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”It is much easier to solve a conflict when girls are involved” - a qualitative study of how four 

preschool teachers describe the role of gender in conflicts between children in preschool 
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Supervisor: Maria Borgström  

 

The purpose of this study is to examine how four teachers in preschool describe their view of 

conflicts between children from gender perspective. The theories associated with the study 

conclude that sex can be considered as being either biologically or socially engineered. The 

study consists of empirical material by the means of qualitative research based on interviews. 

The results of the study show different views on whether children's gender plays a role in a 

conflict. Furthermore, I have chosen to find out whether gender plays a role in conflict 

management as well as in the children's play at preschool, this to come to as qualitative 

conclusions as possible. 
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1. Inledning  

 

Förskolan är ofta den första verksamheten som barnet kommer i kontakt med utanför hemmet. 

I förskolan får barnet möjlighet att knyta an till andra vuxna än föräldrarna och bygga 

relationer till andra barn. I förskolan uppstår dagligen konflikter mellan barnen. Genom att i 

flera år arbetat på olika förskolor har jag fått ta del av hur olika pedagoger beskriver barns 

konflikter och hanteringen av dessa. Jag har valt att lyfta ämnet konflikt utifrån ett 

könsperspektiv då jag tidigare i mitt yrke i förskolan stött på uppfattningar som skiljer sig åt 

vad gäller om könet har betydelse i konflikten mellan barn. Jag ser det även som relevant att 

studera konflikter ur ett könsperspektiv då förskolans läroplan tydligt beskriver att förskolan 

ska arbeta aktivt för 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 (Lpfö-98:8 
reviderad 2010). 

 

Utifrån förskolans läroplan beskrivs syftet med att arbeta mot att traditionella könsmönster då 

de uppfattas begränsa barnen. Att ge barn samma möjligheter oavsett vilket kön de tillhör är 

en viktig del av jämställdhetsarbetet i förskolan. Med min studie vill jag belysa hur ett antal 

pedagoger i förskolan beskriver konflikter mellan barnen samt hanteringen av konflikterna ur 

ett könsperspektiv. Syftet är att undersöka om pedagogerna uppfattar att könet spelar roll i 

konflikter mellan barn. För att få ett så brett material som möjligt har jag valt att även 

undersöka hur pedagogerna beskriver leken ur ett könsperspektiv. Ann Granberg skriver i 

boken Förskoleboken (1998:14–15) att leken är den vanligaste förekommande aktiviteten som 

barn sysselsätter sig med. Genom leken får barnet bearbeta sina känslor, skapa relationer och 

använda sin fantasi. Barnet bekantar sig med sin kropp i leken och upplever med hela kroppen 

och alla sinnen. Det är i leken som barnet får skapa sig en uppfattning av verkligheten genom 

att möta nya kunskaper och erfarenheter. I leken kan barnet utvecklas intellektuellt, socialt, 

motoriskt och psykiskt (1998:14–15).  
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2. Bakgrund 
I detta avsnitt kommer jag utifrån olika tolkningar kring hur kön beskrivs som biologiskt 

alternativt socialt skapat att problematisera min utgångspunkt i min studie. Vi föds som 

flickor och pojkar men om det är det biologiska könet som gör oss till flickor och pojkar eller 

om det är samhällets föreställningar kring vad som är kvinnligt och manligt som gör oss till 

flickor och pojkar tål att tänkas på. Här följer tre utgångspunkter kring vad genus är. Jag har 

valt att redovisa dessa tolkningar här då de visar på att uppfattningen kring kön och genus inte 

är självklar eller entydig. 

 

2.1 Genus ur tre vinklar 
Kajsa Svaleryd menar i sin bok Genuspedagogik (2002) att genus är en beskrivning av könet 

som socialt, kulturellt och biologiskt. Genus är enligt Svaleryd kopplat till de föreställningar 

samhället skapat utifrån vad som kvinnlighet och manlighet är. Genus är även en öppenhet att 

det finns fler kön än två och att könsgränser kan överskridas (Svaleryd, 2002:29). En annan 

tolkning av genus är Monica Danielsson och Birgitta Janssons som skriver i boken Får flickor 

finnas? (2010) att barn redan vid tidig ålder kan uppvisa skillnader utifrån vilket biologiskt 

kön de har. Genom att finna och upprätthålla sin könsidentitet söker barn skillnader mellan 

könen för att skapa en bild av vad som anses vara feminint eller maskulint (2010:13). Här 

beskrivs kön utifrån föreställningen kring att det endast finns kvinnligt och manligt kön. En 

tredje tolkning kring kön ger Eva-Lena Haag & Maj Asplund Carlsson i kapitlet Genus och 

queer ur boken Läraryrket – ett mångfasetterat uppdrag (Haag & Asplund Carlsson, 

2011:140–141). De menar att könsskillnader lätt kan överdrivas. Författarna beskriver att det 

är fler skillnader inom gruppen pojkar och gruppen flickor än mellan de båda grupperna 

(2011:140–141). 

