i förskolan undersöks. Det 
som även uppmärksammas här är hur pedagogerna tror att jämställdhetsarbetet påverkas av 
den nya läroplanen, Lpfö 18, som träder i kraft år 2019 i svensk förskola med förtydligade 
mål kring jämställdhet. Studien syftar till att visa några förskollärares uppfattningar kring kön, 
vad de enligt dem själva gör för att motverka traditionella könsmönster och könsroller, samt 
hur detta arbete kan få nya innebörder i och med den nya läroplanen. 
 

Bakgrund 
Jämställdhetsarbete i förskolan 
Nedan kommer en genomgång av vad ett jämställdhetsarbete kan innebära i förskolans 
kontext enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98 och Lpfö18 (Skolverket 2016, 2018), Statens 
offentliga utredningar (SOU, 2006:75) och Skolinspektionen (2017).  
 
Läroplanen och andra styrdokument 
Läroplanen för förskolan är ett styrdokument och en ram för dem som arbetar inom förskolan. 
Denna ram är uppbyggd av strävansmål och riktlinjer som all personal inom förskolan ska 
rätta sig efter. Läroplanen är skriven på ett sätt som gör mål och riktlinjer tolkningsbara, 
vilket gör att varje förskola även måste skapa egna handlingsplaner och sätt att arbeta med 
läroplanen.  
 
Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016) hävdar att vuxnas sätt att bemöta, ställa 
krav och ha förväntningar på flickor och pojkar bidrar till barnens uppfattning om kvinnligt 
och manligt. Vidare menar Lpfö 98 att förskolan ska ge barn oavsett kön möjlighet att testa 
och utveckla sina förmågor och intressen utan att begränsas av traditionella könsroller. Vuxna 
i förskolan har tillsammans med vårdnadshavare stort inflytande över barnen och därmed ett 
ansvar att fostra barnen till medvetna individer (Lpfö 98). Förskolan ska ge barnen kunskap 
om de värden och normer som råder i vårt demokratiska samhälle. Lpfö 98 menar att de 
värden som förskolan skall anta och som rör jämställdhetsarbete är alla människors lika värde 
och jämställdhet mellan könen. Vuxna blir då viktiga förebilder i verksamheten där deras 
förhållningssätt påverkar barnens syn på demokrati, jämställhet och möjligheter (Lpfö 98). I 
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hela förskolans verksamhet är de med och bibehåller samt förnyar normer för vad som är 
normalt och onormalt i samhället respektive kvinnligt och manligt. Förskolans uppgift är att 
rannsaka och motverka traditionella könsmönster och könsroller för barn.  

Den 1:a Juli 2019 kommer en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18, (Skolverket, 2018) 
att träda i kraft. Nedan kommer en sammanfattning av vad som förtydligats i läroplanen 
gällande jämställdhet och jämställdhetsarbetet: 
 
Lpfö 18 uppmärksammar förskolans ansvar att arbeta för en verksamhet där traditionella 
könsmönster inte påverkar barnens utveckling, val och lärande negativt (Lpfö 18). Nytt för 
denna revidering är att skolverket tagit bort ordet könsroll och lagt till ordet könstillhörighet, 
förtydligat verksamhetens, förskollärarens och rektorn roll i jämställdhetsarbetet. Lpfö 18 
menar att barn inte ska begränsas av traditionella könsmönster, detta görs genom att förskolan 
anordnar utbildningen så att barnen oberoende av könstillhörighet möts, leker och lär 
tillsammans, prövar och utvecklar förmågor och intressen med likvärdiga möjligheter och 
samma villkor (Lpfö 18). En tydligare förklaring har getts om vad och vilka situationer som 
kan begränsa barnen på grund av traditionella könsmönster. Lpfö 18 menar att vuxna i 
förskolan ska utmana barnen att pröva och utveckla kompetenser oberoende av kön och detta 
ska ske i leken samt genomföras i en miljö som inte begränsar barnen. Alla barn i förskolan 
ska kunna utvecklas utifrån sina egna intressen och förmågor på ett könsöverskridande sätt 
(Lpfö 18). Miljön i förskolan är alltså lika viktigt som vuxnas förhållningssätt gentemot barn. 
Hur förskolan planerar och utformar miljön och rummen kan begränsa eller ge barn 
möjligheter till könsöverskridande upplevelser, detta kräver att vuxna är medvetna om 
effekter eller konsekvenser av miljöns utformning.  
 
Vuxna inom förskolan ska arbeta för ett uppmärksammande av de strukturer som gör skillnad 
mellan könen vilket Lpfö 18 menar görs genom reflektion tillsammans med kollegor och 
barn, samt att rannsaka sitt eget förhållningssätt mot andra (Lpfö 18). Att uppleva och 
samtidigt tala om könsmönster som skiljer flickor och pojkar åt kan uppmärksamma barn 
kring icke jämställda förhållanden mellan könen, detta kräver även att vuxna är medvetna om 
vilka maktförhållanden som råder belyser och tillsammans med sina kollegor reflekterar över 
vad förskolan behöver arbeta vidare med i strävan mot en jämställd förskola. Lpfö 18 menar 
därför att förskollärares medvetenhet är en viktig byggsten i formandet av barnens egna 
värderingar kring kön. För att få vidare kunskap och förståelse om jämställdhet skall kunna 
ske ska rektorn erbjuda kompetensutveckling och systematiskt kvalitetsarbete inom 
jämställdhet (Lpfö 18). Att vidareutveckla sina kompetenser och granska sin egen verksamhet 
kan göra att vuxna som arbetar i förskolan ges ytterligare medvetenhet och självförtroende för 
hur de kan främja jämställdhet mellan könen. Tydligare formuleringar och mer utförliga 
förklaringar har gjorts i Lpfö 18, syftet med förändringarna i läroplanen är att bidra till att 
jämställdhetsarbetet i förskolan blir bättre och mer begripligt för förskolans personal. Nedan 
kommer en presentation om hur ett arbete för jämställdhet i förskolan kan se ut enligt andra 
styrdokument. 
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Arbetet för jämställhet i förskolan 
Skolinspektionen (2017) menar att motverkande av traditionella könsmönster och könsroller 
har en historisk bakgrund i förskolan. Tidigt har en vilja till jämställdhetsarbete funnits. 
Politiker har från början haft en förhoppning om att förskolan skall vara en plats där barn står 
för framväxten av ett bättre samhälle där alla barn skall få chansen att utvecklas och nå sin 
fulla förmåga (Skolinspektionen, 2017). Detta har lett till att förskolan har en läroplan där 
jämställdhet mellan könen finns som mål och att det finns en förståelse om att förskolan är 
med och bidrar till barns syn på jämställdhet. Det ligger i linje med vad SOU (2006:75) 
menar, nämligen att förskolan är med och återskapar samt förnyar vad som räknas som 
normalt respektive onormalt i samhället, vem eller vilka som utgör normen och vilka som 
anses vara avvikande från denna norm (SOU, 2006:75). Förskolan ses därför som en del av 
samhällets jämställdhetsprojekt och arbetet med jämställdhet kan därmed ses som en del av 
den pedagogiska verksamheten med barnet i centrum.  
 
Skolinspektionen (2017) anser att det krävs en professionell attityd där forskning är ett viktigt 
verktyg för att kunna arbeta med jämställdhetsuppdraget. Det är även viktigt att vara insatt i 
kunskapsområdet för att kunna arbeta enligt förskolans uppdrag och för att som förskollärare 
veta vad en vill göra, vad som redan görs och varför det skall göras (Skolinspektionen, 2017). 
Kompetent personal blir därmed en viktig byggsten i arbetet mot en jämställd förskola. Vidare 
menar Skolinspektionen (2017) att förskolan ska, oavsett kön, erbjuda barn att utveckla och 
pröva sina förmågor och intressen utan att de begränsas av traditionella könsmönster och 
könsroller (Skolinspektionen, 2017). En viktig del i jämställdhetsarbetet är att fostra kritiskt 
tänkande individer, där barn ges verktyg att kunna se och våga ifrågasätta när ojämställdhet 
mellan könen råder i vardagliga sammanhang. SOU (2006:75) menar att barn är 
anpassningsbara individer och de underliggande normer och värden som förskolan, familj och 
samhället förmedlar till dem är det som formar barnens uppfattning om kvinnligt och manligt 
(SOU, 2006:75). Om vuxna gör skillnad på vad det innebär att vara flicka och pojke kommer 
barnen med största sannolikhet att ta denna syn förgivet. SOU (2006:75) belyser därför vikten 
av att barnen får en inblick och förståelse för att det finns olika sätt att vara och leva på för 
varje enskild individ och att det inte finns en norm att leva efter som flicka eller pojke, kvinna 
eller man. Arbetet mot ett jämställt samhälle och förståelsen om detta kan inte stanna vid att 
visa acceptans och tolerans för det som anses vara onormalt (SOU, 2006:75). Förskollärare 
och andra som arbetar inom förskolan måste förstå att det handlar om att se 
jämställdhetsarbetet ur ett maktperspektiv. SOU (2006:75) menar att gällande normer måste 
uppmärksammas och effekterna av dessa bör synliggöras. Till exempel hur de förtycker och 
omöjliggör för dem som inte passar in i normen (man), samt hindrar flickor och pojkar till att 
vara jämlika individer (SOU, 2006:75). Det handlar alltså inte om att normer och värden 
saknas, snarare att synliggöra hur dessa normer och värden påverkar oss i samhället.  
 
Tidigare forskning 
Den forskning som presenteras nedan har med hjälp av databaser och specifika sökord sökts 
fram (Bilaga 3). Detta för att hitta forskning som handlar om hur förskollärare arbetar med 
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jämställdhet i förskolan. Nedan presenteras vad forskning säger om förskolebarnens 
möjligheter till jämställdhet samt lärande och fostran inom jämställdhet.  
 
Könsöverskridande beteende 
Girlado och Colyar (2012) menar att vuxnas förhållningssätt till flickor och pojkar samt 
kollegor kan påverka barnen i jämställhetsarbetet på förskolan. Vuxna har stor inverkan på 
vad barnen sedan kommer att anse vara okej beteende för en flicka respektive pojke eller 
kvinna respektive man. I Studien undersöktes lärarnas inverkan på barns könsidentiteter i 
amerikanska förskolor (Giraldo & Colyar, 2012). Genom intervjuer och observationer fann de 
i studien att det är viktigt att personalen erbjuder möjligheter till en mängd olika erfarenheter 
som gör att barnen blir medvetna på individnivå. Giraldo och Colyar (2012) menar att detta 
sker genom att undersöka olika former av kvinnligt och manligt, testa könsöverskridande 
aktiviteter, material och miljö, samt att vuxna samspelar med barnen i dessa 
könsöverskridande upplevelser. Pedagogerna kände till sin plikt i arbetet att främja 
jämställdhet och utmana traditionella könsmönster och könsroller (Giraldo & Colyar, 2012). 
Fokus hos pedagogerna i studien låg i samspelet mellan dem och barnen. Detta ligger i linje 
med de strategier som Sandström, Stier och Sandberg (2013) upptäckte när det undersökte 
sjutton förskollärares förhållningssätt till praktiskt arbete med kön i svensk förskola. Genom 
att intervjua förskollärarna och sedan kategorisera deras svar fann Sandström et al., (2013) två 
strategier som gynnade könsöverskridande beteende. Den ena handlade om uppriktig 
öppenhet mot nya identitetsimpulser och den andra om förebyggande könsförståelse av 
samhällets förutfattade meningar. Sandström et al., (2013) menar att strategierna handlade om 
att aktivt arbeta med jämställdhet i förskolan och erbjuda kunskap om traditionella 
könsmönster- och roller, samt hur dessa är okej att överskrida. Den första strategin om 
uppriktig öppenhet mot nya identitetsimpulser är en strategi som synliggör olika identiteter 
och olika könsrepertoarer utforskas (Sandström et al., 2013). Här är barnens egna förmågor 
och motivation en viktig del i att testa olika könsroller och överträda könsgränser. Den andra 
strategin att ha en förebyggande könsförståelse av samhällets förutfattade meningar innebär 
enligt Sandström et al., (2013) att aktivt uppmuntra barnen till att granska traditionella 
könsmönster och könsroller. Pedagogerna måste själva vara medvetna om sitt eget 
förhållningssätt och tillsammans med barnen reflektera och utmana gränser (Sandström et al., 
2013).  
 
