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Sammanfattning 
 

Detta examensarbete har till syfte att studera om barn redan i tre till fyra årsåldern har en 

uppfattning kring traditionella könsmönster och könsroller? På vilket sätt visar sig detta i så 

fall? Vad gör personalen på förskolan för att förebygga detta?  

 

För att besvara frågorna i detta examensarbete har samtal med sju barn och två 

gruppintervjuer med sammanlagt sju personalen genomförts. Jag har läst utvald barnlitteratur 

tillsammans med barnen och sedan diskutera med barnen kring hur de uppfattar traditionella 

könsmönster och könsroller.  

 

Resultatet pekar på att barnen har en uppfattning kring traditionella könsmönster och 

könsroller. Det framgår i barnsamtalen att barnen i många fall är knutna till sin traditionella 

syn på sitt kön. Barnen är ofta bundna till sitt kön och hindras därigenom till att leka utanför 

de stereotypa könsroller som förväntas av de.  
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Inledning 
Det var inget lätt val att välja vad examensarbetet skulle handla om. Det finns många 

spännande ämnen som har tagits upp under de fyra åren som jag läst på högskolan. Ett av de 

starkaste minnena var boken Genuspedagogik av Kajsa Svaleryd. Genus var något jag hade 

ganska många förutfattade meningar om, att det kändes onödigt, att det inte kunde spela 

någon större roll, men efter att ha tagit del av Svaleryds text blev jag mer intresserad. Den 

läsloggen kommer jag väl ihåg, hur jag ville lyfta fram det kvinnliga könet och att kvinnor 

och män är lika viktiga och ska ha samma utrymme. Insikt kring hur ”ojämställt” det var och 

att vi som arbetar på förskolan ofta spädde på de stereotypa värderingarna men att det ofta 

skedde omedvetet. Nedan ett citat utifrån avhandlingen av Eidevald (2009) som tar upp 

problematiken om hur djupt ”könet” är rotat och hur svårt de är att förändra. 

 
Redan 1984 visade Einarsson och Hultman liknande resultat och 1998 skrevs 

det in i förskolans läroplan att flickor och pojkar i förskolan ska ha ”samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen”. Av detta kan man 

dra slutsatsen att diskurser om kön är djupt rotade och inte enkla att förändra. 

Eftersom olika bemötanden av flickor och pojkar framförallt sker omedvetet 

kan det beskrivas som att det på så sätt är det ojämställda som många gånger 

uppfattas som normalt (Eidevald 2009, s.182). 

 

Tyvärr är arbetet för att få en mera jämställd förskola inte tillräckligt prioriterat men vi som 

arbetar inom förskolan har inget val om vi vill arbeta för en mera jämställd förskola eller inte. 

Läroplanen ger tydliga riktlinjer till förskolan för arbetet med att motverka stereotypa 

könsroller. 
 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar 

som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om 

vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller (Utbildningsdepartementet, 1998, s.4). 

 

Jag tror det flesta människorna vill ha ett mera jämställt samhälle. Förskolan kan ses som 

avlägset när vi pratar om jämställdhet i samhället men förskolan är en del av 

utbildningsväsendet och samhället. Vi som arbetar på förskolan får ta hand om framtidens 

vuxna och vi får chansen att forma dessa barn, i deras normer och värderingar. Vi kan låta 

barn i möjligaste mån få utveckla sig till de människor de vill bli oavsett vilket kön de tillhör.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka tankar barn och personal på en förskola 

i Stockholms län har kring traditionella könsmönster och könsroller och hur förskolans 

personal arbetar med att förebygga traditionella könsmönster och könsroller.  

 

Mer konkret skall detta arbete försöka besvara frågeställningarna nedan. 

 

 Har barn i åldern 3 till 4 år en uppfattning om traditionella könsmönster och 

könsroller? 

 Om barnen har en uppfattning om traditionella könsmönster och könsroller vad 

visar den i så fall? 
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 Hur arbetar personalen på förskolan för att motverka traditionella könsmönster 

och könsroller i barngruppen? 

 

Undersökningens avgränsning 

För att hålla nere omfattningen av denna undersökning och göra den hanterbar i detta arbete, 

har jag valt att avgränsa den. Jag har valt att avgränsa mig till att undersöka barnens 

uppfattning om traditionella könsmönster och könsroller. Detta genom att ha barnsamtal, jag 

har läst barnlitteratur och sedan diskuterat med barnen kring böckerna men även deras tankar 

kring traditionella könsmönster och könsroller.  

Gruppintervjuer med personalen har genomfört för att undersöka personalens syn på 

traditionella könsmönster och roller. Gruppintervjuer har framförallt behandlat om personalen 

anser att barnen har en uppfattning kring ämnet, vilka lekar och intressen barnen har och hur 

personalen gör för att förebygga traditionella könsmönster och könsroller. 

 

Examensarbetes målgrupp innefattar främst lärare inom barnomsorgen, föräldrar och andra 

som intresserar av ämnet. 

 

 

 

Bakgrund 
Innan vi går in på de samtal och intervjuer som utgör kärnan i detta arbete, är det viktigt att vi 

får en gemensam grund. Därför väljer jag att börja med att definiera ett antal begrepp och låta 

er ta del av relevant litteratur inom området.  

Centrala begrepp i studien 

Mina tolkningar utifrån vad Nationalencyklopedins ger förklaring till orden genus, stereotypt 

och könsroll: 

 

Genus – Innebär att man ”görs till sitt kön”. Sociala och kulturella aspekter som påverkar de 

förväntningar som ställs på kvinnor och män. Genus som begrepp används för att förstå och 

se de föreställningar, handlingar och idéer som formar människors sociala kön. 

(Nationalencyklopedin, 2010a) 

 

Stereotypt – innebär ofta en förenkling och en fördomsfull föreställning hur vi ses på till 

exempel människor i olika sammanhang såsom vilken region, kultur, nation eller yrkesgrupp 

de tillhör. Tyvärr bidrar de ofta till fortsatta fördomar och negativa attityder. 

(Nationalencyklopedin, 2010b) 

Könsroll – Skillnader mellan könen utifrån en social och kulturell syn, såsom genom 

beteende, normer, värderingar, föreställningar och makt. Föreställningar kring hur relationen 

mellan könen bör vara. (Nationalencyklopedin, 2010c) 

Jämställdhet – I Sverige innebär jämställdhet att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter. Jämställdhetsfrågor är viktiga för de berör oss alla oavsett 

religion, etnicitet eller sexuell läggning (Josefson 2005). 
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Synen på manligt och kvinnligt genom historien 

Utvecklingen genom historien kring synen på manligt och kvinnligt har varit omfattande. En 

rad kända individer har uttalat sig om synen och skillnaderna mellan könen. Hirdman (2003) 

tar upp tar upp både religionens och större mäns åsikter och tankar om könen. I Bibeln, första 

Moseboken 2:15 står det: 

 
”Då lät Herren Gud en tung sömn falla på mannen, och när han hade somnat, tog han ut ett av hans 

revben och fyllde dess plats med kött. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han 

tagit av mannen och förde henne fram till mannen. Då sade mannen: Ja, denna är nu ben av mina 

ben och kött av mitt kött. Hon skall heta maninna, ty av man är hon tagen” 

(Bibeln, första Moseboken 2:15) (Hirdman 2003, s 19-20).  

 

Ovan ett utdrag från Bibeln och hur Gud skapar mannen och sedan kvinnan. Gud gör mannen 

först och sedan utav ett revben från mannen skapar Gud även kvinnan. Kvinnan kommer i 

andra hand, mannan ställs främst. Hirdman (2003) tar upp ytterliggare ett exempel hur 

kvinnan skildras, denna gång ifrån Häxhammaren (Malleus Maleficorum 1486): 

 
”Eftersom kvinnor är svagare både till själ och kropp, så är de inte förvånande att de kommer 

under häxkraftens förbannelse. För när det gäller intellekt, eller förmågan att förstå andliga ting, 

tycks de komma från en annan natur än män/…/.Kvinnor är vad förståendet angår som barn  

(Hirdman 2003, s. 20). 

 

Kvinnan anses som både svagare till kropp och själ när hon ställs gentemot mannen. Om vår 

tidigare historia förtäljer detta då har vi, samhället något att arbete emot.  

 

Hirdman (2003) anser att stereotyper om Hon och Han är uppbyggda kring tankar, idéer och 

förställningar som vi själva skapar samtidigt som historien påverkar oss också. Redan i 

Grekland på 400-talet f.Kr. fanns det tankar om de två människosorterna vilket de ansåg 

byggde på motsatser, kontraster eller dikotomier, att mannen = form och kvinnan = formbar. 

Hirdman (2003) referar till Ekenvall (1966) som beskriver i sin avhandling en fundamental 

ordningsstrukturerna:  

  

HAN HON 

Liv Död 

Ljus Mörker 

Kraft Svaghet 

Ande Materia 

Ren Oren  

 

Kvinnan/Hon tilldelas de sämre egenskaperna, med död, svaghet, mörker och oren medan 

mannen/Han beskrivs med egenskaper såsom liv, ljus och kraft. De förundrar en är att den 

manliga bilden fått alla starka egenskaper medan den kvinnliga tilldelats alla svag och 

negativ beskrivning, att strukturerna är motsatser till varandra syns tydligt. 

 

Hirdman (2003) Den mänskliga normen tillhör mannen, mannen är normen till livet och ses 

som det första könet. Han är det ”mätbara könet” ett slags manlig prototyp, vi utgår från 

mannen. Det är trotts allt så att hela den dokumenterade historien har varit en enda lång 

uppvisning av män – inför män.  