När jag valde ämne för min undersökning med fokus på om könet har betydelse i konflikten 

mellan barn var det oundvikligt att resonera kring om det faktiskt går att bortse från den 

genusordningen som finns i samhället idag. Är kön endast biologiskt eller endast socialt 

konstruerat eller både och? Är kvinnlighet och manlighet varandras motpoler eller är vi alla 

individer? Min studie inte kommer att ge något konkret svar på då dessa frågor då det inte är 

en forskningsstudie kring vad som är rätt eller fel, sant eller falskt.  
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3. Syfte 

Syftet med min undersökning är att studera hur fyra pedagoger beskriver könets betydelse i 

konflikten mellan barnen i förskolan.  

 

3.1 Frågeställningar 

 Beskriver pedagogerna att könet har betydelse för konflikterna mellan barnen i 

förskolorna? 

 På vilket sätt beskriver pedagogerna att de hanterar konflikterna mellan barnen?  

 Vilken roll spelar leken för konflikter mellan barnen utifrån barnens kön menar 

pedagogerna? 
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4. Teoretisk ram 

För att besvara de frågeställningar som är utgångspunkten för min studie har jag valt att här 

beskriva den teoretiska ram som knyter samman de centrala begreppen leken, konflikten och 

konflikthanteringen ur ett könsperspektiv. Efter de centrala begreppen lyfts fram och 

förklarats följer en beskrivning av de teorier jag har valt att utgå ifrån i min studie. 

4.1  Centrala begrepp 

4.1.1 Leken utifrån ett könsperspektiv  

I mina teser kring begreppet leken har jag valt att redovisa hur Kajsa Svaleryd i boken 

Genuspedagogik (2002), Susanne Rithander i boken Flickor och pojkar i förskolan (1991) 

samt Monica Danielsson och Birgitta Jansson Får flickor finnas? (2010) tolkar detta ur ett 

könsperspektiv. 

Kajsa Svaleryd (2002:16) beskriver en problematik i att barn som tidigt möter ett 

könsstereotypt mönster förmodligen skapar sig en bild av vad som kan uppfattas som 

maskulint och feminint som sedan följer barnet genom livet. Svaleryd menar att alla barn 

deltar i samma pedagogiska verksamhet men att det är först i den fria leken barnen får 

utrymmet att själva påverka användandet av leksaker och lekar utifrån egna intressen 

(Svaleryd, 2002:16). 

Monica Danielsson och Birgitta Jansson (2010:13) skriver att det redan i denna tidiga ålder 

finns exempel som visar att barn väljer att leka lekar där kön karaktäriseras olika utifrån vad 

som är kvinnligt eller manligt. Barn söker skillnader mellan könen för att skapa en bild av vad 

som anses vara feminint och maskulint. Detta för att undvika förvirring vad gäller könsroller. 

Denna form av gränsbildning visar sig redan vid 2-3 årsålder då barn väljer att leka med barn 

av samma kön. Författarna menar att barnens gränsbildning utifrån kön sker i alla kulturer och 

framförallt i de aktiviteter där vuxna inte är deltagande (Danielsson & Jansson, 2010:13).  

Susanne Rithander (1991:20) skriver i sin bok Flickor och pojkar i förskolan sin tolkning av 

en rapportstudie gjord av Gunni Kärrby i slutet av 1980-talet. Utifrån Kärrbys rapportstudie 

beskriver Rithander att pojkar och flickors lek skiljer sig åt. Rithander belyser att flickor 

väljer lekar som beskrivs som låtsaslekar eller rollekar. Flickorna beskrivs uppskatta lekar av 
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omvårdande karaktär där familjelekar och sjukhus är exempel som författaren tar upp. Flickor 

lockas av att pyssla med olika material i förskolan som att måla, göra pärlplattor eller rita. 