Vuxna erkänner att traditionella könsmönster och könsroller är ett faktum i verksamheten som 
barnen tillsammans med dem vuxna måste utforska och reflektera över för att på så sätt kunna 
överskrida gränserna. Detta visade även Giraldos och Colyars (2012) studie där pedagogerna 
poängterade att de har en stor inverkan på barns könsperspektiv och agerande. Förväntningar 
och vuxnas agerande gentemot flickor och pojkar har inverkan på hur barnen uppfattar 
manligt och kvinnligt En medveten pedagog kan hjälpa flickor och pojkar att utvecklas och 
lära utifrån lika möjligheter utan hinder av traditionella föreställningar om vad som anses 
kvinnligt och manligt (Giraldo & Colyar, 2012). Ohrlander (2011) menar att arbetet med 
jämställdhet i förskolan handlar om att ifrågasätta och dekonstruera det vuxna gör och säger. 
Att utmana dominerande och förgivettagna föreställningar och även granska innebörden av 
könsmärkta symboler. På så sätt kan traditionella kategorier som kännetecknas av kvinnligt 
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och manligt upplösas. Till exempel att uppmärksamma ojämlikhet, maktrelationer och 
outtalade föreställningar om kön för att kunna arbeta mot nya normer och värden i förskolan 
och samhället (Ohrlander, 2011).  
 
Detta menar även Gullberg, Andersson, Danielsson, Scantlebury och Hussénius (2018) som i 
sin studie undersökte hur 47 svenska förskollärarstudenters integrering av kunskap om kön i 
vetenskapliga kurser gav dem verktyg för att undersöka och kritiskt granska könsnormer i 
förskolans praxis. Genom att analysera studenternas nedskrivna reflektioner från 
verksamhetsförlagdutbildning efter den vetenskapliga kursen fann Gullberg et al., (2018) två 
dominerande synssätt studenterna hade om strategier för barn att lära i förskolans praxis. Den 
ena strategin handlade om att studenter ansåg att barn har en fast kärnidentitet och den andra 
strategin handlade om att studenter ansåg att barn oavsett kön har möjliga intressen inom alla 
olika ämnen. Analysen visade ett mönster där det fanns en koppling mellan studenters syn på 
barnet och att traditionella könsmönster och könsroller motverkades eller reproducerades 
(Gullberg et al., 2018). Första strategin som Gullberg et al., (2018) fann handlade om att barn 
har en fast kärnidentitet kännetecknas av förståelsen av att barns biologiskt förutbestämda 
attribut borde utvecklas så att barnen kan vara de individer som de är ämnade att vara, en 
flicka eller en pojke. Social och kulturell inverkan på barnen baseras på en ärftlighet av 
medfödd identitet. Den roll förskolläraren i detta fall ska ta på sig är att följa barnet och se 
avsikter, där med ska inte vuxna leda och påverka barnen att pröva olika roller utan barnen 
ska själv skapa sina intressen (Gullberg et al., 2018). Barnens åsikter passar även in i den 
normen för det kön barnen bär, skillnaderna mellan könen ses som naturliga. Andra strategin 
som Gullberg et al., (2018) fann handlade om att studenter ansåg att barn oavsett kön har 
möjliga intressen inom alla olika ämnen ger möjlighet för en bredare syn på barn. Studenterna 
ser att vuxna har en viktig roll att ge barnen möjligheter till att testa könsöverskidande 
attribut. En tro fanns hos studenterna att när barn får möjlighet att testa könsöverskridande 
aktiviteter och identiteter kan de senare att göra medvetna val som motverkar traditionella 
könsmönster och könsroller (Gullberg et al., 2018). På lång sikt kan detta ändra synen på kön 
i samhället.  

Gullberg et al., (2018) fann vidare i sin studie att självreflektion kan påverka hur lärare 
arbetar för att motverka traditionella könsmönster och könsroller genom att uppmärksamma 
sitt eget handlingssätt och tankar kan vuxna förändra sitt beteende. Även att kritiskt granska 
andras beteende och tillsammans reflektera kring detta kan bidra till att motverka den 
traditionella könsnormen (Gullberg et al., 2018). Medvetenhet om sitt eget och andras 
beteende samt en uppriktig ärlighet mot vad vuxnas förhållningssätt gör med barns 
uppfattningar om kön kan bidra till att samhället förblir traditionellt styrt av synen på kön 
eller att nya beteenden uppmärksammas som normen. I vilket fall är det en fin linje mellan 
dessa två och något som vuxna styr över.  

Gullberg et al., (2018), Sandström et al., (2013), Giraldo och Colyar (2012) och Ohrlander 
(2011) visar alla på hur viktigt det är att utmana traditionella könsmönster och könsroller för 
att kunna motverka dem. Även samspelet mellan vuxna och barn spelar stor roll för 
förståelsen om vad jämställdhet är och att barn i förskolan får utforska könsöverskridande 
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aktiviteter, leksaker och identiteter. Vuxna bör även rannsaka sitt eget sätt att bemöta flickor 
och pojkar samt vilka underliggande värderingar som de tar med sig in i förskolans kontext. 
Vidare menar även Edström och Brunila (2016) att kvinnlighet måste uppvärderas. 

Edström och Brunila (2016) gjorde en granskning av metoder för jämställdhetsarbete i 
utbildning och arbetsliv. Författarna har tittat på forskning som handlar om 
jämställdhetsprojekt som gjorts i Sverige och Finland. Detta gjordes för att den offentliga 
sektorn blivit mer marknadsorienterad och projektbaserad över hela norden och 
konsekvenserna inte har analyserats grundligt (Edström & Brunila, 2016). Författarna har 
analyserat två tidigare empiriska studier där det förekommit intervjuer med personer som 
deltar i jämställdhetsarbete i Sverige och Finland. Den svenska studien handlade om 
utbildning och den finska studien om arbetsmarknadens jämställdhetsprojekt. Edström och 
Brunila (2016) fann i sin studie att svagheter tillskrivs kvinnor och den manliga normen som 
maskulina egenskaper är eftersträvansvärt. Därmed handlar jämställdhet om att reglera brister 
som det kvinnliga könet har samt att kvinnor ska introduceras in i manliga yrken, detta är 
även något som redan speglar av sig i förskolans praxis. Edström och Brunila (2016) menar 
vidare att jämställdhetsarbeten behöver ändra riktning och istället kritiskt granska perspektiv 
som menar att kvinnan ska uppfylla ”mål” för den manliga normen och på så sätt bli 
jämställda. Därmed reproduceras traditionella normer och värderingar istället för att motverka 
dem (Edström & Brunila, 2016). Samhällets förväntningar och politiska beslut är produkten 
av jämställdhetsarbetets riktning med mannen som norm. Edström och Brunila (2016) menar 
att genom att ha ett kritiskt tankesätt på dessa perspektiv och istället lyfta kvinnan som 
jämlike utan att hon skall leva upp till mannens norm kan vi byta perspektiv på 
jämställdhetsarbetet. Samhällets och politikers intressen är en föränderlig process och därmed 
även arbetet mot jämställdhet mellan könen (Edström & Brunila, 2016). Att kritiskt granska 
till exempel underliggande värderingar i förskolan och lyfta den kvinnliga normen som 
likvärdig den manliga normen kan målen uppfyllas kring jämställdhet i förskolan.  

 
Könsroller 
Könsroller är något som tillskrivs barnen i tidig ålder, detta baseras på vilket kön barnet bär. 
En flicka ska vara lugn, omsorgsfull och flitig medan en pojke skall vara tuff, leka livliga 
lekar och pojkar anses vara normala om de är bråkiga. Dessa är traditionella könsroller och 
något som barn i tidig ålder anpassar sig efter och något som är inbäddat i samhällets normer 
och värden. SOU (2006:75) menar att könsroller baseras på de normer och värderingar vuxna 
och samhället lägger på flickor och pojkar, alltså är det inget barn skapar själva utan något de 
föds in i (SOU, 2006:75). Vidare menar Eidevald (2011) att könsroller innebär förutfattade 
meningar om olikheter mellan flickor och pojkars beteende vilket antas vara en följd av 
könens olika biologi. Dessa skillnader grundar sig i socialt och kulturellt kopplade 
uppfattningar, vilket betyder att historiska erfarenheter, samhället vi lever i och den kultur vi 
kommer från bidrar till vilka förväntningar vi applicerar på flickor respektive pojkar. Genom 
historien har den manliga normen haft högre status vilket innebär att den kvinnliga normen 
inte är lika eftersträvansvärt och därmed ges lägre status (Eidevald, 2011). Detta är viktigt att 
förstå i arbetet mot en jämställd förskola. Eidevald (2011) menar att vuxna i förskolan kan 
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förstärka traditionella könsroller istället för att motverka, detta sker på grund av att 
förskollärare och andra som arbetar inom förskolan inte reflekterar över deras egna handlingar 
gentemot andra vuxna och barn. Därmed förstärks de traditionella könsrollerna framförallt 
baserat på föreställningar om vad en flicka eller pojke bör vara (Eidevald, 2011). Det är då 
viktigt att personalen på förskolan granskar sina egna förhållningssätt och reflekterar över 
deras förväntningar och förutfattade meningar kring könsroller.  
 
Wingrave (2018) undersökte i sin studie en grupp förskollärares förväntningar och förståelse 
om barns beteende och lärande i förskolan. Undersökningen genomfördes i 
diskussionsgrupper där forskaren fann att pedagogerna hade två huvudsakliga sätt att se på 
kön hur de skiljdes åt av biologiska eller sociala skäl. Wingrave (2018) menar att det 
biologiska könet förklarade deltagarna som de kroppsliga skillnaderna mellan könen samt 
medfödda skillnader. Deltagarna menade vidare att det sociala könet bestämdes av miljö och 
relationer (Wingrave, 2018). Detta visar på att det finns en uppfattning om att pojkar och 
flickor skiljer sig åt redan vid födseln och att biologiska skillnader kommer att göra barnen 
olika i förskolans verksamhet. Wingrave (2018) såg vidare att det framkom en osäkerhet om 
när biologiska könsmönster upphör och sociala könsmönster vidtar och vise versa. Deltagarna 
trodde att det fanns fysiska, biologiska och psykologiska skillnader som markerade pojkar och 
flickor och som gjorde dem olika. Detta bidrog till att vissa beteenden tillskrevs biologiska 
orsaker och inte var något som kunde påverkas medan andra tillskrevs sociala orsaker som 
kunde påverkas. Föräldrars påverkan bidrog även till traditionella uppfattningar om 
könsmönster (Wingrave, 2018). Här tydliggörs att konstatera skillnader mellan flickor och 
pojkar, kvinnor och män bara är ett första steg i arbetet mot jämställdhet. Studien poängterar 
även att förskolan ska tillgodose barns perspektiv och se till barns intresse i kombination med 
att uppmärksamma barnen på de underliggande skillnader som skapas mellan flickor och 
pojkar. 
 
Emilson, Folkesson och Moqvist Lindberg (2016) gjorde en studie där syftet var att utforska 
pedagogers könsföreställningar och hur könsmässiga värden var inbäddade i den svenska 
förskolan. Genom att göra intervjuer fann forskarna att pedagogerna uppfattade förskolan som 
en arena där traditionella könsmönster och könsroller inte främjas (Emilson et al., 2016). 
Detta kan tyckas problematiskt då pedagogers egna förhållningssätt och föreställningar kan 
påverka barnen om vuxna inte är uppmärksamma på hur de agerar gentemot dem. Emilson et 
al., (2016) fann dilemman som var inbäddade i pedagogernas könsföreställningar. Ett problem 
handlade om att det fanns två alternativa synsätt på kön det första handlar om hur kön kan ses 
som socialt konstruerat och att individuella egenskaper identifierar en individ och det andra 
handlade om att kön bestäms av biologiska skillnader, vilket gör att flickor anses vara på ett 
sätt och pojkar vara på ett annat (Emilson et al., 2016). Flickor och pojkar ges olika roller och 
vuxna finner osäkerhet i sina könsföreställningar. Emilson et al., (2016) menar vidare att 
pedagogerna fann det problematiskt att uppnå läroplanens mål kring att motverka traditionella 
könsmönster och könsroller då pedagogerna kämpade för att ta barns perspektiv som kunde 
vara ur ett traditionellt sätt att se på kön. De fann svårigheter i att uppmuntra barnen att 
utforska könsöverskridande roller och samtidigt tillgodose barnens intressen (Emilson et al., 
2016). Pedagogerna ville utforma verksamheten utifrån vad som intresserade barnen och ändå 
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verka för ett icke-könsmässigt deltagande. En tendens som studien vidare visade enligt 
Emilson et al., (2016) var att pojkar uppmuntrades att anta kvinnligheten, medan flickor 
skulle avsäga sig den. Till exempel kunde pojkar som hade med flickiga kläder uppmuntras 
och få många reaktioner medan en flicka inte fick någon uppmärksamhet alls om hur hon 
klädde sig (Emilson et al., 2016). Denna typ av guidning visar på att flickor inte 
uppmuntrades till att belysa kvinnligheten som pojkarna, därmed hamnade flickorna i 
bakgrunden, vilket även Johansson et al., (2016) studie visar. 
  