 

Det är inte många starka kvinnliga karaktärer vi har som har fått ta plats under människans 

historia? Männen står i första rummet och ligger i fokus. 
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Hirdman (2003) Uppdelningen mellan kvinnor och män har skapats för att hålla ordning i 

kaoset. Människan har alltid velat skapa ordning i kaoset, att finna någon slags begriplig 

mening i du och jag. Han och hon. Stor och liten. Liv och död. Svart och vit, allt kan ordnas i 

par eller ställas gentemot någonting annat. Att ordna är att förstå, att inse hur saker och ting 

hänger samman. Hur ska vi kunna definiera något som är vackert om vi inte först bestämt 

vad som är fult? Om livet finns, då måste även döden existera, vad vore starkt utan det 

svaga? Och – ofrånkomligen – en man om där inte fanns en kvinna?  

 

Att ordna och strukturera har alltid varit en viktig del för människan, den stora ordningen och 

strukturen som getts oss människor förändras med tiden. Kvinnor och män blir allt mer 

jämställda i samhällets utveckling. Någonstans måste människan förstå att oavsett kvinna 

eller man så är vi beroende av varandra, vi behöver varandra.  

 

Uppfattningen kring manligt och kvinnligt har kommit närmare varandra, vi blir mera 

jämställda, samtidigt som Hirdman (2003) inser att det finns många gamla värderingar att 

arbeta emot. En förtunning av normen kring mannen sker ständigt, kvinnan hjälper till att 

sudda ut bilden av den manliga normen.  

Jämställdhet är en mänsklig rättighet 

Det finns olika tolkningar av vad jämställdhet är men enligt Wedin (2009) är jämställdhet ett 

mål eller en vision om att kvinnor och män skall ha samma makt att forma sina egna liv. 

Oavsett vårt kön, kvinna eller man ska vi ha samma villkor i samhället. När vi delar makten 

och inflytande i alla delar av samhällslivet får vi ett rättvist och demokratiskt samhälle. Vi ska 

ha samma rätt till samma lön, sjukvård och utbildningsmöjligheter, det ska inte grundas på 

vårt kön utan på individuell grund.  

 

Barngruppen på förskolan kan ses som avlägsen i denna diskussion om jämställdhet men 

förskolan är en del av utbildningsväsendet där dessa frågor är centrala.  

 

Wedin (2009) menar också att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att få välja den väg i 

livet som de själva vill. Jämställdhetsarbete handlar främst om demokrati, att bryta de 

strukturer som begränsar kvinnors och mäns liv och som ger kvinnor och män olika ramar.   

 

”Jämställdhet innebär att alla människor är fria att utveckla sin personliga förmåga och att 

fatta beslut utan att begränsas av strikta genusroller” (Svaleryd 2006, s. 36). Att som 

människa har möjlighet till att utveckla det intressen de själv väljer utan att stoppas utav de 

stereotypa könsmönster och könsroller som ofta samhället sänder ut. Varför stävar inte flera 

mot mera jämställdhet och allt vi kan vinna genom detta?   

Det sociala könet - vår vän eller vår fiende? 

Svaleryd (2003) menar att det finns ett generellt mönster som skiljer mellan pojkar och 

flickor, från vaggan till graven. I pedagogiska miljöer tydliggörs det sociala könet i de 

specifika mönster som finns för gruppen flickor och gruppen pojkar. Visst finns det pojkar 

som ratar dessa typiska mönster och hellre läser en bok eller målar och flickor som struntar i 

den ombonade hemvrån och istället spelar fotboll med pojkarna. Vilket betyder att det finns 

barn som inte fullt ut passar in i genusmönstret. Om personalen inom omsorgen synliggör sina 

egna värderingar, åsikter och förväntningar på barnen, kan man därigenom identifiera olika 

stereotypa bilder av manligt och kvinnligt som finns. Medvetenheten hjälper till att lyfta fram 

det som är ”ojämställt”. Att identifiera mönster i sin vardag som blivit norm kan vara svårt att 
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genomskåda. I människors vardagsföreställningar finns ofta ett synsätt till hur flickor och 

pojkar ska agera, vilka lekar och vilka leksaker de väljer. Att även mycket av de normer och 

förväntningar som ställs på de två könen sker kollektivt i en vardagstillvaro, till exempel på 

förskolan eller skolan. Barnens val av lekar och aktiviteter är mycket styrda av de sociala och 

kulturella förväntningar som är knutna till sitt egna kön och det motsatta. På förskolan och 

skolan går barnen gemensamt i grupper men de möts sällan, pojkar och flickor leker ofta 

enskilt. Detta trots att de får samma pedagogik, ska följa samma regler och rutiner, samt att de 

har tillgång till samma material och leksaker. Under dagens gång kan de välja den fria leken 

och de får själva välja den aktivitet och lekkamrat de vill leka med. Trots detta visar det sig i 

studier att barnen väljer könsstereotypt, det vill säga pojkar väljer att leka med varandra och 

med speciella leksaker, det samma gäller för flickorna men då även med mera vuxen kontakt. 

När barnen väljer efter sociala stereotyper går de lätt miste om erfarenheter och lärande. Detta 

tidiga val utifrån könsstereotypa mönster får förmodligen stor betydelse för hur flickor och 

pojkar formar sin framtid.   

 

Föds vi till människa eller ett kön? 

Enligt Sandquist (1998) påbörjades redan den dagen då vi föddes fostran till de biologiska 

kön vi föddes till. Genom de kön vi fått, finns redan en rad tillskrivna egenskaper och 

färdigheter som kommer präglas på oss. En tysk psykolog vid namn Ursula Scheu (refererad i 

Sandqvist 1998) visar i sin forskning inom småbarnsuppfostran att vi i vårt västerländska 

samhälle, har stora skillnader i behandlingen av flickor och pojkar. Detta gör att vi får 

konsekvenser i egenskaper, färdigheter och intressen hos flickor och pojkar. En viktig skillnad 

är till exempel att föräldrar verkar vara mera lyhörda för pojkars behov, ser till att 

tillfredsställa dessa snabbare än flickors. Medan flickor fostras mera till att anpassa sig och 

vara underordnad. I den västerländska kultursfären är det generellt flickorna som lärs tidigare 

än pojkarna att äta själva, potträningen kommer tidigare och flickor lär sig också tidigare att 

klä på sig själva. Ser vi till pojkarna får de mera hjälp betydligt längre upp i åldrarna. En 

annan skillnad är också att pojkar som spädbarn stimuleras och uppmuntras mera i sin 

motoriska utveckling än vad vi gör med flickor. Synen på hur flickor och pojkar ska vara 

förändras och utvecklas över tiden men könsmönstret har i grunden visat sig vara svårt att 

bryta.  

 

Svaleryd (2003) menar att de traditionella föreställningar och myterna om ”kvinnligt” och 

”manligt” påverkar oss hela tiden i alla upptänkliga situationer. Vi vill skilja människor och 

deras sätt att bete sig åt beroende på kön. Dessa föreställningar leder till förutfattade meningar 

om hur vi beter oss beroende på om vi är män eller kvinnor. Många rapporter visar på att vi 

bemöts olika från vår omgivning beroende på om vi är flicka/kvinna eller pojke/man. I mitten 

av 1900-talet skrev Simone de Beauvoir att: ”Man föds inte till kvinna, man blir det.” 

 

Svaleryd (2003) menar att rollerna som man och kvinna är knutna till vissa typer av intressen, 

färger, leksaker och språk etc. I barnomsorgen sker en process varje dag i all interaktion 

mellan olika människor. Barnen oavsett könstillhörighet prövar och utforskar sätt att bete sig 

och vara på. Utifrån den reaktion och den respons barnet får från omgivningen skapas tysta 

överenskommelser om vilka positioner barnet kan inta och vilka positioner som är lämpliga 

endast för pojkar respektive flickor.  

 
”Inom modern genusforskning sägs ofta att könet är konstruerat. Oavsett vilka 

skillnader och likheter vi tror oss finna mellan könen så är de ett resultat av våra 

egna mänskliga påfund”  (Svaleryd 2003, s 29). 
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Vilket betyder att våra egna värderingar och åsikter kring könet har vi själva skapat. Säkert 

har vår omgivning påverkat oss i tankeriktningar som omger oss, men har vi då inte chansen 

att ändra dessa då? Varför tvekar vi då? 

Hur jämställd är förskolan? 

I en skrivelse från Regeringskansliet (2006) framhålls att de könsstrukturer som finns i 

samhället ofta återspeglas i förskolan. Det kan vara svårt att upptäcka och hålla sig kritisk till 

dessa när man lever mitt i det. Barnen på förskolan motsätter sig sällan den rådande 

ordningen, barnen snarare lever och agerar i de spelregler som vuxna sätter. Vi alla är med 

och reproducerar och skapar nya normer för hur pojkar och flickor ska agera och bete sig.  

 

Arbetet för en mer jämställd förskola ligger i hur pedagogerna behandlar och bemöter barn 

och deras handlingar, aktiviteter och intressen. Det är barnen som ska ligga i fokus hur 

förskolan ska arbeta för ett mer jämställdhetsinriktat arbete. Tanken är dock inte att göra om 

barnen, det är inget ”fel” på dem. En stor del i processen är att pedagogerna får insyn i sina 

egna attityder och sitt förhållningssätt. Genom detta kan barnen frigöras från traditionella 

förväntningar som lätt ställs på barnen. Att arbetet mot en mera jämställd förskola inte heller 

handlar om att gör om flickor så de leker med bilar och pojkar så de leker med dockor. Målet 

är inte att göra barnen likadana, utan att ge flera möjligheter för barnen att utveckla förmågor 

och intressen menar Regeringskansliet (2006). 