Rithander lyfter upp exempel på lekar som pojkarna ägnar tid åt vilket kan vara att konstruera, 

bygga kojor eller bygga torn av klossar. Pojkarnas fantasilekar skiljer sig från flickornas. 

Pojkarnas aktiva lekar beskrivs vara att jaga varandra eller utmana varandra i brottningslekar. 

Författaren menar att de fysiska lekarna pojkarna ägnar sig åt endast verkar handla om att 

mäta sina krafter (Rithander, 1991:20–21). Rithanders bok är betydligt äldre än de andra 

verken som använts i denna studie. Boken kan uppfattas som irrelevant i undersökningen då 

många böcker kring barns lek ur ett könsperspektiv har kommit på senare tid. Jag anser att 

boken är relevant då författaren beskriver leken ur ett könsperspektiv där barnens val av lekar 

och material skiljer sig beroende på vilket kön barnet. Denna uppfattning om könets betydelse 

i leken tas upp i mer aktuella verk av andra författare, till exempel Danielsson & Janssons bok 

Får flickor finnas? (2010). 

4.1.2. Konflikt och konflikthantering 

Jag har valt att sammanställa begreppen konflikt och konflikthantering under samma rubrik då 

jag finner det viktigt att presentera dem tillsammans.  

Att hantera en konflikt lärs in redan när vi är barn. Edman Ståhl (1999:22) beskriver att barns 

konflikthanteringsmönster börjar läggas redan vid en tidig ålder och då i första hand från 

föräldrarna. Senare i livet lär sig barnet att hantera konflikter i förskolan och skolan. Edman 

Ståhl menar att barn gör som de vuxna gör och inte som de säger (1999:22). Detta belyser 

vikten av att vara en god förebild för barnet och vägleda det i hanteringen av en konflikt. 

Syftet med att lära barnen konflikthantering är enligt Edman Ståhl att barnen i framtiden 

själva ska kunna lösa de konflikter de kommer i kontakt med. Barnen behöver även lära sig att 

olika konflikter kräver olika lösningar (Ståhl, 1999:34).   

 

Roger Ellmin skriver i boken Konflikthantering i skolan (2008:97–98) att konflikten ofta 

väcker starka känslor hos den som är inblandad i konfliktsituationen. Författaren lyfter fram 

känslor som ilska, ångest, aggressivitet och rädsla som kan uppkomma i konfliktsituationer. 

För att kunna gå till botten av konflikten behöver vi förstå vad det är personen i konflikten har 

med sig som redskap i konflikten. Hur personen upplevelser den aktuella konflikten grundas i 

de konfliktsituationer som personen har ställts inför tidigare. I hanteringen av konflikten är 

det viktigt att visa respekt för individens integritet och försöka förstå hur personen i 
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konfliktsituationen resonerar utifrån sin tidigare erfarenhet av liknande situationer.  

Ellmin belyser vikten av att människor som hamnar i konfliktsituationer behöver kunskaper 

och färdigheter för att kunna lösa de konflikter som uppstår. 
 

De inblandade i konflikten måste sedan själva, med eller utan 
hjälp utifrån, ta ansvar för utvecklingen, tolka situationen och 
välja väg (Ellmin, 2008:99). 

 
Liv Vedeler skriver i sin bok Social kompetens i barngruppen (2009) om problem och 

utmaningar i förskolan. Alla problem är en utmaning, menar hon, oavsett vilken typ av 

problem det gäller. Barnet är utrustat med resurser för att möta många av de utmaningar det 

ställs inför. Om barnet saknar de resurser som behövs i hanteringen av en utmaning är det 

viktigt att som vuxen i barnets närmiljö vara det stödet (Vedeler, 2009:43–44). Pedagogerna i 

förskolan är barnets viktigaste resurs. Pedagogerna bär ansvaret kring de dagliga aktiviteterna 

som utspelas i förskolans miljö. Vedeler beskriver vikten av att som pedagog se till 

barngruppens samspel i de rutinerade aktiviteterna som uppstår i förskolan. Hon belyser 

måltiden, samlingar, den fria leken och den pedagogstyrda leken som viktiga aspekter där 

pedagogen använder dessa aktiviteter i ett pedagogiskt syfte (Vedeler, 2009:45). 