Johansson et al., (2016) undersökte i sin studie vilka rättigheter som kommunicerades och hur 
detta gjordes, samt vilken typ av könsroller som kunde identifieras i interaktionen mellan 
pedagog och barn. Videoobservationer gjordes när pedagogerna interagerade med barn där 
konflikter valdes som ram för analysen då dessa situationer gav en tydlig bild av olika åsikter 
och involverar makt och känslor (Johansson et al., 2016). Studien visade vidare att de 
rättigheter som kommunicerades var kopplade till individens rättigheter och kollektivets 
rättigheter. Pedagoger tenderade att ge pojkarna en position där de fick sin röst hörd och lika 
rättigheter att ta beslut och pojkarna antog denna position själva. Flickorna tilldelades 
positionen att anpassa sig, vilket innebar att förbise sina egna rättigheter (Johansson et al., 
2016). Flickor och pojkar behandlades inte på ett jämställt sätt och de förväntades ta olika 
roller inom förskolans kontext. Barnen i denna studie fick inte utrymme för 
könsöverskridande upplevelser, vilket ledde till att traditionella könsmönster och könsroller 
bibehölls. Barnens rättigheter resulterade i att pojkarna kunde ta mer plats än flickorna.  
 
Odenbring (2014) visade med sin studie att kön kan förstås som något som skapats i sociala 
processer och sammanhang. Studiens syfte var att undersöka hur kön, ordning och disciplin 
framträder i olika arbetsuppgifter, detta gjordes genom etnografiskt fältarbete och 
observationer i en förskoleklass med 20 barn. Odenbring (2014) tittade på hierarkier i en 
förskoleklass och kom fram till att flickor ges rollen som ansvarstagande individer som skall 
hjälpa till att lugna bråkiga pojkar. Båda könen tilldelades dock rollen som lärarassistenter 
(Odenbring, 2014). Flickor får alltså en stor och viktig roll som en metod för att göra miljön 
lugn, vilket bibehåller ett traditionellt sätt att se på flickors roll i förskoleklassens praxis. 
Därmed skapades en ojämställdhet mellan flickor och pojkar. Odenbring (2014) fann dock att 
uppdraget som lärarassistent skapade tillfällen för både flickor och pojkar att ta ansvar och 
känna delaktighet i verksamheten vilket skapade mer jämställdhet (Odenbring, 2014). Att 
reflektera över sitt eget beteende som vuxen är en viktig del i jämställdhetsarbetet i förskolan 
även om vuxna verkar för en jämställd förskola måste deras egna förhållningssätt granskas för 
att kunna göra skillnad. 
 
Könsmönster 
Vilket material och vilken miljö vi använder påverkar barns uppfattningar om att vara flicka 
eller pojke. I butiker har vi avdelningar avsedda för pojkar respektive flickor, där dockor, 
prinsessor och rosa kläder avses för tjejer och bilar, sportiga leksaker och tuffa färger som blå 
och grön avses för pojkar. SOU (2006:75) menar att traditionella könsmönster är bland annat 
beroende av fysiska förhållanden och samhällets miljö. Detta ligger i linje med det Dolk 
(2011) menar med könsmönster där förväntade skillnader görs självklara mellan könens 
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tillhörighet baserat på material och miljö. Till exempel brukar barn i fria leksituationer 
tendera att leka i enkönade grupper. Lekmaterial för flickor och pojkar placeras då på 
speciella ställen som benämns som dockvrån eller bygghörnan där barnen inte erbjuds att 
utforska olika könsmönster (Dolk, 2011). Att som vuxen vara uppmärksam på hur och var 
barn leker och att sedan våga utmana dessa vanor kan vara av stor vikt för att barnen skall 
kunna utmana traditionella könsmönster.  
 
Breneselović och Krnjaja (2016) studie hade syftet att undersöka dominerande diskurser om 
genusidentitet i förskolans praxis. Genom att undersöka barns perspektiv i förskolans praxis 
fann de att kulturen förstärkte traditionella könsmönster istället för att problematisera och 
uppmuntra barnen till att undersöka dessa. Genom att vuxna inte observerade de traditionella 
könsmönster som fanns kvarstod ojämställdhet i förskolans praktik och bidrog även till att 
barnens syn på kön förblev traditionell (Breneselović & Krnjaja 2016). Detta ligger i linje 
med det Wingrave (2018) fann i sin studie där pedagogerna tillgodosåg skillnader mellan 
könen, vilket resulterade i att typiska leksaker och miljöer tillfördes för flickor respektive 
pojkar istället att skapa tillfällen för könsöverskridande upplevelser. Dock fanns det även de 
som menade att det var nödvändigt att tillföra leksaker för båda könen in i samma miljö eller 
att till exempel föra in saker som flickor intresserade sig av i en miljö där pojkarna ofta lekte. 
Detta för att skapa könsöverskridande tillfällen (Wingrave, 2018). Att uppmärksamma 
skillnader mellan flickor och pojkar är enkelt att göra, att sedan se vad dessa skillnader gör 
med barnen är mer komplext. Lika viktigt är det också att förstå att föräldrar har en viktig del 
i möjligheten till könsöverskridande erfarenheter. Detta ligger i linje med det Kollmayer, 
Schultes, Schober, Hodosi och Spiel (2018) fann i sin studie där barnleksaker bidrog till 
barnens syn på kön. 
 
Kollmayer et al., (2018) delade i sin studie ut ett frågeformulär till föräldrar om deras 
leksaksval för deras barn som kunde påverka traditionella könsmönster. Studien visade att det 
fanns föräldrar som föredrog traditionella leksaker till sina barn och föräldrar som tyckte 
könsneutrala leksaker var viktiga. Könsöverskridande leksaker ansåg föräldrarna med 
medvetenhet om traditionella leksaker vara goda influenser (Kollmayer et al., 2018). Att 
vuxna gör medvetna val bidrar till att barn får möjlighet till könsöverskridande erfarenheter 
och kan bidra till att bredda synen på könsmönster. Kollmayer et al., (2018) menar vidare att 
barnen med medvetna föräldrar inte fråntogs möjligheten att använda leksaker med en viss 
könskodning, viktigt var att det fanns möjlighet att utforska andra typer av leksaker. Föräldrar 
som enbart valde traditionellt könskodade leksaker gav barnen begränsade möjligheter till 
könsöverskridande upplevelser, dessa uppfattningar om könsmönster förblev därför 
traditionella (Kollmayer et al., 2018). Föräldrars uppfattning om könsöverskridande leksaker 
som något nödvändigt kan komma att påverka vilken syn barn har på könsmönster och om 
dessa förblir traditionella eller inte. Servos, Dewar, Bosacki och Coplan (2015) undersökte i 
sin studie hur pedagogers uppfattning av barns könsmönster och hur barnens kulturella 
bakgrund kan komma att påverka barnens könsidentiteter. Studien visade att i allmänhet 
ansåg respondenterna att den kulturella bakgrunden kunde få konsekvenser för barnens 
könsidentifiering och könsmönster (Servos et al., 2015). Vilka värden och normer som barnen 
tar med sig från hemmet påverkar barnens uppfattning om könsmönster och vad som till 
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exempel är acceptabelt att leka med om du är en flicka respektive pojke. Servos et al., (2015) 
menar att pedagogerna betraktade att barnens familjekulturella bakgrund ofta påverkar deras 
könsspecifika identitet, deras förmåga att interagera med kamrater och att könsidentitet var 
lika svårt att skapa för både pojkar och flickor. Flickor hade den extra stressen att konkurrera 
med populärkulturens förväntningar på könsuppfattningsbeteenden och pojkarna tenderade att 
kämpa mer med att bli accepterade. En viktig del i förståelsen av kulturers påverkan var att 
förskolan även bidrar till dessa könsidentifieringar och könsmönster (Servos et al., 2015). 
Familjekulturen och samhällets populärkultur var alltså två bidragande faktorer till att barn 
hade en traditionell syn på könsmönster. 
 

Problemformulering 
Könsroller och könsmönster kan vara svåra att skilja åt som begrepp. Roller tillskrivs sättet en 
flicka eller en pojke anses bete sig medan mönster är något som upptäcks, som till exempel att 
flickor leker med vissa leksaker och i särskilda miljöer och som i sin tur kan påverka vilka 
könsroller som tillskrivs respektive kön. Pojkar som förväntas vara tuffa, kanske stökiga och 
orädda leker med dessa typer av leksaker eller förväntas bära vissa kläder. Samma sak gäller 
tjejer då de som omsorgsfulla och lugna individer tenderar att leka med till exempel dockor. 
Könsmönster och könsroller hänger alltså ihop. Nutidens barn lever i ett samhälle där 
traditionella könsmönster och könsroller fortfarande dominerar. Läroplanen för förskolan 
försöker samtidigt att mota bort dessa traditionella sätt att se på flickor och pojkar. Vuxnas 
förhållningssätt och öppenhet gentemot barns könsöverskridande beteende är därför av stor 
vikt. Det är vi som påverkar barnen och ger dem förutfattade meningar om vad som är 
manligt eller kvinnligt, mer eller mindre värderat. Föreliggande studie syftar därför till att ta 
reda på vad några förskollärare aktivt gör i sitt arbete mot jämställdhet och hur de själva 
uppfattar könsmönster och könsroller.  
 
Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad några förskollärare tänker kring kön, vad de gör 
enligt dem själva på förskolan för att motverka traditionella könsroller och könsmönster, samt 
hur detta arbete kan få nya innebörder med den kommande reviderade läroplanen. 
 
Frågeställningar 

Vad betyder termerna könsmönster och könsroller för förskollärarna?   

Hur arbetar förskollärarna enligt dem själva för att motverka könsmönster och könsroller som 
kan tyckas vara traditionella?   

Hur uppfattar förskollärarna att arbetet med att motverka traditionella könsmönster och 
könsroller kan komma att förändras i och med den kommande revideringen i läroplanen för 
förskolan? 
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Metod 
Nedan presenteras val av metoder, urvalsprincip, etiska förhållningssätt och genomförande av 
studien. Detta för att ge en förståelse för hur och varför metoder tillämpats. 
 
Metodval 
För att belysa några förskollärares uppfattningar kring kön, vad de enligt dem själva gör för 
att motverka traditionella könsmönster och könsroller, samt hur detta arbete kan få nya 
innebörder i och med den nya läroplanen har kvalitativt empiriskt material samlats in till 
studien. Enligt Rienecker (2016) kan empiriskt material innebära information som forskaren 
samlat in själv, andras material eller en kombination av dessa (Rienecker, 2016). Denna 
studies kvalitativa empiriska material har enbart samlats in av forskaren själv. Enligt 
Rosenqvist och Andrén (2006) är materialet kvalitativt när det handlar om människors 
föreställningar och uppfattningar. Om en undersökning syftar till att ta reda på människors 
tankar är intervju ett bra alternativ som tillvägagångssätt (Rosenqvist & Andrén, 2006). 
Därför har intervju varit metod i denna studie. Bryman (2011) menar vidare att en kvalitativ 
metod ger större möjlighet till en förståelse för den sociala verkligheten inom till exempel 
förskolan. I detta fall har förskollärare varit en självklar målgrupp. Intervjuerna i denna studie 
har gjorts ansikte-mot-ansikte vilket kallas för en direktintervju. Detta betyder att 
intervjupersonen och den som intervjuar har träffats för att ha intervjun (Bryman, 2011). 
Denna typ av intervjuform kan både ha en positiv eller negativ inverkan. Bryman (2011) 
menar att det positiva med direktintervju är att intervjupersonens ansiktsuttryck oftast går att 
läsa av. De negativa aspekterna av en direktintervju kan vara att forskarens kön, sociala 
bakgrund eller etnicitet kan ge en vinklad bild i resultatet (Bryman, 2011). 
 