 

 

Metod 

Metodval 

För att få fram barnens tankar kring ämnet har jag valt att ha samtal tillsammans med barnen i 

små grupper där vi tillsammans har tagit del av barnlitteratur som både stärker och strider mot 

traditionella könsmönster och könsroller. Sammanlagt har fyra olika böcker använts i studien. 

Under läsningen diskuterar jag med barnen och får deras tankar kring det vi läser. 

Barnsamtalen har spelats in med en diktafon (ljudupptagning) för att kunna analysera 

samtalen i efterhand. För att få ytterligare en infallsvinkel och förhoppningsvis få mera 

förståelse till de svar barnen ger i samtalen har även gruppintervjuer med personal på 

förskolan genomförts. Detta för att ta del av personalens medvetenhet, tankar och 

förhållningssätt till ämnet.  

 

Urval 

Studien är genomförd på den förskola som jag är anställd på. Skälet till att jag valde att 

använda mig av min egen arbetsplats var främst av flera pratiska anledningar. Barnen, 

personalen och föräldrarna känner till mig. Barnen i studien går inte på min avdelning men 

jag har haft flera av barnen när de var yngre, vilket jag hoppades skulle gynna samtalen med 

barnen, att barnen skulle känna sig mera avslappnade och naturliga. Det har även varit lättare 

att hitta tillfällen att genomföra samtalen och gruppintervjuerna, vilket har underlättat.  

 

De barn som skulle delta i studien gick alla på samma avdelning. Det var främst för att 

underlätta kommunikationen mellan personalen och föräldrarna gentemot mig. Sammanlagt 

deltog sju barn i studien, fyra flickor och tre pojkar.  
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När det kom till gruppintervjuerna med personalen tänkte jag först bara intervjua de tre som 

arbetade med barnen på avdelningen. Valet gick sedermera till två arbetslag, både personalen 

som arbetar med barnen i studien och fyra andra utöver det, sammanlagt sju personer. Den 

första intervjugruppen bestod av två kvinnor och en man och i den andra gruppintervjun 

deltog två kvinnor och två män. Jag valde medvetet dessa två arbetslag för att båda grupperna 

är blandade, både kvinnor och män arbetar tillsammans, något som ändå är ganska ovanligt i 

förskolan. Jag hoppades på att finna fördelar i att arbeta i ett blandat arbetslag, för att bland 

annat förebygga traditionella könsmönster och könsroller på förskolan.  

 

Val av barnlitteratur 

För att få en uppfattning om barns tankar om traditionella könsmönster och könsroller valde 

jag att läsa barnlitteratur med barnen. Min första tanke var att läsa litteratur som skildrade 

intressanta och annorlunda könsmönster, för att se barnens reaktion och tankar kring detta. 

Efter ett besök på biblioteket, hittade jag ett par intressanta böcker såsom Så gör prinsessor av 

Per Gustavsson och boken Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum. Böckerna ifrågasatte 

traditionella könsmönster med en stark och modig prinsessa som räddar prinsar och Kenta 

som är en hejare på fotboll men samtidigt vill leka med barbisar och klä ut sig tillsammans 

med flickorna. Efter mitt besök på biblioteket kom jag i kontakt med Lena Kårelands bok, 

Modig och stark – eller ligga lågt. Hon diskuterar kring populär barnlitteratur, hon nämnde 

bland annat böcker som ”Nämen Benny” av Barbro Lindgren och ”Malla handlar” av Eva 

Eriksson. Dessa två böcker speglar traditionella könsmönster, manligt och kvinnligt. Kåreland 

(2005) menar att böckerna om Malla och Benny är intressanta att ställa mot varandra även i 

avseende på hur flickans respektive pojkens könsidentitet byggs upp. Hon menar att Benny 

framstår som både en individualist och en liten rebell, som går sin egen väg. Han vill inte göra 

det som hans mamma ber honom om. Malla däremot visar inga tendenser till att göra revolt 

eller protestera. Hon är mera relationsinriktad och hon identifierar sig med mormodern och 

anpassar sig till hennes värderingar. 

  

Jag kände att studien skulle bli bättre av att ha med både ett par böcker med traditionella 

könsmönster och ett par med icke traditionella könsmönster. Jag fann mig därför tillbaka på 

biblioteket letandes efter dessa böcker, dock fanns inte boken ”Malla handlar” för utlåning 

men jag hittade Eva Erikssons uppföljare Malla cyklar och bestämde mig för att använda den 

istället. I boken har Malla precis lärt sig cykla och är på cykeltur med mormor. Malla lyckas 

cykla omkull vid ett par tillfällen och hennes mormor bedrövar sig över detta.  

 

De fyra böckerna jag valde att läsa tillsammans med barnen blev: 

 Kenta och barbisarna av Pija Lindenbaum 

 Så gör prinsessor av Per Gustavsson 

 Malla cyklar av Eva Eriksson 

 Nämen Benny av Barbro Lindgren och Olof Landström 

Genomförande 

Beskrivning av förskolan 

Studien är genomförd på en förskola i en storstad, förskolan är belägen i ett villaområde, där 

många höginkomsttagare är bosatta. Förskolan är uppdelad på fem avdelningar, två 

småbarnsavdelningar med barn i åldrarna 1-3 år och tre syskonavdelningar med barn i 

åldrarna 2-5 år. Förskolan har sammanlagt runt 80-85 barn inskriva och ca 17 anställda.  
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Samtal med barnen 

Barnsamtalen skedde i små grupper, två till tre barn per gång, ca 20-30 min. Rubinstein Reich 

och Wesén (1986) menar att inför intervjuerna med barnen ska det finnas bestämda frågor 

men att intervjuaren samtidigt ska vara lyhörd över de svar som barnen ger och därefter följa 

upp med frågor utifrån hur samtalet utvecklar sig. De menar även att barnen ska intervjuas 

enskilt eller i grupp på mellan två till tre barn per gång. Samtalen med barnen ger kunskap om 

deras begreppsbildning och en inblick i barnens allmänna uppfattning kring ämnet. 

 

Sammanlagt var det sju barn som deltog i barnsamtalen i studien, vid tre olika tillfällen. I 

samtalen var barnen blandade oberoende av kön eller ålder. I grupperna var barnen två eller 

tre stycken per gång. Frågorna som ställdes i samband med läsningen finns att se i bilaga 2. 

Gruppintervjuer med personal 

Frågorna som ställdes till personalen utgick ifrån frågeställningarna i detta arbete. 

Utformningen av frågorna blev först att få reda på vad personalen ansåg vara traditionella 

könsmönster och könsroller, sedan om de trodde att barnen i deras barngrupper hade en 

uppfattning om detta? Jag valde även att fråga om barnens lekar, om lekarna skilde sig mellan 

pojkar och flickor? Tanken bakom frågan om leken, var att få syn på barnens fria 

aktiviteter som sällan är vuxenstyrda. Jag frågade även hur personalen försökte förebygga 

traditionella könsmönster och könsroller i barngruppen. Jag intresserade mig även för vad 

personalen tyckte det fanns för några fördelar med att arbeta i ett arbetslag där både män och 

kvinnor samverkade. Om de upplevde att det fanns några fördelar med att förebygga 

traditionella könsmönster och könsroller. Alla frågor som användes vid gruppintervjuerna 

finns att läsas i bilaga 3.  

  

Gruppintervjuerna spelades in med en diktafon. Stukát (2005) menar att gruppintervjuer kan 

vara fördelaktiga av besparingsskäl, då främst genom tid. Gruppen bör vara mellan tre till sex 

personer. Intervjuaren ställer sina frågor och får vänta sig både individuella svar och 

gruppsvar.  

 

Sammanlagt har sju anställda på förskolan deltagit i intervjuerna, två arbetslag. Fördelat på 

fyra kvinnor och tre män, åldrarna varierar från tjugoårsåldern till femtioårsåldern. 

Intervjufrågorna lämnades till personalen i förväg för att ge dem chansen att förbereda sig och 

hinna reflektera. Intervjun bestod sammanlagt av fem frågor och presenterades först med ett 

citat från Läroplanen –98, det som jag bygger mitt examensarbete kring, att förskolan ska 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Intervjuernas längd varierade mellan 20 

minuter till 30 minuter. Tanken bakom att välja gruppintervjuer var flera, att spara tid men 

samtidigt var förhoppningen att de medverkande genom gruppsamtal skulle kunna finna 

inspiration hos varandra och hjälpas åt i olika resonemang kring ämnet. 

Bearbetning av material 

Det insamlade materialet har bearbetats först genom genomlyssning och därefter har 

intervjuerna skrivits ut i ett separat dokument. Efter detta har jag valt att plocka ut enskilda 

citat som barnen och personalen berättat. Resultatet är uppbyggt av sammanfattningar av det 

insamlade datamaterialet och utvalda citat som jag ansett varit intressanta att ta med. 

Etiska ställningstaganden 

Innan studien genomfördes skickades en förfrågan ut till de föräldrar vars barn som berördes 

av studien. Där informerades de om studiens syfte och om att jag ville få deras godkännande 

att låta deras barn delta. Vidare informerades de om att det skulle genomföras barnsamtal, 
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som skulle spelas in med hjälp av en diktafon. Deltagandet skulle vara frivilligt och att det 

insamlade datamaterialet skulle behandlas konfidentiellt. Att undersökningen skulle 

avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen. Hela 

informationsbrevet till föräldrarna kan ses i bilaga 1.  