Pedagogens roll i konflikten beskriver Vedeler (2009:62–63, 65) är att vara en god förebild 

för barnen. Som pedagog bör man helst inte ingripa vid konflikten om man inte måste. 

Vedeler lyfter fram att det är viktigt att i möjligaste mån låta barnen lösa konflikterna själva. 

Barns flesta konflikter kan beskrivas som små och odramatiska. Barnets hantering av 

konflikter baseras på den sociala kompetens barnet har menar Vedeler. En del barn har en 

naturlig kompetens på konflikthantering genom att kunna förhandla och kompromissa 

(2009:62–63,65).   
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4.2 Teoretisk anknytning 

I detta avsnitt redovisas det teoretiska perspektiv jag har valt att utgå ifrån i min studie. I 

avsnittet innan redovisades de centrala begreppen leken ur ett könsperspektiv, konflikten och 

konflikthanteringen. Då studien begränsas till att undersöka om könet har betydelse i 

konflikterna mellan barnen har jag valt att här redogöra för de olika teorier kring genus som 

finns beskrivna i litteraturen.  

4.2.1 Genus som en uppfattning av kön 

 
Eva-Karin Wedin skriver i sin bok Jämställdhetsarbete i förskola och skola (2011:49–50) att 

begreppet genus syftar på det sociala könet, vilket bygger på de föreställningar som finns i 

samhället kring vad som är kvinnligt och manligt. Genus skiljer sig alltså från uppfattningen 

av det biologiska könet, där biologin och de fysiska skillnaderna ligger i fokus. Det sociala 

könet är bundet till den kultur som finns i samhället. Uppfattningen om vad som är kvinnligt 

och manligt är föränderligt beroende på hur samhället i övrigt ser på sociala normer utifrån 

det sociala könet. Föreställningar kring det sociala könet skiljer sig alltså åt utifrån den 

tidsepok, kultur och i vilken del av världen vi befinner oss. Hur vi uppfattar människor 

omkring oss och hur vi sedan förhåller oss till dem bygger mycket på de föreställningar vi har 

kring det sociala könet. Även vad vi har för förväntningar kring vad som anses manligt eller 

kvinnligt väger in. När vi möter människor kategoriserar vi dem direkt utifrån biologiskt kön 

för att skapa oss en uppfattning om vad som förväntas vara ett kvinnligt eller manligt 

beteende. Utan denna kategorisering har vi svårt att veta hur vi ska förhålla oss till 

människorna vi möter (Wedin, 2011:49–50).  

 

Eva-Lena Haag och Maj Asplund Carlsson skriver i kapitlet Genus och queer i boken 

Läraryrket – ett mångfasetterat uppdrag (2011:139–141) beskriver genus som en form av 

görande. Både det vi tänker och hur vi handlar är bundet till de föreställningar vi har kring 

genus och hur det påverkar vår syn på vad som är manligt eller kvinnligt. Synen på vad som 

upplevs som kvinnlighet och manlighet är föränderlig. Att försöka fastställa vad som är 

biologiskt och vad som är socialt betingat vad gäller kön är omöjligt menar Haag & Asplund 

Carlsson då socialt kön och biologiskt kön påverkas av varandra. Synen på vad som anses 

vara naturligt kvinnligt eller manligt förändras när samhället förändras (Haag & Asplund 

Carlsson, 2011:139–141).  



 

10 
 

4.2.2 Genus som ett maktförhållande 
Genus kan beskrivas som de normer, föreställningar och maktförhållanden som det vi tänker 

utifrån och handlar efter. Ofta är den första frågan till de nyblivna föräldrarna vilket kön deras 

nyfödda barn har. Redan på BB skapas alltså en föreställning kring den nya människan utifrån 

dess biologiska könstillhörighet kopplas förväntningar på vad som är ett flickaktigt eller 

pojkaktigt beteende (Haag & Asplund, 2011:140). Hur jämställt ett samhälle är har sina 

kopplingar till hur synen på hur genus görs vilket även påverkar hur genusarbetet i förskola 

och skola utformas. Tydliga kategoriseringar av vad som uppfattas som kvinnligt eller manligt 

gör att klyftan mellan könen blir djupare. Barnen kategoriseras utifrån två motsvarigheter 

beroende på kön, att vara flicka eller att vara pojke. Detta kan uppfattas som begränsande, 

men det är denna föreställning kring kön som dominerar i vårt samhälle. Den föreställda 

tillåtelsen att vara könsöverskridande i dagens samhälle är mer accepterat om det gäller 

flickor som visar på pojkaktiga intressen medan pojkar som visar på könsöverskridande mot 

flickiga intressen inte mottas på samma sätt (Haag & Asplund Carlsson, 2011:141–142).  