För att analysera det kvalitativa empiriska materialet har studien tagit inspiration från både en 
hermeneutisk och en fenomenologisk analysmetod. Rosenqvist och Andrén (2006) menar att 
en hermeneutisk metod baseras på en tolkningsprocess som går i fyra steg för att ge en 
noggrann tolkning och syftar till att ge förståelse genom tolkning. I varje steg görs 
tolkningarna i förhållande till helheten och delarna. Första tolkningen innebär att forskaren 
läser allt empiriskt material, vilket ger en helhetsbild. Andra steget innebär att forskaren söker 
efter teman och mönster i varje intervju och i tredje steget jämför forskaren de teman och 
mönster som uppkommit med vad andra forskare har funnit. I det fjärde steget tittat forskaren 
tillbaka på de egna mönster och teman som uppkommit och har därmed en djupare förståelse 
som bidrar till forskarens egna tolkningar. Denna förståelse är viktig att redovisa för läsaren 
så att de kan förstå forskarens tolkningar. Detta gör att forskaren kan dra slutsatser för hela 
studien (Rosenqvist & Andrén, 2006). I denna studie har andra forskares förståelse 
sammankopplats med de mönster och teman som visat sig, dock inte i den ordning som en 
hermeneutisk metod följer. Granskning av helhet och delar har gjorts först och sedan 
sammankopplats med vad andra forskare funnit.  
 
Rosenqvist och Andrén (2006) menar att en fenomenologisk metod används för att beskriva 
det som visar sig. Forskaren ska sätta sin förståelse inom parentes, bortse från den och inte 
påverka det som visar sig utifrån intervjupersonernas utsagor (Rosenqvist & Andrén, 2006). I 
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denna studie har det som visar sig presenterats i resultatet men även forskarens tolkning av 
utsagorna, vilket leder till ett försök att tillämpa både en hermeneutisk och en fenomenologisk 
analysmetod. Även fast dessa metoder är olika i några anseenden går det att använda 
metoderna samtidigt. Detta görs genom att ordagrant skriva ut intervjupersonernas utsagor, 
utsagorna tolkas och bearbetas enskilt och sedan tolkas alla respondenternas utsagor 
tillsammans för att hitta mönster och teman (Rosenqvist & Andrén, 2006). 
 
Studiens genomförande 
Nedan presenteras urvalet av deltagare i studien och etiska principer som måste tas hänsyn till 
i en studie som berör människor. Ett avsnitt handlar om hur intervjuerna genomfördes och ett 
avsnitt om hur den hermeneutiska- och den fenomenologiska metoden användes för att 
kategorisera det empiriska materialet.  
 
Urvalsprincip 
Eftersom studien syftar till att visa några förskollärares uppfattningar kring kön tänker kring 
kön, vad de enligt dem själva gör för att motverka traditionella könsmönster och könsroller, 
samt hur detta arbete kan få nya innebörder i och med den nya läroplanen har förskollärare 
tillfrågats att vara med i studien. Bryman (2011) menar att detta kallas för ett målstyrt urval 
och är strategiskt då det handlar om att finna kunskap från rätt personer för att få svar på 
studiens syfte och frågeställningar. Genom att skicka ut mail med bifogat informationsbrev 
(Bilaga 1) till fem förskolechefer som i sin tur vidarebefordrat detta till sina anställda, har fyra 
förskollärare svarat mig. Dessa förskollärare har en arbetslivserfarenhet på mellan fyra och 
fyrtio år, samt arbetar med olika åldrar på barngrupperna. Några arbetar med barn från ett till 
tre år och andra med barn från tre till fem år. Detta har gjort att det finns en bredd i 
arbetslivserfarenhet och en uppfattning om jämställdhetsarbete med barn i olika åldrar som 
kan ge en bredare bild av vad studien handlar om. Därför togs beslutet att dessa fyra 
förskollärare fick vara tillräckligt.  
 
Etiska hänsynstaganden 
När en studie görs med människor finns det några etiska principer som måste tas hänsyn till, 
dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Dessa fyra principer har påverkat studien på så sätt att forskaren varit tvungen att lämna ut 
den information som krävs innan genomförandet av intervjuerna, tagit hänsyn till att inte 
respondenternas namn används, se till att det inte finns möjlighet till igenkänning av förskola, 
kommun och förskollärarna som medverkat, att alla som medverkat i studien gett sitt 
samtycke och att forskaren har förståelse för att de utsagor som presenteras inte får användas i 
annat än studiens syfte. 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) är det forskarens skyldighet att informera de berörda 
personerna om deras roll studien där relativt detaljerad information om studien, vad personen 
kommer bidra med och att medverkan är frivillig. Detta kallas för informationskravet 
(Vetenskapsrådet 2017). Det har gjorts i denna studie via ett missiv (Bilaga 1), där 
information har getts om studiens syfte och hur intervjupersonerna via intervjuer kan bidra till 
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en förståelse av vad några förskollärare tänker kring kön, vad de gör enligt dem själva på 
förskolan för att motverka traditionella könsroller och könsmönster, samt hur detta arbete kan 
få nya innebörder med den kommande reviderade läroplanen.  
 
Personuppgifter som samlats in för studiens ändamål har efter studiens slutförande raderats, 
detta för att dessa uppgifter inte skall kunna användas för andra syften efteråt. Deltagarna har 
även vid intervjuns start blivit informerade om att de har rätt att dra sig ur studien när de vill 
och deras uppgifter kommer därmed att tas bort. Vetenskapsrådet (2017) kallar detta för 
nyttjande kravet och det innebär att personuppgifter i efterhand inte ska kunna användas eller 
utnyttjas på fel sätt (Vetenskapsrådet, 2017). 

I denna studie inhämtas empiriskt material via intervjuer och kräver därför samtycke. 
Vetenskapsrådet (2017) menar att när en studie har aktiva deltagare som själva är med och 
bidrar ska ett samtycke ske mellan forskaren och deltagaren. Detta är deltagarnas rättighet 
(Vetenskapsrådet, 2017). I denna studie har detta gjorts muntligt vid inledningen av 
intervjuerna.  

När intervjupersonerna i denna studie medverkat och deras utsagor ska presenteras görs detta 
genom att avidentifiera de medverkande i studien. Deras namn har bytts ut mot fingerade 
namn och inga arbetsplatser nämns. Vetenskapsrådet (2017) kallar detta för 
konfidentialitetskravet och menar att ingen person, förskola eller kommun ska namnges vid 
sitt faktiska namn för att det inte ska gå att identifiera personerna eller platserna i studien 
(Vetenskapsrådet, 2017). De medverkandes namn i denna studien har bytts ut mot Sara, Lisa, 
Karin och Vera. Detta kan göra det lättare för läsaren att förstå resultatet och diskussionen 
istället för att presentera intervjupersonerna som intervjuperson 1 o.s.v. (Rosenqvist & 
Andrén, 2006). 

För att ge intervjupersonerna en god förberedelse inför intervjutillfällena har information 
(Bilaga 1) om intervjun skickats ut i förväg, där studiens syfte och vad som förväntas av dem 
presenteras, dock har inte intervjuguiden (Bilaga 2) skickats ut. Bryman (2011) menar att det 
kan utmynna i att intervjupersonen väljer att ej svara på vissa frågor under intervjuns gång 
och vet när denne inte vill fortsätta intervjun. Det kan även leda till att intervjun inte blir av 
alls. Fördelar som kan finnas med att frågeställningar skickas ut innan är att 
intervjupersonerna kan känna tillit till den som ska föra intervjun och intervjupersonen har 
möjlighet att redan innan utveckla sina svar (Bryman, 2011). I denna studie var 
intervjupersonernas svar varit väl utförliga och genomtänkta, vilket kan bero på att de fått 
information om syftet med intervjun som kan ha räckt för att dessa personerna känt sig trygga 
kring samtalsämnet. 

Intervju  
Intervjuerna förbereddes genom att kontakt togs med ett antal förskolechefer via mail, där ett 
missiv bifogades (Bilaga 1) och information gavs om studiens syfte, varför förskollärare var 
målgruppen, hur länge intervjun beräknades att vara, etiska principer samt att de förskollärare 
som ville medverka skulle återkoppla via mail. Det fanns en viss svårighet att få förskollärare 
att medverka, tillslut hade fyra stycken svarat och blev därför min urvalsgrupp. De 
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förskollärare som ville vara med i intervjun fick själva bestämma var och när intervjun skulle 
genomföras, samtliga valde sin arbetsplats. Viktigt att tänka på när en ska genomföra en 
intervju är att ha en noggrann struktur som följs under intervjun, detta kallas en formell 
intervju. Rosenqvist och Andrén (2006) menar att den formella intervjun har initierats, 
planerats och förberetts av forskaren samt fokuserar kring en undersökningsfråga. Samtalet 
förs med intervjupersonen kring frågor som ställs av den som intervjuar och är förberedda i 
ett formulär, alla intervjupersonerna får även svara på samma frågor. Detta möjliggör att 
materialet sedan kan jämföras med andra intervjupersoners svar (Rosenqvist & Andrén, 
2006). I denna studie har en så kallad intervjuguide (Bilaga 2) skapats utifrån studiens 
frågeställningar för att ge en god struktur under intervjun, men samtidigt tillåta den som 
intervjuar att ställa följdfrågor. Bryman (2011) menar att detta är en semistrukturerad intervju 
då intervjun följer ett schema och på samma gång kan vara öppen och flexibel. En 
semistruktur gör att samtalet kan fyllas på med följdfrågor och på så sätt ge svar på 
intervjuguidens frågor (Bryman, 2011). När intervjuerna ägde rum tillfrågades 
intervjupersonerna om det gick bra att intervjun spelades in med mobiltelefon, samtliga 
svarade ja. Detta underlättade arbetet med att transkribera och tolka intervjupersonernas svar i 
resultatet. Rosenqvist och Andren (2006) menar att det kallas transkription när det empiriska 
materialet skrivs av direkt från band. 
 
Kategorisering 
För att kategorisera det empiriska materialet användes en kombination av en hermeneutisk- 
och en fenomenologisk metod. Transkriptionerna i denna studie tolkades i sin helhet där olika 
egenskaper kunde urskiljas ur varje intervju. När intervjuerna sedan jämfördes fastlades sex 
olika kategorier utifrån materialet som gav svar på frågeställningarna. Dessa var traditionella 
könsmönster och könsroller, hemmets och samhällets normer, könöverskridande öppenhet, 
samtal och reflektion, medvetenhet och läroplanen förstärker arbetet i förskolan. Rosenqvist 
och Andrén (2006) menar genom att använda både en hermeneutisk- och en fenomenologisk 
metod blir det möjligt att dra slutsatser utifrån de upptäckta mönstren från utsagorna på ett 
tillförlitligt sätt. En fenomenologisk metod bidrar även till att intervjupersonernas utsagor kan 
presenteras och ge en bättre förståelse för läsaren och en hermeneutisk metod ger möjlighet 
för forskaren att redogöra för sin egen förståelse av materialet för att läsaren skall förstå 
tolkningarna (Rosenqvist & Andrén, 2006). Detta visar sig i studien då resultatet presenteras 
utifrån utsagor från intervjupersonernas svar som sedan följs av forskarens egna tolkningar av 
deras utsagor, vilket i sin tur förtydligar varför de kategoriserats på ett visst sätt och vilka 
mönster som blivit synliga.  
 
Målet med att använda sig av intervju som metod för insamling av det kvalitativa empiriska 
materialet och en hermeneutisk- och en fenomenologisk metod för att sedan kategorisera 
materialet är att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Med tillförlitlighet menas hur 
studiens metoder har kunnat eller inte bidra till ett trovärdigt resultat. Här finns det två typer 
av begrepp som brukar användas ”reliabilitet” och ”validitet”. Enligt Rosenqvist och Andrén 
(2006) innebär begreppet ”reliabilitet” inom positivistisk forskning vilken tillförlitlighet 
studien har. Reliabilitet kan uppnås genom att forskaren till exempel skapar intervjufrågor 
som kan förstås på samma sätt av olika intervjupersoner, vilket då blir ett tillförlitligt sätt i 
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insamling av empiriskt material (Rosenqvist & Andrén, 2006). Detta har tagits hänsyn till då 
intervjuguiden formats med tydliga och förståbara frågor så att alla intervjupersoner kan 
uppfatta frågorna på samma sätt. Begreppet ”validitet” menar Rosenqvist och Andrén (2006) 
innebär om forskaren uppfyller syftet i studien med hjälp av de valda metoder och tekniker 
som forskaren valt att använda. Begreppen ”reliabilitet” och ”validitet” hänger oavkortat ihop 
och bildar ett trovärdigt resultat (Rosenqvist & Andrén, 2006). För att få god reliabilitet och 
validitet i denna studie har forskaren sammanställt frågorna i en intervjuguide med tydliga 
frågor så att varje intervjuperson kan förstå och svara på samma frågor. Detta har bidragit till 
en möjlighet att jämföra svaren på varje fråga från varje enskild individ med andras svar. 
Vilket gör det lättare att kategorisera intervjupersonernas svar och sedan kunna dra slutsatser 
utifrån ett tillförlitligt resultat. 
 