 

Gällande personalens delaktighet valde jag att ha en muntlig information innan 

gruppintervjuerna kring vad undersökningen handlade om. Att det var frivilligt att delta och 

att materialet skulle behandlas konfidentiellt men att undersökningen skulle resultera i ett 

examensarbete. Att gruppintervjuerna skulle spelas in med en diktafon. 
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Resultat 
Här nedan presenteras resultatet utifrån de barnsamtal som gjorts med barnen och de 

gruppintervjuer som genomförts med personalen på förskolan. Först kommer en beskrivning 

av förskolan och därefter följer redogörelser för barnsamtalen och gruppintervjuerna med 

personalen.  

Samtal med barnen om barnlitteraturen 

Resultatet av barnsamtalen kring de olika böckerna redogörs här nedan, en bok i taget 

diskuteras. Första boken ”Nämen Benny” av Lindgren och Landström, sedan ”Malla cyklar” 

av Eva Eriksson, därefter ”Så gör prinsessor” av Per Gustavsson och sist ”Kenta och 

barbisarna” av Pija Lindenbaum. Varje stycke inleds med en kort presentation av boken, 

därefter följer en sammanställning av vad barnen sagt under våra samtal, med inslag av 

utvalda citat från barnen. Citaten benämns flickor med ett F. och pojkar med ett P., till 

exempel F. 3 år eller P. 4 år. 

Nämen Benny 

Nämen Benny är skriven och illustrerad av Barbro Lindgren och Olof Landström och får bli 

först ut i denna presentation. Bokens handling byggs upp kring en gris vid namn Benny och 

hans mamma. Benny vill i boken inte riktigt lyssna på sin mamma och hennes förmaningar, 

utan väljer att ge sig ut på äventyr i sin omgivning, han är lite av en rebell. Han vill finna ett 

nytt hem. Genom bokens gång träffar Benny på olika manliga gestalter, bland annat 

korvgubben i kiosken och en arg gubbe som hotat att slita av trynet på honom. 

 

I samband med läsningen av boken ställdes några frågor till barnen om deras uppfattning om 

Benny och handlingen i boken. Vad handlade boken om och tror barnen att Benny är en flicka 

eller pojke?  

 

Några av barnens kommentarer utifrån samtalet: 

 

Samtalsgrupp 2. 

     -   Tror ni Benny är pojke eller flicka? 

     -   F.3 år: pojke 

     -   P.4 år: pojke 

     -  Varför tror du han är en pojke? 

     -   F. 3 år: för det ser man. 

     -   Hur ser man det? 

     -   F. 3 år: på håret. 

Samma grupp men efter läsningen. 

- Tror ni Benny är en flicka eller pojke då? 

- F.3 år: en pojke. 

- Men varför då? 

- F.3 år: Har pojkar långt hår? 

- Har pojkar långt hår? 

- F.3 år: nej kort. 

 

Samtalsgrupp 3. 

- Tror ni att Benny är en pojke eller flicka? 
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- Alla tre svarar att han är en pojke. 

- Varför tror ni det då? 

- P. 3år: han har runt huvud och så har han hängslen och mammor i har inte hängslen, 

inte flickor heller. 

- P. 3 år: han har snickarbyxor. 

- Jaha är det därför han är pojke? 

- P. 3 år: och flickorna dom jobbar inte heller. 

- Gör dom inte? 

- F. 4 år: jo. 

- F. 3 år: men min mamma jobbar. 

-    F. 3 år:  inte min mamma hon är hemma och tar hand om vår hund. 

Alla sju barnen i grupperna ansåg att Benny var en pojke. Motiveringen handlade om Bennys 

kläder och hans korta hår.  

Malla cyklar 

Boken Malla cyklar är den andra av de två böckerna som jag anser speglar traditionella 

könsmönster och könsroller. Boken är skriven av Eva Eriksson och boken kom ut 1998. 

Boken handlar om Malla och hennes mormor, som ska ut och cykla. Malla har nyligen lärt sig 

cykla men lyckas dock cykla in i flera olika saker och personer och både hon och hennes 

mormor bedrövas över detta. De träffar på körskoleläraren som ger några råd till hur Malla 

ska kunna cykla, utan att cykla på andra. 

 

Samtalet med barnen inleds med att prata om vad boken handlade om, barnen beskriver hur 

Malla och mormor båda cyklar in i stolpen. Diskussionen om Malla är flicka eller pojke bland 

barnen är de alla överens om att Malla är flicka. Motiveringen till detta ligger i att hon har 

klänning på sig. Jag ställer motfrågan om inte pojkar kan ha klänning på sig och får blandade 

svar: 

 

- Kan pojkar ha klänning?  

- F. 4 år och P. 3 år: nej. 

- F 3 år: eller jo. 

- Kanske? 

- P. 3 år: nej. 

 

Jag väljer att gå vidare i samtalet och frågar om körskoleläraren är en flicka eller pojke och 

svaren väntar inte på sig. 

 

- P. 4 år: en pojke! 

- Varför då? 

- P. 4 år: för han har hatt. 

- Han har hatt… kan inte flickor ha hatt? 

- P. 4 år: nej. 

- F. 3 år: jag har hatt. 

- Ja, och du är ju en flicka… 

P. 4 år, ser fundersam ut… 
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Så gör prinsessor  

Per Gustavsson har både skrivit och illustrerat boken ”Så gör prinsessor”. Denna bok 

ifrågasätter traditionella könsmönster och könsroller enligt mig. Uppfattningen är ofta att 

prinsessor är fromma, ljuva och fridsamma varelser som behöver räddas av en prins men inte i 

denna bok. Prinsessan i denna bok kan nämligen både inviga broar och döpa fartyg men 

samtidigt fäktas med rövare och besegra drakar. Har hon tur lyckas hon kanske rädda en 

snygg prins som hon kan gifta sig med. Hon är också en prinsessa som kan tacklas hårdast när 

de spelar ishockey. Prinsessan är söt men samtidigt stark och modig. 

 

Denna bok var den som barnen generellt gillade mest, både flickorna och pojkarna tyckte den 

var spännande att lyssna på. P. 3 år berättar att han har den hemma och att den handlar om en 

drake och en annan pojke i samma ålder ville höra boken en gång till direkt efter min första 

läsning.  

 

Jag valde att ställa frågor både innan och efter läsningen av boken, detta bland annat för att få 

en inblick i hur barnen ansåg att en prinsessa är.  

 

- Hur brukar prinsessor vara? 

- P.3 år: Har en krona och en trollstav och en kjol och vingar. 

- F. 3 år: har hår och klänning. 

- Kan dom inte ha byxor då? 

- F. 4 år: jo, det kan dom. 

- Brukar ni leka prinsessor? 

- P. 3 år: nej… oj! 

- F. 3 år: ja, vi leker prinsessan Leia (Star Wars prinsessa) 

- Brukar prinsessor vara starka och tuffa? 

- P. 3 år: nej, men vet du, prinsessan Leia har ett svärd i alla fall, ett lasersvärd. 

 

Barnen har en uppfattning om hur prinsessor är och ser ut, som här ovan, de har krona, 

trollstav och klänning. Samtidigt när vi har läst boken är denna prinsessa motsägelsefull vilket 

gör att barnens kommentarer går isär. Hon är fin och söt men till lika del är hon stark och tuff.  

När vi kommer in på om pojkar får leka prinsessor är det överhängande att pojkarna anser att 

det inte går för sig. Bara ett barn, en flicka, 4 år uppfattar att det är okej för pojkar att leka 

prinsessor. 

 

- Kan killar vara prinsessor? Brukar du vara det P. 3 år? 

- P. 3 år: nej! Jag har inte sånt, jag har faktiskt en Darth Vader dräkt och en Darth 

Vader mask. 

- Får man vara prinsessa om man är kille? 

- F. 3 år och P. 3 år: Hmm..  

- Får du (P. 3 år) leka prinsessa om han vill? 

- P. 3 år: nej. 

- Får flickor leka Darth Vader? 

- F. 3 år: nää! Nej, bara pojkar. 

 

Det blir tydligt bland dessa två barn att de inte kan leka varandras roller, flickan kan inte leka 

en pojkes manliga förebilder som Darth Vader och pojken kan inte inta den stereotypa rollen 

av en prinsessa för den tillhör bara flickor. 
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- Då brukar du P.3 år leka prinsessan Leia? 

- P. 3 år: nej, det är bara F. 3 år. 

- Kan inte du vara det då? 

- P. 3år: nej, för jag är ingen flicka. 

- F. 3 år, instämmer. 

- Kan man inte vara prinsessa om man är pojke? 

- P. 3 år och F. 3 år: nej . 

- F. 4 år: jo, det kan man. 

 

Barnens åsikter går isär. 

 

- P. 3 år: nej, för det har jag sett på film. Att en flicka som sa, kan du vara en prinsessa 

och då sa killen, inga killar kan göra det. För då sa han att pojkar inte kan vara 

prinsessa Leia. 

 

Återigen verkar det som pojkar inte kan leka kvinnliga roller, båda treåringarna anser detta 

men fyraåringen är av en annan åsikt hon menar på att det går bra. Samtidigt vill pojken 

verkligen föra fram att det inte går för sig när den fyraåriga flickan säger att det går bra.  

Kenta och barbisarna 

Boken ”Kenta och barbisarna” är den sista av de fyra böcker som varit med i denna studie. 

Boken är skriven av Pija Lindenbaum och ifrågasätter enligt mig traditionella könsmönster 

och könsroller. Boken handlar om Kenta, som är en hejare på fotboll. Han skjuter lätt en 

rökare mitt i krysset men han väljer även att leka inne i dockvrån tillsammans med flickorna. 