4.2.3 Genus i förskolan 

Christian Eidevald beskriver i sin bok Anna bråkar! (2011) att barn tidigt lär sig att agera 

utifrån de föreställningar som förknippas med det biologiska kön barnet har. Kvinnlighet 

ställs mot manlighet som en motpol där relationen mellan könen gör dem kompletterande 

(2011:68). Genusarbetet i förskolan utgår ofta från två perspektiv, antingen med förhoppning 

att skapa en könslös verksamhet eller att blanda det material som kan uppfattas vara 

könskodat. Jämställdhet förväntas då skapas genom att ta bort material som beskrivs som 

flickleksaker eller pojkleksaker och på så sätt endast använda ett material som kan uppfattas 

som könsneutralt. Eidevald menar att en annan uppfattning han har stött på när han besökt 

förskolor är att blanda det könskodade materialet för att på så sätt få barnen att leka över 

könsgränserna. Även utformningen och benämningen på rummen ändras för att det inte ska 

verka underförstått utifrån ett könsperspektiv på vem det är som förväntas leka där. Eidevald 

beskriver exempelvis ”dockvrån” som nu ofta kallas ”lägenheten” eller hemvrån istället för att 

på så sätt neutralisera och göra rummet könlöst. Eidevald poängterar att det viktiga i att 

utforma ett jämställsarbete i förskolan bygger på att pedagogerna testar att utforma miljön och 

arbetssättet utifrån olika varianter och sedan observera och utvärdera det kontinuerligt 

(Eidvald, 2011:32–34).  
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Kajsa Svaleryd skriver i boken Genuspedagogik (2002) att en föreställning hon själv stött på 

är att pojkars behov uppmärksammas direkt för att undvika att situationen urartar. Hon 

beskriver även en föreställning kring att pojkars fysiska behov anses vara större än flickors. 

Svaleryd lyfter fram att denna ofta omedvetna behandling av att tillfredsställa pojkarnas 

behov direkt ger pojkarna en signal att de innehar en form av huvudroll. Flickorna får istället 

signalen att deras behov inte är lika viktiga att uppmärksamma direkt och detta resulterar i att 

flickorna lär sig att vänta på sin tur. Svaleryd menar att denna form av olika behandling 

utifrån barnets könstillhörighet kan visa på att pedagogerna är rädda för vilka konsekvenser 

som skulle följa om pojkarna fick vänta på att få pedagogernas uppmärksamhet (Svaleryd, 

2002:18–19). En uppfattning kring genus är enligt Svaleryd att det endast beskriver relationen 

mellan könen, alltså vad som uppfattas som kvinnligt eller manligt (2010:29). Att som 

pedagog arbeta med genus i förskolan beskriver Svaleryd handlar om att bli medveten om de 

medvetna så väl som de omedvetna föreställningar vi har kring könen i vårt samhälle. 

Genusordningen, innebär enligt Svaleryd att könen hålls avskilda och ställs emot varandra 

men även att manlighet är dominant och överordnat kvinnlighet (2010:30).  

 

4.3 Teoretisk avgränsning 

När jag använder begreppen genus och kön syftar jag på uppfattningen om att kön beskrivs 

som biologiskt alternativt socialt konstruerat. För att tydliggöra min avsikt med begreppet kön 

har jag valt att konsekvent benämna om det är socialt konstruerat genus eller om det är 

biologiskt kön i varje avseende det dyker upp i min studie.  

Det material som används i min studie är avgränsat till att beskriva kön och genus samt 

konflikt, konflikthantering och leken ur ett begränsat perspektiv då det finns fler 

utgångspunkter och teorier än de jag har valt att utgå ifrån i min studie. 
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5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning på området att lyftas fram. Jag har valt att inte 

använda underrubriker i detta avsnitt då författarna beskriver könets roll i konflikten, 

konflikthanteringen och i leken löpande i texten. 