Resultat och analys 
De som medverkar i resultatet är Vera som arbetat i förskola tio år, Karina fyrtio år, Sara fyra 
år och Lisa har arbetat i tio år i förskolan. Nedan presenteras resultatet som framkommit 
genom analysen av materialet. När kategorisering av det empiriska materialet har gjorts har 
frågeställningarna legat som grund för att hitta mönster i respondenternas svar. Därför 
presenteras resultatet under tre rubriker som kallas för förskollärarnas förståelse av 
könsmönster och könsroller, jämställdhetsarbetet på förskolan och den kommande läroplanens 
påverkan. Under dessa rubriker har olika mönster uppkommit och sex kategorier har 
upptäckts sammanlagt. Vilka är: traditionella könsmönster och könsroller, hemmets och 
samhällets normer, könöverskridande öppenhet, samtal och reflektion, medvetenhet och 
läroplanen förstärker arbetet i förskolan. Dessa kategorier har framkommit genom att de 
inspelade materialet avlyssnats flera gånger, intervjuerna har tolkats enskilt och mönster som 
framkommit har uppmärksammats. Sedan har varje intervjus uppkomna mönster tolkats 
tillsammans med resterande intervjuer för att hitta gemensamma teman och mönster. Vilket 
ligger i linje med det Rosenqvist och Andrén (2006) menar, att det är möjligt att kombinera en 
hermeneutisk- och fenomenologisk metod och att detta utmynnar i att intervjupersonernas 
utsagor tolkas och bearbetas enskilt och sedan tolkas alla respondenternas utsagor 
tillsammans för att hitta gemensamma mönster och teman (Rosenqvist & Andrén, 2006). 
Varje kategori avslutas med en sammanfattning av det som visats sig i kategorin. De 
tolkningar som kan anses vara antaganden kommer i slutet istället för senare för att undvika 
för många upprepningar.  
 
Förskollärarnas syn på könsmönster och könsroller 
Som tidigare beskrivits finns det en skillnad mellan könsroller och könsmönster. Roller 
tillskrivs sättet en flicka eller en pojke anses bete sig medan mönster är något som upptäcks, 
som till exempel att flickor leker med vissa leksaker och i särskilda miljöer och som i sin tur 
kan påverka vilka könsroller som tillskrivs respektive kön. Till exempel pojkar tendera leka 
med actionfigurer och anses ta en tuff roll medan flickor leker med dockor och anses ta en 
omhändertagande roll. Det som även poängterats är att könsmönster och könsroller är något 
som hänger ihop och kan ses som följder av varandra. Intar barnet en viss roll så medföljer till 
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exempel ett visst lekmönster. Nedan presenteras tre kategorier där respondenterna förklarar 
könsmönster och könsroller samt hur samhället och hemmet bidrar till traditionella sätt att se 
på kön. 
 
Traditionella könsmönster 
Det som blev synligt i dessa intervjuer var att förklaringarna baserades utifrån vilket kön 
barnet bär. Könsmönster förklarar respondenterna som något materiellt som samhället skapat 
och ur ett traditionellt sätt att se på kön. Det finns även en viss oklarhet om vad skillnaden är 
mellan könsmönster och könsroller som vidare presenteras av Sara nedan:  
 
När man ser tillbaka i tiden att pojkar skall leka med bilar och tåg… leka hårda lekar. Flickor är lite finare, vi är 
lite försiktiga, vi leker gärna prinsessor och med dockor och är omhändertagande, visar empati.  
 
Sara kopplar könstillhörighet till olika mönster som respektive kön bör anta utifrån ett 
traditionellt sätt att se på flickor och pojkar. Det betyder inte att Sara menar att det är så det 
ska vara, utan enbart hur dessa begrepp uppfattas. Respondenterna visar även tendenser att 
beskriva könsroller i kombination med könsmönster. Ytterligare ett svar tyder på att 
respondenterna kan anse det svårt att skilja på könsmönster och könsroller. Lisas svar nedan 
visar på att hon ser könsmönster som något som vuxna kan se i mönster hos barnen och det 
finns en osäkerhet i vad dessa kan innebära: 

Alltså finns det någon skillnad mellan könsroller och könsmönster? Roller är något som funnits med längre bak i 
tiden och mönster är mer någonting man upptäcker, men jag är inte riktigt säker. 

Det finns en genomgående förståelse bland respondenterna att könsmönster är något de kan se 
och som leder flickor och pojkar in i förståelsen om att könen är olika och anses följa vissa 
mönster och därmed även anta olika roller. Bland respondenterna finns det även en svårighet 
att skilja könsmönster och könsroller åt, vilket kan ge en bild av att könsmönster och 
könsroller hänger samman och skapar en helhet.  

Förståelsen hos respondenterna av könsmönster ur ett traditionellt sätt att se på kön gör att 
flickor och pojkar utifrån föreställningar delas in i olika grupper. Detta kan tolkas som att en 
traditionell förståelse om könsmönster ändå finns hos respondenten och kan innebära att dessa 
föreställningar om traditionella könsmönster och könsroller fortfarande kan råda i förståelsen 
av kön. Denna förståelse kan bidra både till att icke-jämställda förhållanden skapas mellan 
flickor och pojkar, men kan också göra vuxna uppmärksamma på att flickor och pojkar inte 
ses som jämlikar och att det är något som vuxna behöver erkänna och arbeta bort.  

Traditionella könsroller 
Respondenternas uppfattning om könsroller visar sig i analysen vara enklare att förklara. 
Nedan presenteras vad Vera sa om könsroller: 

…att pojkar är lite mer manliga, visar inte känslor på det sättet som flickor skall göra, är lite tuffare och flickor 
är lite tillbaka och försiktiga. 
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Här finns en tydligare bild av vad könsroller kan innebära, då beteende och förhållningssätt 
beskrivs utifrån en traditionell syn på flickor och pojkar. Pojkar ges en hårdare roll medan 
flickor anses vara mjuka i sitt beteende. Vidare svarar Lisa att könsroller skapar olika 
förväntningar på flickor och pojkar: 
 
Könsroll det är väl att barn förväntas klara vissa saker för att det är en tjej och förväntas klara vissa saker för att 
det är kille. Och det är väl ingen fri från? 

Karin ser könsroller som något djupt rotat: 

Könsroller är det som förväntas av en pojke respektive flicka och det sitter djupt rotat i hur vi är. 

Karin menar att könsroller är djupt rotade. Något som då kan ifrågasättas är om det går att 
motverka dessa traditionella könsroller. Vidare visas en tydligare bild av var könsroller kan 
innebära ovan. Till skillnad från könsmönster tycks respondenterna här kunna förklara 
könsroller utan att väva in egenskaper för könsmönster. Detta kan då tolkas som att könsroller 
kan vara lättare att förstå.  

Som kategorin traditionella könsmönster visar har respondenterna även en traditionell syn på 
könsroller. Det framkommer inte att de tycker så själva men de har en tendens att förklara 
könsmönster och könsroller på detta sätt vilket kan betyda att de har en underliggande 
förståelse för hur en flicka respektive pojke bör vara. 

Hemmets och samhällets normer 
Under intervjuerna när frågor om könsroller och könsmönster togs upp tenderade 
respondenterna att lägga mycket vikt på att samhället och hemmet har stor inverkan på barnen 
och att de bidrar till att barn har en traditionell syn på kön. Nedan presenteras vad Karin sa 
om detta: 

Idag har vi pojkavdelning och flickavdelning i affärerna. Medans vi har fått order om att bredda synen på kön, så 
har samhället dragits ihop så att normerna är hårdare än någonsin. 

Vidare menar Sara att synen hemifrån spelar roll: 

Vad man har för syn hemma och hur vuxna pratar om normer påverkar barnen också. 

Sara antyder att hemmets normer lägger grund för dessa traditionella mönster och roller samt 
förståelsen av kön hos barn. Detta strider mot förskolans arbete där traditionella könsmönster 
och könsroller skall motverkas. Vidare fanns det även en tro att föräldrar kan tycka det är bra 
att barnen är på ett traditionellt sätt och därmed visar detta, så här sa Lisa:  
 
Vissa tycker det är bra att en pojk är som han ska vara… Jag tror också att det är lätt att man då kanske visar som 
vuxen att man tycker det är skönt. 
 
Att som förälder inte behöva oroa sig över att sitt barn sticket ut från normen antyder Lisa kan 
vara en lättnad för den vuxne. Vera säger vidare att föräldrar kan känna en glädje i att de fått 
en flicka och därmed tilldelar sitt barn traditionella attribut. Vilket Vera antyder kan påverka 
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barns uppfattning om manligt och kvinnligt: 

Det är mer, tror jag, föräldrarna som tycker det är roligt att de till exempel får en flicka och sen köper mycket 
rosa och röda kläder, att det är de som styr. 
 
Med samhällets försök att dela på flickor och pojkar, samt föräldrars förhållningssätt och 
agerande menar dessa respondenter att de bidrar till könsroller och könsmönster där flickor 
och pojkar antas agera utifrån ett traditionellt sätt att se på kön. Respondenterna uttrycker sig 
som att de blir motarbetade och inga förslag på hur de skulle kunna påverka föräldrar eller 
samhället konstateras. Det kan tolkas som att traditionella könsmönster och könsroller som 
kommer från samhället och hemmet är ingenting vuxna i förskolan kan göra något åt. Detta 
skulle kunna leda till att traditionella könsmönster och könsroller kommer fortsätta att 
reproduceras och att förskolan egentligen har en liten inverkan på barns syn på kön. 
 
Utifrån citaten ovan kan samhället ses som boven för kvarlevande traditionella könsmönster 
och könsroller och att förskolans verksamhet blir dem som ska kompensera för samhällets 
agerande. Detta kan tolkas som att förskolan blir motarbetade av samhället och att det kan 
vara svårt att motverka traditionella könsmönster och könsroller.  
 
Arbetet med jämställdhet 
Nedan presenteras tre olika arbetssätt som kunde urskiljas utifrån respondenternas svar om 
arbetssätt i verksamheten. Där könsöverskridande öppenhet, samtal och reflektion samt 
medvetenhet var kategorier som kunde identifieras. 
 
Könsöverskridande öppenhet 
Med öppenhet för olika identiteter menas att vuxna inom förskolan låter barn vara vem de 
vill, testa vilka identiteter de vill och undersöka olika könstillhörigheter samt att vuxna 
bemöter alla barn på samma sätt oavsett om de är en flicka eller en pojke. Nedan visar Lisas 
utlåtande om hur könsöverskridande öppenhet kan se ut: 
 
Det skall inte finnas någon skillnad utan det bemötande jag har skall vara utifrån barnen och inte utifrån vilket 
kön dom har. 
 
Lisa anser att bemötandet av barn inte ska baseras på vilket kön barnet bär, utan skall vara 
utifrån individen och dess behov, att se barnet och inte könet. Karin antyder nedan att det är 
viktigt att låta barn vara olika och inte motarbeta beteende som inte anses vara önskvärda för 
ett visst kön. Utåtagerande flickor och ledsna pojkar skall få lov att visa de känslor och det 
behov de har utan att begränsas av traditionella normer, Karin ger exempel på hur det inte ska 
vara ur ett traditionellt sätt att se på flickor och pojkar: 
 
… att flickor får ta plats, de får ligga och skrika här ute på golvet och sparkas och slåss… och en pojke som är 
för svag och gråter för ingenting, att man inte tycker att han är en lipsill. 
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Karin menar att barn skall få vara barn och vuxna ska inte låta sig styras av traditionella 
normer och värderingar. Barnen ska få känna de känslor som de vill. Karin belyser att det ska 
få vara okej för barnen att vara den de är, vad de vill och kunna agera utifrån detta. Enligt 
citatet nedan anser Karin att det kan vara leksaker som antas vara för flickor värderas lägre än 
leksaker som antas vara för pojkar:  
 
...För ibland får jag en känsla av att flicksaker inte är lika högt värderat som pojksaker… På nått vis att man 
uppvärderar det kvinnligt kodade att det är blir lika mycket värt…  
 
Kvinnlighet måste uppvärderas menar Karin och pedagoger måste visa att det är okej att 
barnen får välja vilka leksaker de vill och samtidigt uppvärdera det kvinnligt kodade genom 
att visa öppenhet. Vidare menar även Karin: 
 
… Att vi ska ha ett öppet sinne, att dom skall lära sig att tycka om varan, att stå ut, att förstå att vi är olika och att 
olika är bra. Så att det inte bli det här... 
 