Flickorna leker med sina barbisar och Kenta har med sig sin egna Barbie. I slutet av boken 

klär flickorna och Kenta ut sig med olika färgglada kjolar.  

 

Samtalen med barnen har handlat om barnen tror att Kenta är en flicka eller pojke och hur de 

tänker kring det. Om pojkar får eller brukar leka med barbiedockor men även vilka kläder 

flickor och pojkar har på sig? 

 

 Kenta lekte med barbisar, brukar ni leka med barbisar? 

 F. 3 år: ja! 

 P. 3 år: jag har en kompis som har jätte många barbisar. 

 Jaha, brukar du leka med dom? 

 P. 3 år: nää. 

 Varför inte då? 

 P. 3år: jag gillar inte det. 

 F. 3 år: jag har barbiedockor hemma. 

 

 Vad har Kenta för färg på sin kjol? 

 F. 3 år och P. 4 år: rosa. 

 Får killarna ha rosa? 

 F. 3 år och P. 4 år: nej. 

 Brukar du F. 3 år ha på dig rosa kläder?  

 F. 3 år: jag har en rosa klänning. 

 Har din bror någon klänning? 

 F. 3 år: nej. 

 Varför inte då? 

 F. 3 år: han är ju en pojke. 
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 Kan han inte ha det då? 

 F. 3 år: nej. 

 

Färgen rosa verkar könskodad, den tillhör flickorna och pojkar ska inte ha den färgen på sina 

kläder. 

 

 Tror ni inte killar kan ha klänning på sig? 

 F. 3 år och P. 4 år: nää. 

 Han har ju det i boken. 

 F. 3 år: men det är bara på låssas, dom är på låssas! 

 Brukar inte du leka med barbiedockor P. 4 år? 

 P. 4 år: nää! 

 Inte det. Har inte du någon barbiedocka F. 3 år? 

 F. 3 år: nej det har jag inte. 

 P. 4 år: min syster har de. 

 Leker du inte med dom tillsammans med din syster? 

 P. 4 år: nej. 

 Varför inte då? 

 P. 4 år: jag vill inte. 

 

Flickan på tre år förklarar att boken är på låsas och då spelar det ingen roll att Kenta har på sig 

en kjol, för så är det inte i verkligheten. Sedan verkar det som barbiedockor är någonting som 

flickor leker med, både den fyraåriga pojken som har en syster som leker med barbisar och 

den treåriga pojken som citeras i första utdraget, uppfattar frågan som konstig, att det inte går 

för sig.  

 

 Är Kenta pojke eller flicka? 

 F. 4 år: pojke. 

 P. 3 år: pojke. 

 Varför då? 

 P. 3 år: För att han har en tröja och ingen kjol. 

 F. 4 år: flickor kan ha både byxor, tröja och kjol klänning. 

 Kan inte pojkar ha det då? 

 P. 3 år: Nää, dom har bara tröjor. 

 

Diskussionerna gick till vilka kläder pojkar och flickor har på sig, för att Kenta i boken har på 

sig en kjol på slutet. Flickor har flera plagg de har möjlighet att välja, medans pojkar har 

tröjor och ingen kjol. Barnen är överens om att Kenta är en pojke. 

 

Sammanfattning av barnsamtalen 

Det som kommer fram är att barnen har en uppfattning om vilket kön figurerna i böckerna har 

och detta motiverade de genom att beskriva olika yttre egenskaper som hårlängd eller kläder. 

Vidare framkommer att barnen har uppfattningar kring vilka lekar, färger och beteenden som 

tillhör respektive kön.  

Personalens syn – gruppintervjuer 

I detta kapitel redovisar jag resultatet från de två gruppintervjuer som genomförts med 

sammanlagt sju personer från personalgrupperna på förskolan. Den första gruppintervjuns 

deltagare går under benämningen ”Personal 1, 2 och 3”. Den andra intervjugruppen går under 
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benämningen ”Personal 4, 5, 6 och 7”. Svaren på frågorna redogörs nedan, en fråga i taget. 

Jag har valt att sammanfatta det som personalen diskuterat och ta med utvalda citat från 

gruppintervjuerna.  

Traditionella könsroller och könsmönster? 

I den första intervjugruppen diskuterades det om olika exempel på hur barnen beter sig mot 

varandra beroende på de traditionella könsmönster som finns. Personalen berättade om barn 

som tidigare gått på avdelningen och hur vissa av pojkarna sa att man inte kunde ha rosa 

kläder på sig och att rosa var en ful färg. Vilket resulterade i att flickorna inte vågade ha på 

sig rosa till slut. Personalen tog tag i situationen genom att prata om det på samlingen, att alla 

barnen kunde ha alla färger, de berättade om pojkarna som gick på avdelningen året innan 

som går i skolan nu, att de minsann hade rosa tröjor. Barnen på avdelningen såg upp till dessa 

pojkar, vilket gjorde att den negativa åsikten om färgen rosa upphörde.  

 

Personalen upplevde även att de traditionella könsmönstren bara ökar, framförallt genom 

samhällets syn. 

  

 Personal 1: Samhället är ju sånt, man behöver bara gå in i en leksaksaffär eller H&M 

så är det väldigt uppdelat pojk- och flicksaker. Inte har det blivit bättre, man 

hoppades på att det skulle ha blivit bättre. 

 Personal 3: Det känns som rosa har blivit mera rosa, i alla fall i leksakssynpunkt. 

 

I intervjugrupp 2 kom diskussionen snabbt in på vad traditionella könsmönster och könsroller 

kunde vara: 

  

 Personal 4: Att pojkar leker med bilar och flickor med dockor. 

 Personal 5: Mamma står vid spisen och pappa fixar med bilen. 

 Personal 4: Att flickor måste rita med rosa pennor och pojkar med blå eller att flickor 

ska ha rosa kläder på sig och pojkar blått. Att man är ”gulligull” med flickor och 

”äsch” du är tuffing med pojkar. 

 Personal 5: Du ska inte gråta du är ju pojke. 

 

Personalens exempel är enkla och tydliga, såsom att traditionellt sett leker pojkar med bilar 

och flickor med dockor eller att barnen är inriktade på vissa färger beroende på vilket kön de 

tillhör. Att de finns olika förhållningssätt gentemot de olika könen, till exempel tuffare attityd 

mot pojkarna.  

 

Barnens uppfattningar om könsroller och könsmönster 

Intervjupersonerna i grupp 1, var alla inne på att barnen hade en uppfattning kring 

traditionella könsmönster och könsroller. Personalen tog upp några exempel kring hur det 

kunde yttra sig, bland annat att barnen gör skillnad på könet, ”det kan bara pojkar göra, eller 

det kan inte flickor göra”.  

 

Personalen kom vidare in på en diskussion gällande deras lilla lekrum som finns på 

avdelningen. Rummet kallades tidigare för dockvrån men heter numera ”lilla lekrummet”. 

De berättade om en pojke som hade en bestämd uppfattning kring detta rum, att bara flickor 

fick leka i det. Personalen pratade med pojken om att alla barnen kunde leka i lilla lekrummet. 

Efter en period vågade även han vara med. Sen var det han som bar runt mest på 

babydockorna och hade jättekul! Personalen beskrev det hela som att han skulle vara tuff hela 
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tiden, att han kände att han måste vara det. Han är försiktigt med vad han vågar och inte 

vågar. Han hade dessutom en stark uppfattning om vad som var tjejsaker och 

tjejsysselsättningar.  

  

I intervjugrupp 2 var personalen mera nyanserad kring om barnen hade en uppfattning om 

traditionella könsmönster och könsroller.  

 

 Personal 5: Vissa mer vissa mindre.  

 Personal 4: Vi har några flickor i gruppen som tycker att ”det kan inte du göra, det 

kan bara flickor göra”. Sen är det lite tävlingar nu, någon slags ramsa: ”Tjejerna mot 

killarna…”.  

 Personal 5: Vi har en pojke som är inne på att leka med tjejer, det går inte för sig.  

Samtidigt som vi har en pojke som jätte gärna leker i dockvrån och dom flyttar och 

har picknick. Han leker gärna med flickor. 

 

Vidare i diskussionen kom personalen in på kläder, färger och förebilder men också att det 

handlar mycket om den attityd och förhållningssätt gentemot barnen. Vad föräldrar, äldre 

syskon och barnen i gruppen ger för signaler till varandra. 

 

 Personal 5: Man hör föräldrar som säger till sina pojkar, vad cool du är, det säger de 

inte till tjejerna generellt.  

 Personal 4: När pojkar sätter på sig spindelmannen kläderna så identifierar sig 

pojkarna med honom. Då måste dom vara så tuffa som kläderna är många gånger. 

Dom går in i den rollen.  

 Personal 5: Vissa tjejer är helt inne på rosa, det ska bara vara rosa men sen finns det 

också flickor som har spindelmannen tröjor på sig. En pojke har ett par rosa byxor 

som han har på sig. Och ingen har kommenterat det i barngruppen.   

 

Senare i samtalet, om hur personalen förhåller sig, mot barnen i gruppen och hur de tänker vid 

uppflyttning mellan avdelningarna. Måste alltid barnen ha med sig en kompis i samma kön 

eller räcker det med att barnen som flyttas upp är i samma ålder?  

 

 Personal 4: Jag försöker tänka på att inte säga flickorna och pojkarna och istället 

säga kom nu barnen. Jag kommer själv ihåg när jag var liten, då var det mera barnen 

och de vuxna. Nu är det flickor och pojkar. Att vi har delat upp begreppet barn, flickor 

och pojkar. Jag vet inte, men förut var man mera barn bara. Så uppfattade jag det när 

jag var liten.  