Agneta Lundström beskriver hanteringen av konflikter mellan barnen ur ett könsperspektiv i 

sin avhandling Lärare och konflikthantering - En undersökande studie ur ett könsperspektiv 

(Lundström, 2008). Studien består av samlade intervjuer med tio lärare där utgångspunkten är 

att beskriva konflikter som uppstår mellan elever ur ett könsperspektiv. Hon problematiserar 

att gamla föreställningar kring könsordning och könsnormer lever kvar i lärarnas 

beskrivningar av konflikterna mellan eleverna. Lundström menar att det är svårt att ställa sig 

helt objektiv och helt ta avstånd från de föreställningarna vi har med oss vad gäller 

könsnormer. Hon satte detta i relation till lärarnas beskrivningar kring konflikterna ur ett 

könsperspektiv och menar att lärarna i hennes studie inte nödvändigtvis handlade olika i 

konflikterna mellan eleverna på ett medvetet sätt (Lundström, 2008:101).  

Vidare beskriver Lundström att det i hennes studie framkom att pojkars konflikter ofta 

beskrivs som vanligare förekommande medan flickors konflikter beskrevs som svårare att 

hantera (Lundström, 2008:96). Lundström menar att uppfattningen om att flickors konflikter 

är svårare att lösa ger konsekvensen att de inte uppmärksammas lika ofta av läraren.  

 

Annika Hellman menar i sin avhandling Kan Batman vara rosa? (2005) att hennes studie av 

förskolan visade på att föreställningar kring könsroller beskrevs som ”typiskt pojkiga” och 

”typiskt flickiga”. Hellman förtydligar att rollen som ”typiskt pojkig” sågs som icke önskvärd 

av pedagogerna i undersökningen. Föreställningarna kring vad som beskrevs som ”typiskt 

pojkigt” ansågs vara naturligt och ofrånkomligt, pojkar uppfattades bland annat som bråkiga, 

rörliga, aktiva utåtagerande och aggressiva (Hellman, 2005:217). När pojkarna i Hellmans 

studie visade på att vara hjälpsamma eller visa ömhet riskerade det beteendet att inte 

uppmärksammas som ”riktigt” utifrån vad som beskrevs som ”typiskt pojkigt” (Hellman, 

2005:220). 

 

Christian Eidevald beskriver i sin avhandling Det finns inga tjejbestämmare (2009) kring hur 

ett antal förskollärare beskrev att de förhåller sig till barnen ur ett könsperspektiv. Genom att 

använda observationer och intervjuer har Eidevald samlat material som ger en bild av 
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förskolan som en plats där flickor och pojkar behandlas olika utifrån vilket kön de har 

biologisk. Studien utgår ifrån att studera valda situationer i förskolan, som måltidssituationer, 

påklädningssituationer, samlingssituationer samt den ”fria” leken. Eidevald menar bland annat 

att hans studie visade på att förskollärarna agerade olika mot flickor och pojkar utifrån 

konfliktsituationer (Eidevald, 2009:115). Han problematiserar att det inte går att fråga vuxna 

om de bemöter flickor och pojkar på olika sätt då vuxna kan ge en beskrivning om att de inte 

bemöter barnen olika medan det i praktiken oftast visar på att de har olika bemötande utifrån 

barnets kön (2009:167). Eidevald problematiserar i diskussionsdelen av avhandlingen att 

läroplanen beskriver att pedagogerna i förskolan ska arbeta mot stereotypa könsroller men 

inte hur detta arbete ska se ut (2009:115) vilket kan uppfattas som att arbetet med att 

motverka könsroller är utifrån var och en att tolka självständigt. 

 

Eidevald beskriver även synen på leken ur ett könsperspektiv. Han menar att hans studie 

visade på att det är i den ”fria” leken som barnen själva får välja lekmaterial och lek. I den fria 

leken intar pedagogerna en enligt Eidvald passiv roll vilket kan verka barncentrerat. 

Istället menar Eidvald att det är i den fria leken barnens konflikter ofta uppstår vilket gör att 

det krävs en vuxen som kan avleda konflikterna mellan barnen. Detta gör leken beroende av 

en vuxen som övervakar vilket då inte kan uppfattas som en helt fri lek.  

Eidvald beskriver i sin studie att de konflikter som uppstod mellan barnen visade på att barnen 

saknade kunskap att lösa konflikterna självständigt (Eidevald, 2009:116). 