Att motverka synen om att barn måste passa in är enligt Karin viktigt. Att kunna se båda 
normerna som lika mycket värda. Vidare menar Lisa att barn i yngre åldrar inte visar 
tendenser till att anta traditionella normer och därför är det viktigt att visa öppenhet för både 
flickor och pojkar att göra och vara den de vill: 
 
När de är så små så är det inte färgat, utan dom leker över gränser… Men just därför är det viktigt att vi fortsätter 
hålla det neutralt och öppet. 
 
Vera menar att: 
 
Här känner vi att det spelar ingen roll om en kille går runt med en barnvagn … men att det ändå ska finnas 
möjligheter för barn att leka med allting oavsett om det ansen pojkigt eller flickigt i andras ögon. 
 
Respondenterna talar för en könsöverskridande öppenhet där det inte skall spela någon roll 
vilket kön barnet bär och att traditionella könsroller och könsmönster skall motverkas. Detta 
görs genom att skapa neutrala miljöer där flickigt och pojkigt skall få finnas. Respondenterna 
menar att det dock inte ska finnas några regler för vem som är det ena eller det andra och 
motverkas traditionella sätt att se på kön. Målet är att finna öppenhet för vad eller vem barnet 
vill vara eller leka med, som i sin tur kan leda till att barnen själva skapar ett öppet sinne för 
könsöverskridning.  
 
Detta kan även tolkas som att till exempel pojkar som har traditionella värderingar hemifrån 
fortsätter att leka med bilar, eftersom respondenterna menar att barnen ska få välja och vara 
den de vill och därmed kanske inte tillämpar könsöverskridande öppenhet vilket kan leda till 
att traditionella könsmönster inte utmanas av individen.  
 
Samtal och reflektion  
Nedan presenteras uppfattningar om betydelsen av samtal och reflektion i jämställdhetsarbetet 
på förskolan. Enligt respondenternas utsagor innebar detta samtal och interaktion mellan 
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vuxen och barn, självreflektion och reflektion med andra vuxna. Sara påpekar att det är viktigt 
att lyfta samtal om olikheter och reflektera tillsammans med barnen: 
 
Att alltid lyfta olikheter och inte hålla det dolt som att det är något dåligt utan alla får ha allt. Vi försöker hela 
tiden lyssna på vad barnen säger och prata om det. 
 
Sara anser att vuxna i förskolan inte ska dölja olikheter, istället ska vuxna tillsammans med 
barn lyfta det barn säger och svara på deras frågor. Detta kan tolkas som att lyhörda vuxna är 
viktigt i arbetet mot jämställdhet mellan könen. Vera menar att det är nödvändigt för vuxna att 
själv reflektera över sitt egna förhållningssätt gentemot barnen: 
 
Mycket handlar om att göra det medvetet för en själv... Hur gör jag när jag pratar med barnet, hur benämner jag, 
hur lägger jag min ton. Varför gör jag det? Det tror jag är jätteviktigt. 
 
Att reflektera och vara ärlig mot sig själv menar Vera är viktigt för att medvetet kunna ge 
barn möjligheter till könsöverskridande aktiviteter. Vidare menar Lisa att den vuxnas 
värderingar påverkar hur de bemöter barnen. Att rannsaka sitt eget beteende och i samtal 
uppmuntra barn till könsöverskridande aktiviteter och beteende finner flera respondenter som 
viktiga verktyg för att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Nedan uttrycker 
Lisa hur en vuxen kan samtala med barn för att inte ge dem en traditionell syn på normer och 
värderingar: 
 
Hur vi pratar med barn är viktigt. Lägga öppna värderingar istället för att till exempel säga: ”när du blir stor så 
träffar du en tjej”, eftersom de är så små nu tror jag att det är viktigt att vidga vyerna. 
 
Respondenterna menar att vuxna måste reflektera och samtala tillsammans med barn för att 
kunna lyfta traditionella könsmönster och könsroller, därmed även finna dolda värderingar 
som kan hindra barnen från ett könsöverskridande perspektiv. Självreflektion visar sig även 
vara viktigt för att kunna ifrågasätta sina egna handlingar och värderingar. Samtal och 
reflektion om traditionella könsmönster och könsroller samt öppenhet för könsöverskridande 
aktiviteter och beteende menar respondenterna är ett viktigt verktyg i förskolans 
jämställdhetsarbete. Vidare menar respondenterna att medvetenhet är en del i 
jämställdhetsarbetet på förskolan.  
 
Detta kan tolkas som att lyhördhet är viktigt och att se kritiskt är egenskaper som vuxna måste 
anta för att kunna arbeta med jämställdhet.  
 
Medvetenhet 
Nedan presenteras respondenternas uppfattningar om hur medvetna val om miljö, material 
och aktiviteter kan bidra till jämställdhetsarbetet i förskolan. Sara menar att medvetna val 
spelar stor roll till exempel när vuxna utformar miljön inomhus: 
 
…miljön man har påverkar mycket. Hur placerar vi leksaker? Vad gör vi av dem? Har vi neutrala miljöer så tror 
jag absolut att det påverkar hur barnen leker i miljön, vem som går in där och tar för sig. 
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Att utforma miljön på ett medvetet sätt kan även innebära att titta på vilka lekmönster som 
råder bland barnen. Sara berättar hur de brukar guida barnen till att testa andra aktiviteter och 
även att leka med andra barn än dem de vanligtvis leker med. Trots att respondenterna hade 
svårt att förklara vad ett könsmönster är utan att väva in könsroller så tycks de kunna hitta 
könsmönster i verksamheten i barnens lekmönster. När vuxna ser att det finns ett visst 
lekmönster som inte gynnar barngruppen menar Sara att: 
 
…Är det någon som alltid sitter och pärlar så kanske vi sätter de barnet på någonting annat eller är det alltid 
någon som vill vara just med den personen, så kan vi medvetet välja att sära på dem. Det tror jag också handlar 
om ett medvetet tänk. 
 
Sara menar även att om vuxna kategoriserar flickor och pojkar bidrar det till traditionella sätt 
att se på kön. Enligt Sara måste vuxna medvetet tänka på hur de bemöter flickors och pojkars 
behov i val av leksaker så att det inte begränsar barnens syn på kön: 
 
…vi ser hela barngruppen som helhet och barnen som barn. Vad dem gör och vad dem leker med tror jag är 
jätteviktigt. För om vi börjar kategorisera att ”killarna gör alltid det här” då kommer barnen också ta efter det. 
 
Vidare menar Lisa att de försöker att inte värdera barnen och istället uppmuntra dem i deras 
val på förskolan utan att lägga någon vikt på om till exempel leksakerna är traditionellt sedda 
som framtagna för flickor eller pojkar eller hur de ser ut:  
 
Vi har medvetet försökt att inte överhuvudtaget värdera barn i hur dem ser ut... Att vi försöker ta ner det där och 
istället uppmuntra … att självklart skall du leka med den här om du vill. 
 
Vera antyder att medvetna val av böcker kan vara ett bra sätt att lyfta att olika är bra: 
 
Se till att ha böcker där det är en i rullstol, två pappor. Det är viktig att börja i tid med att allt är okej. 
 
Karin menar att vuxna måste medvetet lyfta det kvinnligt kodade för att inte minska dess 
status ytterligare och att det är pojkarna som ska tillåtas tycka om det kvinnligt kodade: 
 
… Så min målsättning är redan klar, fram med det kvinnliga och slåss lite för flickornas rätt att få finnas. Men i 
mitt arbete ser jag att det är pojkarna som behöver mycket mer. Flickorna de klarar sig. 
 
Respondenterna anser att miljö, vuxnas bemötande, aktiviteter och lekmaterial kräver 
medvetenhet för att främja jämställdhet. Tillsammans med könsöverskridande öppenhet, 
samtal och reflektion bidrar medvetenhet till att traditionella sätt att se på flickor och pojkar 
kan minska. Detta kan tolkas som att om ingen värdering görs av barnets kön kan det bidra till 
att barnen inte heller värderar barn efter kön. 
 
År 2019 kommer en ny läroplan, nästa kategori belyser hur respondenterna tror att de nya 
skrivningarna om jämställdhet kan komma att påverka deras arbete i förskolan.  
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Nya läroplanens påverkan 
Respondenterna har inte tidigare läst skrivningarna om jämställdhet från lpfö 18, utan fått läsa 
dem under intervjun. Analysen visar alltså respondenternas första tankar om dessa stycken. 
Kategorin som framkom var att läroplanen förstärker arbetet i förskolan. 
 
Läroplanen förstärker arbetet i förskolan 
Majoriteten av respondenterna tyckte att Lpfö 18 förstärkte det redan pågående arbetet med 
jämställdhet och gav dem en tydligare bild av vad arbetet ska handla om. En annan 
respondent såg sin erfarenhet och medvetenhet som nyckeln till arbetet med jämställdhet. 
Sara ansåg att: 
 
För min del så stärker det bara det som vi gör nu … Mycket av det som står här finns ju med i det arbetet vi gör. 
 
Lisa såg det som ett steg framåt i allas förståelse av jämställdhetsarbetet i förskolan: 
 
Jag tror det här är jättebra… det kan ta emot för den äldre generationen att arbeta med jämställdhet… Jag tror att 
de nya skrivningarna är viktiga för det blir mer tydligt.  
 
Även Vera ser den nya läroplanens mål kring jämställdhet som ett bidrag till en tydligare bild 
kring jämställdhetsarbetet i förskolan: 
 
Det här blir ännu mer tydligt på något sätt just med genus och hur vi bör jobba mer med det. 
 
Karin tycker att läroplanen skulle förändras drastiskt för att den skulle kunna påverka arbetet, 
dock menar respondenten att arbetet är viktigt och något som hon medvetet arbetar med:  
 
Jag tror inte det påverkar mitt arbete. Jag har jobbat för länge, det krävs nog mycket för att jag skall ändra mig. 
Då skulle det vara en manual för hur man gör. Så att jag blir berörd. Jag är bra på mitt jobb och skall jag ändra 
på det som jag tycker är så bra. Jag tycker det är okej att vara dem man vill och vara schysst mot varandra. Jag 
kan inte riktigt se att tjejer är minder modiga än killar. De handlar om individen. 
 
Över lag tycker respondenterna att läroplanen kommer att stödja dem i deras 
jämställdhetsarbete på förskolan och tror även att det kan bidra till att många fler i arbetslaget 
kan förstå vikten av att arbeta med att motverka traditionella könsmönster och könsroller i allt 
dem gör på förskolan. Endast en av respondenterna ansåg sin erfarenhet och sunda 
värderingar som verktygen i arbetet, dock i enlighet med respondentens yrkesroll.  
Detta kan tolkas som att det finns kollegor som inte är engagerade i att motverka traditionella 
könsmönster och könsroller samt att tydligare skrivningar kan ge möjlighet för dessa kollegor 
att förstå vad det innebär. I enlighet med de respondenterna sagt i föregående kategori kan det 
behövas mer kunskap om till exempel reflektion och samtal, könsöverskidande öppenhet och 
medvetenhet för att det skall göra någon skillnad i kollegornas förhållningssätt.  
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Sammanfattande resultat 
Resultatet visar att respondenternas uppfattning av könsmönster är att det är något som de kan 
se och som ger en förståelsen om att könen är olika, anses följa olika mönster och därmed 
även anta olika roller. Respondenternas förståelse av könsroller är att beteende och 
förhållningssätt tillskrivs respektive kön som att pojkar ges en hårdare roll medan flickor 
anses vara mjuka i sitt beteende. Respondenterna uppfattar att könsmönster och könsroller 
hänger samman. Förståelsen av könsmönster och könsroller ses ur ett traditionellt sätt att se 
på. Vilket kan betyda att respondenterna har en underliggande förståelse för hur en flicka 
respektive pojke bör vara. Vidare menar respondenterna att samhällets och hemmets normer 
och värderingar bidrar till att reproducera traditionella könsmönster och könsroller istället för 
att motverka dem. 