 Personal 6: Det är som när det kollas på uppflyttningar då kollar man, har den flickan 

någon annan flicka i samma ålder och tvärtom?  

 Personal 4: Inte att det är barn i samma ålder. Att det är en pojke eller flicka. 

 Personal 7: Det är så på föräldramötena också, föräldrarna frågar, hur många flickor 

och pojkar det är i gruppen.  

 

Barns lekar och intressen relaterat till deras kön 

Intervjugrupp 1 konstaterar att många pojkar i gruppen leker Star Wars, det är en lek som ofta 

går ut på att slåss med lasersvärd. Det är en ganska fysisk lek, för det allra mesta går allt bra 

och ingen gör sig illa men det är en lek där flickorna sällan deltar.  
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 Personal 3: Jag tror i många fall att de avgör, många av flickorna är försiktiga och 

därför vill dom inte vara med, för pojkarna slåss ju mest. Hade däremot leken varit 

lugnare hade säker flera av tjejerna varit med. För egentligen handlar det inte om att 

slåss men de är de grabbarna ser och tycker är häftigt, för att dom har lasersvärd. 

 

Personalen upplever själva att de skulle vilja vara mera insatta kring Star Wars för att kunna 

påverka leken på ett annat sätt.  

 

Diskussionen går vidare in på vilka förebilder flickorna har, de kommer in på figuren Hello 

Kitty. Dock verkar ingen ha en uppfattning om vem hon egentligen är eller gör? 

 

 Personal: Men det kanske är bra om hon är odefinierad, att barnen får tolka hur det 

själva vill. Hello Kitty kan göra så, inget kan säga emot för ingen vet.  

 

Samtalet kommer in på hur stor del media och kommersiella figurer påverkar barnen men 

flickor verkar inte ha lika starka förebilder som pojkarna har. Kanske har pojkarna även flera 

figurer och förebilder att välja emellan. Pojkars lek i allmänhet tar mera utrymme än 

flickornas. 

 

I intervjugrupp 2 är personalen inne på att flickor och pojkar leker på olika sätt, pojkarna 

tävlar och mäter mera styrka med varandra, då genom till exempel brottningslekar eller 

genom att tävla om vem som kommer först till grinden. En i gruppen uttrycker sig på detta 

vis: 

 

 Personal 7: Tjejer har mera psykiska tävlingar och killar mera fysiska tävlingar.  

 

Flickornas lek är på ett annat sätt, de har en annan tävlingsinstinkt. Personalen är inne på att 

flickorna tävlar mera om uppmärksamhet mot varandra. Flickorna är inte alls lika intresserade 

av att mäta sin stryka, genom fysiska lekar. Flickorna ägnar sig mera åt lugnare lekar såsom 

att rita och prata. Flickgruppen verkar dock oftare ha en ledare som bestämmer. 

 

 Personal 5: Det är väl ofta ledaren i flickgruppen som bestämmer, de gillar att rita så 

då sitter flickorna och ritar. De är intresserade av bokstäver och sitter och skriver och 

pratar om vilken färg de har. 

 

Samtidigt som personalen belyser att det är svårt att generalisera kring barnen och deras val 

av lek. 

  

 Personal 5: Inom de olika könen finns det alltid ett stort spektrum. Det finns pojkar 

som är mycket för att ta omhand, hjälpa de mindre barnen.  

 Personal 4: Klart det kan vara olika men det handlar säkert om hur man uppmuntrar 

också. 

Att förebygga traditionella könsmönster och könsroller bland barnen i gruppen 

Intervjugrupp 1 tar upp att de valt att köpa material till avdelningen som inte är könsrolls 

relaterat. De har satsat mycket på konstruktionsmaterial såsom Duplo, detta material finns i 

många olika utformningar. Personalen anser att flickor och pojkar leker väldigt bra 

tillsammans med detta material.  

 

Vidare har personalen satsat på sin verkstad, där barnen kan snickra, måla och ha skapande.  
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 Personal 1: Där görs ingen skillnad i det fria skapandet. Det är väl det vi har satsat 

mest på. Verkstaden är verkligen bra för båda könen, dom använder den lika mycket. 

De dom bygger är det inte någon större skillnad på, flickorna bygger båtar och bilar. 

En treårig flicka som står och sliter med sågen och övar på att spika. Det är ingen 

som funderar över att flickorna inte skulle göra det lika mycket. 

 Personal 3: När dom ska måla saker försöker jag alltid ta fram att det går att göra 

rosa färg, röd färg. Man måste inte bara visa blå eller svart bara för att det är killar.  

 

När det gäller hur de arbetar för att förebygga traditionella könsmönster och könsroller tar 

personalen bland annat upp hur de berättar sagor i sagorummet. Hur de berättar fritt utifrån en 

saga, personalen väljer att kasta om rollerna i sagan, vilket gör att kvinnliga figurer får vara 

modiga, påhittiga eller starka. 

 

De kommer även in på hur de själva ska förhålla sig till barnen i vissa situationer, när barnen 

kommer med nya kläder. På vilket sätt man då ska bemöta detta. De vill inte förstärka deras 

traditionella könsroller.  

 

 Personal 1: Vi försöker att inte kommentera deras kläder, fast det är svårt, det slinker 

ur en ibland.  

 Personal 2: Pojkarna kommer gärna med sina Star Wars tröjor.  

 Personal 3: Dom är duktiga på att säga det också, att dom fått en ny tröja. Då vet man 

inte alltid vad man ska svara.  

 
I intervjugrupp 2 diskuterar personalen kring hur de försöker förebygga traditionella 

könsmönster och könsroller. De uppmuntrar till att barnen ska leka med det de är intresserade 

av, pojkarna ska känna att det är kul och tillåtet att leka i dockvrån. Vidare tog de upp: 

 

 Personal 4: Visst försöker vi uppmuntra flickorna att våga mera. Att det inte är någon 

värdering i att vara pojke eller flicka. Att något kön är sämre än någon annan. Det 

tycker jag är viktigast! Det är inte sämre att vara tjej, det tycker jag själv att jag 

brottats med i min uppväxt. Nu finns det två och det ska vara lika mycket jävla 

anamma i båda två. Skrattar! Det är inget som säger att det är sämre att ha på sig en 

rosa tröja än en blå. 

 

Diskussionen går vidare kring personalens syn, då gällande kläder, varför flickor kan ha alla 

sorters färger på sina kläder. Medan de inte alltid är samma inställning gällande pojkarna. 

Varför är rosa en laddad färg att klä pojkar i? Tankarna kring vilka kläder som var lämpliga 

för barnen att ha på sig gick isär. Personalen pratade om att samhället och omgivningen har en 

stor inverkan. Samtidigt som det är viktigt att personalen får insikt i sina egna normer och 

värderingar.  

 

 Personal 5: Men det är som när en pojke kommer med rosa kläder på sig, det är ändå 

lite så att man reagerar. Det sitter lite i en.  

 Personal 4: Det är ingen som retar en flicka för att hon har på sig spindelmannen 

tröja. Det ska inte läggas någon värdering i de, det är de jag menar. Är det någon som 

börjar reta så få man säga att det inte spelar någon roll vad man har på sig. Jag har 

svårt att säga att du inte kan ha på dig randig tröja eller rosa byxor för du blir retad. 

 Personal 5: Jag som förälder hade inte klätt mitt barn i utmanande kläder. 
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 Personal 4: Visst man kanske utsätter barnet för att bli mobbat men samtidig som 

barnet kanske är så starkt att de inte bekommer barnet så tycker jag att det är tufft att 

man vågar. Det finns ju dom som väljer att sätta på sig motsatta kläder för att visa att 

dom vågar, så att säga. Fast jag håller med dig. Klart man ska vara observant, men 

man ska inte lägga någon värdering.   

 

Hur vi får eller inte får klä oss är intressant att diskutera, någonstans vill personalen inte att 

det ska spela någon roll vad man har på sig. Samtidigt bär alla runt på normer och 

värderingar.  

 

Arbetslag med både kvinnor och män 

Sammanfattningsvis är personalen i intervjugrupp 1 positiv till att de har ett könsblandat 

arbetslag. Styrkorna som de själv ser är att de kan vara förebilder för barnen, att oavsett vilket 

kön man tillhör gör all personal samma sysslor under dagen. Dock skiljer sig åren av 

yrkeserfarenhet personalen emellan, vilket i sin tur påverkar hur det pedagogiska ansvaret är 

uppdelat. 

 

 Personal 1: I detta yrke är det inte så vanligt med män men jag har alltid önskat flera. 

Barnen behöver ju båda könen som förebilder. Så har man ju lite olika intressen, olika 

infallsvinkar.  

 

Frågan är om blandade arbetslag förstärker eller motverkar stereotypa könsmönster och 

könsroller? Personalen på avdelningen vill inte medvetet göra någon skillnad mellan 

arbetsuppgifterna, förekommer det kommentarer från barnen att hämta en manlig kollega, när 

problem uppstår i vissa situationer. Dessa situationer kan vara till exempel när datorn inte 

fungerar som den ska.  

Alla människor har olika intressen och är olika duktiga på olika saker. 

 

 Personal 3: Sen är de där med att dra in en skruv i väggen, jag menar, jag tycker det 

är lite kul också. 

 Personal 1: Jag bad dig (manlig kollega) sätta upp några korgar, för jag är inte så 

bra på det, att lyckas få det att sitta kvar sen. Det är ju dumt för jag har alltid haft en 

man som hjälpt mig hemma. Hade jag inte haft det hade jag nog lärt mig, jag är inte 

så opraktisk!  

 

Inställningen till att ha ett blandat arbetslag är positiv bland personalen även i intervjugrupp 2. 

Alla i arbetslaget gör samma arbetsuppgifter, de görs ingen skillnad beroende på vilket kön de 

tillhör. Vi visar att alla oavsett kön gör alla sysslor. Personalen anser att de även är positivt för 

att: 

 

 Personal 5: Annars i dagens samhälle så möter barnen ofta bara tjejer och kvinnor. 

 Personal 4: Från dagis och skolsystemet är nästan bara kvinnor. 

 

Diskussionen går dock in på att det inte alltid kanske är bra, att det kan bli motsatt effekt. 

 

 Personal 4: Jag har hört att i en blandad grupp kan det bli mera kvinnligt respektive 

manligt.  
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Samtidigt som personalen och verksamhetens utformning kan vara nyttiga förebilder. 

 

 Personal 4: Alla ska få prova på allting, vi hade en pojke som skulle vara med och 

duka och han tyckte det var konstigt. Det var förmodligen någonting som hans pappa 

inte gjorde hemma. Så kan vi visa att alla kan göra allting så, duka eller städa upp 

efter sig, alla får prova på allt. Alla jobb måste göras. Det är väl att förebygga 

stereotypa könsmönster. 

 

Sammanfattning av gruppintervjuerna med personalen 

 

Traditionella könsmönster och könsroller 

Personalen gav uttryck för att traditionella könsmönster bara ökar och detta beroende av 

samhällets syn på till exempel hur kläd- och leksaksaffärer väljer att dela upp artiklarna i 

sektioner för pojkar och flickor. De menar vidare att det finns en traditionell syn på barnens 

lekar, färger på kläder och förhållningssätt gentemot de olika könen.  

 

Att förebygga traditionella könsmönster och könsroller bland barnen i gruppen 

Vid inköp av material försöker personalen inhandla material som är lämpligt både för flickor 

och för pojkar som till exempel Duplo, med motiveringen att barnen leker väldigt bra 

tillsammans med detta material. Personalen satsar på och har mycket skapande verksamhet 

där de berättar att de inte gör någon skillnad på barnen utan där får alla en chans att prova 

olika aktiviteter. Ett annat sätt som de arbetar med är att förändra rollerna i olika 

sagoberättelser så att flickor får höra om straka, påhittiga och modiga flickkaraktärer i sagans 

värld. Personalen försöker också uppmuntra barnen till att leka med de det är intresserade utav 

oavsett om de anses som en flick- alternativt pojklek. 

 

Barnens uppfattning om könsmönster och könsroller 

De olika rummen på förskolan inbjuder till olika slags lekar som barnen är medvetna om, till 

exempel var flick- och pojklekar utspelar sig. Barnen utsätts för signaler, från sin omgivning 

som från föräldrar, syskon och andra barn i barngruppen om vad som är pojk- respektive 

flicklekar, färger och kläder.  Även personalen ger i viss mån förväntningar och 

förhållningssätt gentemot barnen i gruppen.  

 

Barns lekar och intressen relaterat till deras kön 

Pojkarna leker fysiska lekar och mäter sin styrka mot varandra genom brottningslekar eller 

tävlingar. Pojkarnas lekar tar mera plats än flickornas. Flickorna ägnar sig åt lugnare lekar 

såsom att rita, skriva eller prata. Flickorna tävlar mera omkring varandras uppmärksamhet.   

 

Arbetslag med både kvinnor och män 

Båda arbetslagen är positiva till att arbeta i könsblandade arbetslag. Styrkan ligger i att de kan 

vara förebilder för barnen när alla gör samma arbetssysslor på förskolan.  
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Diskussion 
Här nedan diskuteras metod och vad resultatet visar.  

Metoddiskussion 

Hur stor tillförlitlighet har då denna studie? Det insamlade datamaterialet med barnsamtalen 

och de gruppintervjuerna som genomförts med personalen, deras tankar och funderingar kring 

stereotypa könsmönster och könsroller. Rubinstein Reich och Wesén (1986) menar att det är 

viktigt att förhålla sig kritiskt när man analyserar barnintervjuer, barns svar styrs lätt av deras 

känslor och vad barnet tror den vuxne vill ha till svar. Barnen bygger lätt sina svar utifrån 

egna uppsatta hypoteser.  

 

En styrka var valet att använda barnlitteratur för att lättare få en inblick i hur barnen tänker 

kring traditionella könsmönster och könsroller. Tanken var att komma ifrån eventuella 

krystade situationer där ingen säger någonting. Att det istället skulle vara avslappnat, tryggt 

och så naturligt som möjligt. Att arbeta med en liten grupp om ca två till tre barn per gång var 

också av samma skäl som ovan att barnen skulle känna sig trygga. Dock skall det tas in i 

beräkningen att barnens svar eventuellt färgas av varandra. Andra faktorer som kan påverka är 

vad intervjuare ger för reaktion genom sitt kroppsspråk och tonfall, vilket kan vara svåra att 

upptäcka förrän efteråt. 

 

Intervjuerna med personalen genomfördes i grupper, Stukát (2005) menar att man ska vara 

uppmärksam på att grupptryck kan uppkomma när man intervjuar många samtidigt. Att 

information påverkas av varandra, en slags majoritetsåsikt, där egentligen igen får fram sin 

åsikt. Sedan kan även gruppdeltagandet göra att en deltagare hålla inne med känslig 

information i större sällskap. Därför har antalet i grupperna hållits ner för att förhoppningsvis 

alla deltagare ska känna att de får utrymme för sin åsikt. Deltagarna i intervjuerna arbetar med 

varandra, vilket jag uppfattar som en trygghet och styrka.  

 

”Med intervjuareffekt avses att intervjuaren uppträder med ordval, tonfall, ansiktsuttryck på 

ett sådant sätt att den som intervjuas förstår – medvetet eller omedvetet – vad som förväntas 

av dem. Svaren blir inte riktigt ärliga och sanna” (Stukát 2005, s.38). Detta var något som 

vald metod försökte ta hänsyn till vid intervjuernas genomförande genom att intervjuerna 

ställdes på papper och det därefter gavs stort utrymme för att låta de intervjuade föra fram 

sina resonemang. Det kan nog vara enklare i en grupp, fokus behöver inte ligga på 

intervjuaren.  

 

Tillförlitligheten hos intervjuerna är också svåra att mäta eller besvara hur stor den är, 

intervjupersonerna kan säga det de tror personen som intervjuar vill höra. Det är ett 

övervägande som ska göras.  
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Resultatdiskussion 

I detta examensarbete var syftet att se om barn redan i tre till fyra års ålder skaffat sig en 

uppfattning om traditionella könsmönster och könsroller. Enligt vad som framkommit i de 

barnsamtal som genomförts pekar det emot att barnen har en uppfattning om stereotypa 

könsroller och könsmönster. I samtalen kring barnlitteraturen har barnen haft klara argument 

om vilka som är flickor och pojkar i böckerna, främst är detta argument i form av yttre 

egenskaper som längd på håret eller vilka kläder karaktärerna i böckerna har. Vidare i 

samtalen med barnen kommer det fram att de har många åsikter kring vad som är lämpligt för 

pojkar och flickor att leka med. Pojkarna i studien har klar uppfattning kring vad som anses 

lämpligt för pojkar att leka med alternativt inte bör leka med. Svaleryd (2003) menar att på 

förskolan och skolan går barnen gemensamt i grupper men möts sällan, pojkar och flickor 

leker ofta i separata grupper. Flickors och pojkars lek styrs utifrån de kulturella och de sociala 

förväntningar som är knutna till deras egna kön och det motsatta.  

 

I de gruppintervjuer som genomförts framkom att personalen ansåg att de flesta barnen hade 

en uppfattning kring stereotypa könsroller och könsmönster. I intervjuerna framkommer att 

barnen relativt ofta ger varandra kommentarer kring vad som lämpligt alternativt inte lämpligt 

beteende och tycke. Vilka lekar som pojkar respektive flickor bör leka, alternativt vilka färger 

som ska tyckas om är andra saker som framkom. Svaleryd (2003) tar upp problematiken kring 

när barnen väljer efter sociala stereotyper. 

 
Att barn väljer efter sociala stereotyper är problematiskt, då det leder till begränsning 

av barnens, både flickors och pojkars, erfarenheter och lärande. Ett tidigt 

könsstereotypt mönster får förmodligen stor betydelse för hur flickor och pojkar 

formar sin framtid (Svaleryd 2003, s 16). 
 

När barnen hamnar i dessa stereotypa fack, hur flickor respektive pojkar förväntas vara på 

vissa sätt, begränsas de i deras lärande. Ska vi inte låta barnen utvecklas till de individer som 

de själva vill vara utan de värderingar och normer som lätt ställs på barnen beroende på deras 

könstillhörighet? 