Resultatet visar även att respondenterna påstår att de arbetar för att motverka traditionella 
könsmönster och könsroller genom att visa könsöverskridande öppenhet, samtala och 
reflektera samt att ha ett medvetet förhållningssätt gentemot barn och göra medvetna val i 
förskolans praxis. Könsöverskridande öppenhet menar respondenterna är att inte värdera 
vilket kön barnet har, vem barnet väljer att vara eller leka med och låta barnen testa 
könsöverskridande aktiviteter. Detta menar respondenterna kan bidra till att barnen finner en 
förståelse om att olika är bra och barn får vara den de vill. Respondenterna menar vidare att 
vuxna ska samtala och reflektera tillsammans med barnen, kollegor och även reflektera på 
egen hand angående underliggande värderingar kring traditionella könsmönster och 
könsroller. Till sist visar resultatet att medvetenhet och medvetna val är viktiga i 
jämställdhetsarbetet på förskolan. Att medvetna val görs när vuxna utformar miljön, placering 
av leksaker och val av material. Medvetenhet är enligt respondenterna att inte värdera barnen 
och att ge dem alternativ som kan bredda deras syn till att bli mer könsöverskridande.  

Slutligen visar resultatet att respondenterna tycker att den kommande läroplanen förtydligar 
deras redan pågående arbete och att det kan hjälpa kollegor som inte är lika insatta att få en 
djupare förståelse kring jämställdhetsarbetet i förskolan. Det finns dock också en tro om att de 
egna värderingarna och erfarenheter är nyckeln till att arbeta med jämställdhet i förskolan. 

Diskussion 
Nedan presenteras två typer av diskussioner en metod- och en resultatdiskussion. I 
metoddiskussionen redovisas hur vida metoden bidragit till att resultatet anses tillförlitligt, om 
några andra metoder skulle kunnat vara bättre och hur forskaren skulle kunnat gjort något 
annorlunda. I resultatdiskussionen presenteras resultaten från analysen, om studiens 
forskningsfrågor har varit möjliga att besvara. Detta diskuteras med hjälp av den tidigare 
forskningen och styrdokument som redovisats i bakgrunden. Slutligen redovisas hur studiens 
resultat kan ses ur ett större samhälleligt sammanhang och hur en vidare forskning utifrån 
studien skulle kunna se ut. 
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Metoddiskussion 
Nedan kommer resultatets tillförlitlighet att diskuteras och om andra metoder hade varit 
möjliga, samt saker som kunde gjorts bättre i studiens metoder. 
 
Studiens tillförlitlighet 
Målet med att använda sig av intervju som metod för insamling av det kvalitativa empiriska 
materialet och en kombination av en hermeneutisk- och en fenomenologisk metod för att 
sedan kategorisera materialet var att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt och att studien 
fått god reliabilitet och validitet. För att få god reliabilitet och validitet i denna studie har 
intervjuguiden baserats på studiens frågeställningar med tydliga frågor som varje 
intervjuperson kan förstå. Detta har bidragit till en möjlighet att jämföra svaren på varje fråga 
från varje enskild individ med andras svar. Detta har gjort det smidigt att kategorisera 
intervjupersonernas svar och sedan kunna dra slutsatser utifrån ett tillförlitligt resultat. Att 
istället använda till exempel enkät som metod hade varit möjligt. Enkätfrågorna kan användas 
i början av studien för att få förhandsinformation innan intervjuerna och enkätsvaren kan ge 
en grund för intervjufrågorna. Rosenqvist och Andrén (2006) menar att det är svårt att 
formulera enkätfrågor som är entydiga och att frågor som uppfattas på samma sätt av alla som 
är med i studien är nödvändigt för att få tillförlitliga resultat (Rosenqvist & Andrén, 2006). 
Därför hade en kombination av enkät och intervju kunnat tillämpas som metod, dock hade 
inte enbart enkät som metod varit lämplig då det inte är möjligt för forskaren att ställa 
följdfrågor.  
 
En annan analysmetod hade inte varit lämplig då utsagorna från respondenterna är viktigt 
material för resultatet, detta för att visa på respondenternas uppfattningar. För att ge läsaren en 
uppfattning om vad respondenterna uttrycker och forskarens förståelse behövs kategorisering 
av svaren då det annars kan uppstå förvirring om vad resultatet egentligen visar. 
Ljudinspelning användes i intervjun för att förskollärarna inte skulle känna att de inte fick 
uppmärksamhet. Det var då svårt att veta om respondenterna hade svarat på alla frågorna 
under intervjun då de inte skrevs ner. För att hålla reda på vilka frågor som hade besvarats 
skulle en checklista kunna tillämpas då intervjufrågorna bockas av allteftersom frågorna 
besvaras. Studien visar några förskollärares förståelse för könsmönster och könsroller, 
jämställdhetsarbete och syn på läroplanen. Detta kan tillsammans med en sammanställning av 
tidigare forskning bidra till att förskollärare får bättre förståelse av till exempel vikten av 
jämställdhet i förskolan eller tips på metoder och idéer för att motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Eftersom endast fyra förskollärare medverkat i studien måste 
läsaren förstå att detta endast är några individers utsagor, dock kan detta vara ett litet bidrag 
till förståelse av jämställdhetsarbete i förskolan.  
 
Resultatdiskussion 
Syftet med denna studie är att undersöka vad några förskollärare tänker kring kön, vad de gör 
enligt dem själva på förskolan för att motverka traditionella könsroller och könsmönster, samt 
hur detta arbete kan få nya innebörder med den kommande reviderade läroplanen. Nedan 
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presenteras tre rubriker som utifrån studiens frågeställningar, respondenternas syn på 
könsmönster och könsroller, arbetet med jämställdhet och nya läroplanens påverkan. Under 
varje rubrik kommer underliggande kategorier att presenteras och jämföras med hjälp av 
tidigare forskning som redovisats i bakgrunden. Studien diskuteras även ur ett större 
samhälleligt sammanhang liksom förslag på hur resultatet skulle kunna bidra till vidare 
forskning.  
 
Respondenternas syn på könsmönster och könsroller 
Resultatet visar att respondenterna uppfattar att könsmönster och könsroller hänger samman. 
Deras uppfattning av könsmönster är att det är något som de kan se och som ger en 
förståelsen för att könen är olika, anses följa olika mönster och därmed även anta olika roller. 
SOU (2006:75) och Dolk (2011) menar att traditionella könsmönster är bland annat beroende 
av fysiska förhållanden där förväntade skillnader görs självklara. Till exempel brukar barn i 
fria leksituationer tendera att leka i enkönade grupper. Lekmaterial för flickor och pojkar 
placeras då på speciella ställen som benämns som dockvrån eller bygghörnan där barnen inte 
erbjuds att utforska olika könsmönster (SOU 2006:75; Dolk, 2011). Respondenternas 
förståelse av könsroller var att beteende och förhållningssätt tillskrivs respektive kön, vilket 
automatiskt gör att barnen förväntas ta olika roller. Odenbring (2014) fann även dessa 
traditionella föreställningarna i sin studie där flickor gavs rollen som ansvarstagande och 
pojkar som bråkiga. När förväntningarna är olika på flickor och pojkar skapas ojämställdhet 
mellan könen (Odenbring, 2014). Respondenterna beskriver könsmönster och könsroller ur en 
traditionell vinkel där flickor respektive pojkar anses ta en viss roll eller till exempel 
lekmönster, vilket tyder på att respondenterna ser könsroller och könsmönster som något sett 
ur ett traditionellt perspektiv. Dock talar respondenterna för att dessa mönster och roller ska 
motverkas och inte reproduceras.  

Vidare menar respondenterna att samhällets och hemmets normer och värderingar bidrar till 
att reproducera traditionella könsmönster och könsroller istället för att motverka dem. SOU 
(2006:75), Eidevald (2011), Emilson et al., (2016), Gullberg et al., (2018) och Winegrave 
(2018) menar att dessa roller inte skapas av barnen själva, utan något som barnen föds in i och 
att könsroller innebär de skilda förutfattade förväntningar som finns mellan flickor och pojkar 
beror på barnets biologiska kön. Dessa förväntningar skapas av hemmet och samhällets 
normer (Eidevald, 2011; Emilson et al., 2016; Gullberg et al., 2018; SOU, 2006:75; 
Winegrave, 2018). Respondenterna menar att genom samhällets och hemmets värderingar av 
kön bidrar det till barns förståelse av traditionella skillnader eller icke traditionella skillnader 
mellan könen och uttrycker sig som att de blir motarbetade, men ger inga förslag på hur de 
skulle kunna påverka föräldrar eller samhället till att förändras. Detta kan tolkas som att 
traditionella könsmönster och könsroller som kommer från samhället och hemmet är svåra för 
förskolan att göra något åt. Detta kan styrkas med Servos et al., (2015) studie som fann att 
barnens kulturella bakgrund påverkar barnens könsmönster. De normer och värden som 
barnen får från hemmet har inverkan på barnets egna syn av könsmönster och vad som är 
acceptabelt att leka med som flicka respektive pojke (Servos et al., 2015). Respondenterna 
upplevde även att vuxna kände en lättnad eller glädje att de hade till exempel en pojke som 
var ”grabbig” eller en flicka som de kunde klä i rosa, vilket kunde ytterligare förstärka dessa 
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traditionella könsmönster och könsroller. Detta såg även Kollmayer et al., (2018) i sitt resultat 
där föräldrar som hade en traditionell syn på kön och inte lade någon eftertanke på vilka 
leksaker de köpte till sina barn. Dessa föräldrar fråntog barnen möjlighet till en vidgad syn på 
könsmönster och föreställningarna förblev traditionella (Kollmayer et al., 2018). Följder av 
samhällets och hemmets normer kan tolkas som en faktor till att traditionella könsmönster och 
könsroller reproduceras. 

Arbetet med jämställdhet 
Resultatet talar för att det finns tre olika metoder för att arbeta med jämställdhet i förskolan. 
Den första handlade om könsöverskridande öppenhet för olika identitetsimpulser. Enligt Lpfö 
98 ska förskolan ska ge barn oavsett kön möjlighet att testa och utveckla sina förmågor och 
intressen utan att begränsas av traditionella könsroller. Respondenterna menar att 
verksamheten inte ska baseras på vilket kön barnet bär utan det skall finnas en öppenhet för 
att pröva könsöverskridande aktiviteter och roller. Respondenternas utsagor stämmer överens 
med läroplanens mål och riktlinjer samt visar att de har en förståelse för vad 
jämställdhetsarbete kan innebära. Respondenternas förståelse liknar Sandströms et al., (2013) 
ena strategi som de fann i sin studie. Strategin kallades för uppriktig öppenhet för nya 
identitetsimpulser och handlade om att synliggöra olika könsmönster och könsroller. Detta 
medförde att ge barn kunskap om traditionella könsmönster och könsroller samt hur dessa var 
okej att överskrida på olika sätt (Sandström et al., 2013).  
 
Lpfö 98 hävdar att vuxnas sätt att bemöta, ställa krav och ha förväntningar på flickor och 
pojkar bidrar till barnens uppfattning om kvinnligt och manligt. Respondenterna har förståelse 
för att deras egna värderingar kan påverka barnen och menar därför målet är att allt ska 
accepteras, att barn får vara den de vill och leka med vad de vill oavsett om de är typiska 
mönster och beteenden för en flicka eller pojke. Respondenterna menar vidare att ett öppet 
sinne är målet och att det är främst det kvinnliga som behöver lyftas som lika bra. Detta ligger 
i linje med det Edström och Brunila (2016), Giraldo och Colyar (2012) menar genom att barn 
och vuxna tillsammans undersöker könsöverskridande aktiviteter, former av kvinnligt och 
manligt kan öppenhet och acceptans för olika könsidentiteter skapas och den manliga normen 
som högst värderad istället ses som den kvinnliga normens jämlike (Edström & Brunila; 
Giraldo & Colyar, 2012). Här menar respondenterna att flickor och pojkar skall få ta lika 
mycket plats i dessa aktiviteter och visas lika mycket respekt oavsett vilket kön de bär. Detta 
menar även Johansson et al., (2016) och Odenbring (2014) då deras studier visar att pojkar får 
ta mer plats i förskolan och att aktiviteter som gynnar båda könen innebär att flickor och 
pojkar kan ta lika mycket plats (Johansson et al., 2016; Odenbring, 2014). 
 