 

I gruppintervjuerna med de två arbetslagen diskuterar de kring vad de gör för att förebygga 

och motverka stereotypa könsmönster och könsroller. Här har personalen ganska många idéer 

och tankar. Personalen tar upp det könsneutrala lekmaterialet och deras verkstad som barnen 

har skapande i. Att de eftersträvar att barnen ska kunna leka fritt med materialet utan att de 

ska vara knyta till deras könstillhörighet. Vidare var personalen inne på något annat positivt 

för att visa starka och modiga flick-karaktärer i sagornas värld, då de väljer att kasta om 

könen i sagan och låter flickan ha huvudrollen eller få en mera driven gestaltning. I 

diskussionerna kommer tankar fram kring hur de själva ser barnen och hur de ibland upplever 

att de reagerar på kläder som barnen har på sig. Vad har jag som personal själv för 

värderingar kring könsmönster och könsroller? Personalen vill gärna uppmuntra barnen till att 

leka de lekar de vill oavsett könstillhörighet. Att barnen inte skall känna sig hindrade till att 

leka med olika stereotypa leksaker som till exempel dockor. I samtalen med barnen och i 

gruppintervjuerna med personalen diskuteras vad flickor och pojkar leker med och hur det kan 

påverka barnen. Pojkar hänvisas i mångt och mycket till Star Wars och flickorna till Hello 

Kitty. Likheter mellan Hello Kitty och barnboken om Malla som barnen tog del av under 

barnsamtalen är påfallande lika. Flickornas förebilder förmedlar snälla, lugna och aningen 

anonyma figurer. Medan pojkarna har förebilder som Star Wars med Darth Vader och böcker 

som ”Nämen Benny”. Pojkarnas förebilder är starkare och tydligare i sitt signalement. De är 

även mera självständiga och tar mera plats. Vänds könsrollerna uppfattas det nästan otänkbart. 

Tankarna gick till boken ”Egalias Döttrar” av Gerd Brantenberg. I denna bok är de stereotypa 
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könen omkastade, männen är kvinnor och kvinnor är män. Bokens omkastade könsmönster 

och könsroller gav upphov till en mängd olika intressanta tankar. Framförallt för mina egna 

reflektioner, männen hade inte tolererat denna behandling som det sekundära könet.  

 

Mycket i att förebygga och motverka stereotypa könsmönster och könsroller handlar om hur 

människor förhåller sig till varandra. Hur personalen pratar och handlar i olika situationer. 

Säljö (2000) tar upp hur vi lär och tar del av kunskap. 

 
Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den 

enskilda individen och hans eller hennes tänkande/handlande. Och sedan kommer 

den tillbaka i nya kommunikativa sammanhang (och byggs in i artefakter, vilket är 

en annan av mina huvudteser)  (Säljö 2000, s 9). 

 

Vi utbyter kunskap mellan de vi möter och tar därefter kunskapen till oss själva och använder 

den sedermera i nya kommunikativa sammanhang med omgivningen. Genom detta är det 

viktigt vad vi förmedlar, att vi är medvetna om vårt arbetssätt kring jämställdhet. 

Jämställdhetsarbete börjar med att få insikt kring ens egna värderingar och normer som vi 

vuxna bär runt på. Svaleryd (2003) menar att om personalen inom omsorgen synliggör sina 

egna värderingar, åsikter och förväntningar på barnen, kan man därigenom identifiera olika 

stereotypa bilder av manligt och kvinnligt som finns. Medvetenheten hjälper till att lyfta fram 

det som är ”ojämställt”. Att identifiera mönster i sin vardag som blivit till norm kan vara svårt 

att göra. I människors vardagsföreställningar finns ofta ett synsätt på hur flickor och pojkar 

ska agera, vilka lekar och vilka leksaker de väljer. 

 

Samtidigt som barnen influeras från en mängd olika faktorer, personalen har en viktig roll 

men äldre syskon, föräldrar, andra barn på förskolan och media har också stort inflyttande. 

Sandquist (1998) menar att redan den dagen då vi föddes påbörjades en fostran till de 

biologiska kön vi föddes till. Genom de kön vi fått finns redan en rad tillskrivna egenskaper 

och färdigheter som kommer att prägla oss. 

 

Jag anser att personalen har många tankar och exempel kring hur de förebygger traditionella 

könsmönster och könsroller men jag vill belysa att det finns förbättringsmöjligheter kring 

detta, i alla fall utifrån vad som framkom under intervjuerna. Personalen behöver arbeta fram 

en mera tydlig ”röd tråd” som tydliggör hur de ska bemöta och förhålla sig till vad vår 

Läroplan för Förskolan tar upp. Förskolan i studien har ovanligt många män anställda, båda 

arbetslagen som intervjuats är könsblandade, kvinnor och män tillsammans, vilket är en 

tillgång. Jag tänker tillbaka på gruppintervju ett och fråga nummer ett där personalen tog upp 

ett tidigare problemen de hade kring ett par numera äldre pojkar som ansåg att rosa var en ful 

färg. Tänk att som manlig förebild på förskolan komma med en härligt rosa t-shirt och vara 

stolt. Att bryta den negativa fokusering kring färgen rosa bland barnen, att visa att den färgen 

är lika mycket pojkarnas färg som flickornas. Blandade arbetslag i förskolan kan motverka 

stereotypa och traditionella könsmönster och könsroller för barngruppen. Detta sker inte bara 

för att man har blandade arbetslag men möjligheten växer i och med att kvinnor och män 

arbetar tillsammans.  

 

Jag strävar efter att förskolan ska förmedla mera jämställdhet mellan könen, det ska helt 

enkelt inte spela någon roll vilket kön som barnen tillhör. Alla ska ha rätt att utvecklas till de 

människor som de själva vill.  

 

Slutligen för att sammanfatta och återkoppla till de frågeställningar som studien har att 

undersöka i detta examensarbete, så framgår det att barnen i tre till fyraårsåldern har bestämda 
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uppfattningar kring traditionella könsmönster och könsroller. Det har framkommit på flera 

olika sätt i och med barnsamtalen och gruppintervjuerna med personalen. När det gäller 

personalen och hur de kan motverka traditionella könsmönster och könsroller i barngruppen 

har arbetet tagit upp ett antal exempel på detta. Arbetet kan dock ytterligare utvecklas för en 

mera ”jämställd” förskola.  

 

Jag vill se en mera jämställd förskola framöver, där barnen oavsett kön, ska ha möjlighet att 

uppleva och utveckla sina intressen i den dagliga verksamheten. 

 

Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning inom området är att göra en mera djupgående studie, med ett större antal 

deltagare som då ger möjlighet till att kunna dra tydligare slutsatser. Studien ger ett underlag 

för en diskussion och vidare arbete kring genus på förskolan som är berörd i studien men även 

andra förskolor. Vidare intressanta områden är männens roll och påverkan av deras arbete på 

förskolan. Vilka fördelar och eventuella nackdelar för de med sig? 
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Bilaga 1  
 

Till föräldrar och barn på Xxxxx   2010-03-01 

 

Mitt namn är Malin Sundman och jag arbetar på småbarnsavdelningen Xxxxxx. 

Jag har vidareutbildat mig till förskollärare under det senaste fyra åren och nu är 

det tid för mig att skriva mitt examensarbete.  

 

Examensarbetet ska handla om genus och stereotypa könsroller. Jag vill 

tillsammans med en liten grupp barn (3-4 stycken) från avdelningen läsa 

barnlitteratur och därefter prata med barnen om böckerna. Jag har främst tänkt 

inrikta mig på barnen i åldrarna 3-4 år i gruppen.  

 

Detta är en förfrågan om att få ert godkännande till att ert barn ska få delta i min 

studie. 

 

Studien genomförs med ett antal observationer där jag spelar in samtalet med en 

diktafon (ljudupptagning). Deltagandet sker frivilligt. Resultatet kommer ej att 

kunna kopplas till enskilda barn och det samlade datamaterialet kommer att 

behandlas konfidentiellt. 

 

Undersökningen kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen 

för lärarutbildningen.  

 

Har ni frågor eller funderingar angående studien, kontakta gärna mig. 

 

Barnets namn: _________________________ 

 

Jag ger min tillåtelse till att låta mitt barn delta i studien. 

 

 

______________________________________ 

Vårdnadshavare underskrift 

 

Malin Sundman 

Tfn: XXXX XXX XX 

E-mail: XXXXXXXXX  

 

Handledare: 

Ingrid Nordqvist 

Högskolan i Gävle 

E-mail: XXXXXXX  
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Bilaga 2 
 

Frågorna som diskuterades i samband med barnsamtalen: 

 

Frågor jag tänkt fråga är bl.a. från "Så gör prinsessor" 
Innan sagan 

*Brukar ni leka prinsessor? Hur leker ni då? 

*Kan pojkar leka prinsessor? (Varför inte) 

*Hur brukar prinsessor vara? 

 

Efter sagan 
*Vad handlade boken om? 

*Får/brukar prinsessor göra så? 

*Kan man vara stark och tuff när man är prinsessa?  

*Brukar prinsessor rädda prinsar? 

 

Bok 2. Kenta och barbisarna 
Innan sagan 

*Får pojkar leka med dockor/barbisar? 

*Vad leker flickor med?  

 

Efter sagan 
*Vad handlade boken om? 

*Är Kenta en flicka eller pojke? Varför tror du det? 

*Får pojkar som Kenta leka med barbisar?  

 

Bok 3. Nämen Benny  
*Vad handlade boken om? 

*Är Benny en flicka eller pojke? 

*Varför tror du det? 

 

Bok 4. "Malla cyklar" 

*Vad handlade boken om? 

*Är Malla en pojke eller flicka? 

*Varför tror du det? 
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till personal  

 

Från Läroplanen –98, vårt uppdrag:  

 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 

skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 

och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s.4). 

 

  

1.   Vad tycker du är traditionella könsroller och könsmönster? Ge några 

exempel. 

  

2.   Upplever ni att barnen har en uppfattning (kring) om könsroller och 

könsmönster i din barngrupp? 

  

3.   Uppfattar du att barn har olika lekar och intressen i verksamheten, 

beroende på deras kön? 

  

4.   Vad gör ni för att förebygga traditionella könsmönster och könsroller 

bland 

barnen i gruppen? 

 

5.   Upplever du att det är någon fördel/fördelar med att arbeta i ett blandat 

(kvinnor och män) arbetslag, för att förebygga traditionella könsmönster och 

könsroller i barngruppen? Ge några exempel. 
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