Den andra metoden som resultatet visar är att samtal och reflektion ingår i respondenternas 
jämställdhetsarbete på förskolan. Självreflektion och reflektion med andra vuxna kring att 
ifrågasätta egna värderingar och förväntningar var viktiga tillvägagångsätt som 
respondenterna uttryckte. Detta kan tolkas som att lyhörda vuxna är viktigt i arbetet mot 
jämställdhet mellan könen. Gullberg et al., (2018), Ohrlander (2011) och Sandström et al., 
(2013) menar att vuxna måste ifrågasätta sitt eget beteende och förhållningssätt gentemot 
flickor och pojkar. Detta kan göras genom att till exempel uppmärksamma maktrelationer, 



 

 28 

utmana gränser, outtalade föreställningar, vara självkritiska, reflektera med barnen och 
ojämlikhet som i sin tur kan motverka traditionella könsmönster och könsroller och skapa nya 
mer jämställda normer (Gullberg et al., 3018; Ohrlander, 2011; Sandström et al., 2013). 
Respondenterna menar vidare att vuxna måste ha självinsikt och samtala tillsammans med 
andra vuxna samt reflektera och samtala med barn för att kunna lyfta traditionella 
könsmönster och könsroller, därmed även finna dolda värderingar som kan hindra barnen från 
ett könsöverskridande perspektiv. Detta ligger i linje med läroplanen.  
 
I tredje metoden visade respondenternas utsagor att medvetna val kan bidra till 
jämställdhetsarbetet i förskolan. När vuxna gör medvetna val kring miljö, material och 
aktiviteter kan detta hjälpa barn att pröva könsöverskridande lekar och bli medvetna om de 
traditionella könsmönster och könsroller som finns. Breneselović och Krnjaja (2016) menar 
att när vuxna inte gör medvetna val kommer barnens syn på könsmönster att förbli traditionell 
och icke-jämställda förhållanden kvarstår mellan könen (Breneselović & Krnjaja 2016). 
Respondenterna menar istället att vuxna bör titta på lekmönster som råder i barngruppen. 
Genom detta kan vuxna guida barnen till att utforma miljön och tillföra leksaker som kan leda 
barnen in i könsöverskridande aktiviteter. Gullberg et al., (2018) och Wingrave (2018) menar 
att när vuxna gör medvetna val som till exempel tillföra leksaker för både flickor och pojkar 
in i samma miljö för att låta barnen pröva olika typer av könsöverskridande aktiviteter kan 
detta ge en förståelse för att det finns traditionella mönster och roller som är okej att 
överskrida, vilket även bidrar till att barns självständiga val blir medvetna (Gullberg et al., 
2018; Wingrave, 2018). Respondenterna såg att främst pojkar har svårt att anta den kvinnliga 
normen då den inte värderas lika högt som den manliga normen och de vill därför uppvärdera 
den kvinnliga normen till den manliga normens jämlike. Edström och Brunila (2016) 
uppfattade även de i sin studie att femininitet tillskrivs svagheter och maskulinitet är 
eftersträvansvärt. Jämställdhetsarbetet behöver ändra perspektiv från att se kvinnan som en 
svag länk till att byta till ett kritiskt perspektiv och få kvinnlighet att vara lika mycket värt 
som manlighet, vilket inte innebär att kvinnan skall leva upp till den manliga normen 
(Edström & Brunila, 2016). Vidare menar respondenterna att detta kan göras genom att inte 
värdera barnen utan istället uppmuntra barnen till att vara den de vill och även medvetet välja 
material som till exempel böcker som handlar om två pappor istället för en mamma och en 
pappa som kan ändra perspektiv på att allt måste vara på ett visst sätt. Respondenternas 
förståelse av medvetna val av miljö och förhållningssätt är i enlighet med läroplanen. Lpfö 18 
menar att barn inte ska begränsas av traditionella könsmönster och att detta görs genom att 
förskolan anordnar utbildningen så att barnen oberoende av könstillhörighet möts, leker och 
lär tillsammans, prövar och utvecklar förmågor och intressen med likvärdiga möjligheter och 
samma villkor (Lpfö 18). Respondenterna visar ovan på en förståelse hur de kan motverka 
ojämställdhet genom att medvetna val som bidrar till att barn leker över gränserna. 
 
Nya läroplanens påverkan 
Överlag tycker dessa respondenter att läroplanen kommer att stödja dem i deras 
jämställdhetsarbete på förskolan. Detta ligger i linje med Giraldos och Colyars (2012) studie 
där de fann att pedagogerna såg det som sin plikt att i enlighet med läroplanen arbeta för 
jämställdhet i förskolan (Giraldo & Colyar, 2012). Med en uppfattning om att den nya 
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läroplanen är tydligare och stödjer deras redan pågående arbete kan detta enligt 
respondenterna bidra till att många fler i arbetslaget kan förstå vikten av att arbeta med att 
motverka traditionella könsmönster och könsroller i allt dem gör på förskolan. Detta kan 
tolkas som att det finns de som inte är engagerade i att motverka traditionella könsmönster 
och könsroller samt att tydligare skrivningar kan ge möjlighet för dessa personer att förstå vad 
det innebär. I enlighet med det respondenterna sagt i föregående kategori kan det behövas mer 
kunskap om till exempel reflektion och samtal, könsöverskidande öppenhet och medvetenhet 
för att det skall göra någon skillnad i kollegornas förhållningssätt. En av respondenterna ansåg 
sin erfarenhet och sina sunda värderingar som verktygen i arbetet, dock i enlighet med 
respondentens yrkesroll. Detta kan styrkas med Sandströms et al., (2013) studie som menar att 
pedagogerna själva måste vara medvetna om deras förhållningssätt för att kunna arbeta med 
jämställdhet i förskolan (Sandström et al., 2013). Medvetenhet och goda värderingar är en 
genomgående förståelse hos respondenterna och även fast en ny läroplan kan förtydliga 
uppdraget måste vuxna hela tiden rannsaka sina egna könsföreställningar och förhållningssätt 
för att motverka traditionella könsmönster och könsroller i förskolan.  
 
Sammanfattande slutsats 
Respondenternas förståelse av könsmönster och könsroller tolkas i denna studie som 
traditionella, med det menas inte att respondenterna tycker att det ska finnas skillnad mellan 
hur flickor och pojkar bemöts eller värderas. Snarare anser respondenterna att samhället och 
hemmet är dem som reproducerar traditionella könsmönster och könsroller. Detta på grund av 
att respondenterna pratar för metoder och tillvägagångssätt som gynnar barnens frihet till att 
vara vem de vill och gör barn medvetna om icke-jämställda förhållanden mellan könen.  
Respondenternas svar ligger i enlighet med både Lpfö 98 och Lpfö 18 vilket ger en bild av att 
dessa förskollärare är införstådda om sitt uppdrag och tar det på allvar, de tycker även att den 
nya läroplanen styrker deras redan pågående jämställdhetsarbete. Om förskolans personal 
fortsätter kämpa för att flickor och pojkar ska behandlas lika kan detta leda till att vi 
uppfostrar barn i förskolan som kommer att vara mer medvetna om att traditionella sätt att se 
på kön skapar icke jämställda förhållanden. Därmed kan denna medvetenhet succesivt bidra 
till att barn växer upp och bidrar till jämställdhet i samhället och hemmet mellan kvinnor och 
män. 
 
Ett samhälleligt sammanhang och vidare forskning 
Resultatet från denna studie visar att förskollärarna ser könsmönster och könsroller som 
traditionella samt att hemmets och samhällets normer påverkar barnens syn på kön. 
Könsöverskridande öppenhet, samtal och reflektion samt medvetenhet är arbetssätt som dessa 
förskollärare tillämpar och de anser att den nya läroplanen överlag förstärker arbetet i 
förskolan. I ett större samhälleligt sammanhang kan denna studie ses som ett bidrag till 
förståelsen av jämställdhetsarbete i förskolan och att tydligare riktlinjer och förklaringar i 
styrdokument kan bidra till att främja jämställdhetsarbetet och vuxnas traditionella syn på kön 
samt hur detta påverkar barnen. För att forska vidare på detta spår kan till exempel 
observationer göras på fler förskolor för att se om metoderna som respondenterna ovan utger 



 

 30 

sig för att tillämpa även används på andra förskolor och därmed kan ge metoderna en mer 
allmängiltig tillförlitlighet.  
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Bilagor 
Bilaga 1 
Missiv 
 

Kära förskolechef,  

Förskollärare har en viktig roll i skapandet av barn och barndom. Det är förskolan som 

plattform som bland annat formar barn till samhällsmedlemmar. Med detta sagt kommer en 

undrar om ni kan avvara en förskollärare, som har arbetet ett år eller längre på förskolan, för 

en intervju till ett examensarbete? Syftet med studien är att ta reda på hur man i förskolan 

arbetar för att motverka traditionella könsmönster. Jag vill ta reda på hur förskolan konkret 

arbetar för att öka jämställdheten mellan pojkar och flickor. Därför blir förskollärares kunskap 

viktig, som varje dag arbetar med barn.  

 

Jag som vill gör intervjun heter Moa Malmqvist och utbildar mig till förskollärare på 

Högskolan i Gävle. Jag skall nu avsluta mina studier genom att skriva ett examensarbete på 

15 hp. För att få fram data till studien kommer jag att använda intervju som metod. Intervjun 

kommer vara i cirka 30 - 60 minuter. Att delta är frivilligt och den som deltar har rätt att 

avbryta intervjun när som helst, samt dra sig ur studien. Den data som samlas in kommer att 

förvaras oåtkomligt för obehöriga och resultaten kommer att presenteras så att det inte går att 

identifiera den som deltagit. När examensarbetet är färdigställt kommer arbetet kunna hittas i 

databasen diva. Hoppas ni vill delta i min studie.  

 

Med vänlig hälsning, 

Moa. 

 

Kontaktinformation: 

Student: Moa Malmqvist  

Handledare: Åsa Carlsson 

 

Svara senast 24:e september. 

  



 

 

Bilaga 2 
Intervjuguide 
 
Syftet med denna studie är att undersöka vad förskollärare tänker kring kön, vad de gör på 
förskolan för att motverka traditionella könsroller och könsmönster, samt hur har detta arbete 
kan få nya innebörder med den kommande reviderade läroplanen. 
 
Intervjufrågor 
Inledning: 

•   Hur många år har du arbetat inom förskolan? 
•   Vilken ålder är det på barnen som du arbetar med? 
•   Hur stor barngrupp arbetar du med? 

 
Hur uppfattar förskollärarna begreppen könsmönster och könsroller: 

•   Hur tror du att barn upplever att vara flicka respektive pojke i förskolan? 
•   Vad betyder uttrycken ”könsmönster” och ”könsroller” för dig? 

 
Hur arbetar förskollärarna med att motverka könsmönster och könsroller som kan 
tyckas vara traditionella: 

•   Hur ser ert jämställdhetsarbete ut här på förskolan? Finns det speciella 
tillvägagångssätt? Tex. I miljön, leken, leksaker och bemötande. 

 
Hur uppfattar förskollärarna att arbetet med att motverka traditionella könsmönster 
och könsroller kan komma att förändras i och med den kommande revideringen i 
läroplanen för förskolan: 

•   1:a juli nästa år kommer en ny läroplan för förskolan att träda i kraft. Känner du till de 
förändringar och förtydliganden som gjorts kring jämställhetsarbetet i förskolan? I 
sådana fall tror du att det kommer påverka dig i ditt arbete? På vilket sätt? 



 

 

Bilaga 3 
Att söka artiklar till forskningsöversikten 
Den forskning som presenteras i studien har med hjälp av databaserna Discovery och 
ERIC sökts fram. Sökord som användes var ”gender patterns”, ”gender roles”, 
”gender”, ”preschool teacher”, ”gender education”, ”early childhood education”, 
”counteract”, ”stereotype” och ”preschool”. Urvalet har baserats på artiklar som handlar 
om hur förskollärare arbetar med jämställdhet i förskolan, vad forskning säger om 
förskolebarnens möjligheter till jämställdhet samt lärande och fostran inom 
jämställdhet. 
 