 

Eidevald beskriver i sin avhandling att de förskollärarna som han har intervjuat beskrev att 

alla flickor och alla pojkar inte är lika varandra utifrån sitt biologiska kön. Eidvald 

problematiserar detta då förskollärarna visade på en enda avvikande grupp som blev benämnd 

”de tysta pojkarna” (Eidevald, 2009:143). Eidevald lyfter fram i sin avhandling att barnen fick 

olika uppmärksamhet utifrån vilket kön de hade. Föreställningen om att flickorna är mer 

ansvarstagande beskriver Eidevald bland annat i påklädningssituationen. Förskollärarna gav 

oftare pojkarna hjälp vid påklädningen och pojkarna behövde inte be om hjälp med 

påklädningen i samma utsträckning som flickorna. Förskollärarna gav ibland hjälp till 

pojkarna utan att de ens bett om att bli hjälpta. Eidvald problematiserar detta då 

föreställningen kring att pojkar inte förväntas klara av att ta ansvar i samma utsträckning som 

flickor gör att förskollärarna istället väljer att hjälpa pojkarna medan flickorna lämnas större 

utsträckning att ta eget ansvar. Att flickorna fick klä sig själva gjorde att de lärde sig att göra 
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det självständigt medan pojkarna som fick hjälp av pedagogerna begränsades i större 

utsträckning (Eidevald, 2009:144). 

 

Annika Månssons beskriver i sin avhandling Möten som formar - Interaktionsmönster på 

förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv (2000) att i de 

observationer hon genomförde i förskolan visade på att det var i den ickepedagogstyrda leken 

som barnen visade på intresse att interagera över könsgränserna. I den fria leken framkom att 

barnen inte valde leksällskap endast utifrån sitt eget kön (2000:155). 

 

Månssons (2000) skriver i sin avhandling att resultaten av hennes studie visade på att 

pedagogerna uppfattade en tveksamhet kring om de behandlade flickor och pojkar olika 

(2000:192). Månsson menar att hennes studie visade på att pedagogerna ofta beskrev 

flickorna som mer ”förnuftiga” och självständiga att klara sig själva än vad pojkarna som i 

lika utsträckning (2000:200). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

6. Metod 

Som metod för denna uppsats valde jag att använda kvalitativa forskningsintervjuer. Monica 

Dalen skriver i boken Intervju som metod (2007:11) att ett av de övergripande målen för 

kvalitativ forskning bygger på att försöka undersöka hur fenomenen i intervjupersonernas 

sociala verklighet (Dalen, 2007:11). 

Staffan Stukát skriver i boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (2005:37–

38) att forskningsintervjun ställer andra krav på forskaren än vad andra intervjuer gör. 

Forskaren ska tydligt kunna visa på att frågorna som ligger som grund för intervjun har 

relevans för forskningsområdet. Kvalitativa forskningsintervjuer skiljer sig beroende på om 

syftet med intervjun är att ge informanten möjlighet att utforma svaren utifrån öppna eller 

slutna frågor. Kvalitativa forskningsintervjuer är indelade i två delar: strukturerade intervjuer 

och ostrukturerade intervjuer. Strukturerade intervjuer kräver att forskaren och informanten 

har en så neutral utgångspunkt som möjlig för att inte påverka informantens svar utifrån om 

frågorna kan uppfattas riktade av forskaren. Den strukturerade forskningsintervjun liknar 

enkätundersökningar till stor del då frågorna ofta begränsar informanten till förbestämda 

svarsalternativ och saknar flexibilitet (Stukát, 2005:38–39). 

Ostrukturerade forskningsintervjun bygger på en öppnare form av metod då den tar hänsyn till 

att ge informanten en friare utgångspunkt i frågorna. Till skillnad från den strukturerade 

forskningsintervjun som tidigare beskrivits så tar den ostrukturerade forskningsintervjun sin 

utgångspunkt i en form av checklista utifrån de frågor och stödord som forskaren avgränsar 

till sitt forskningsområde. Den ostrukturerade forskningsintervjun tar även hänsyn till att 

intervjun mer liknar ett samtal mellan forskaren och informanten. Forskaren kan utifrån 

metoden se till den respons som framkommer under intervjun och på så sätt beskriva 

exempelvis informantens mimik och pauser som en del av materialinsamlingen. Detta kan inte 

en strukturerad forskningsintervju ta hänsyn till i samma utsträckning då den strukturerade 

intervjun utgår från en tydlig mall av intervjufrågor (Stukát, 2005:39). 

6.1 Val av metod 

För att samla in materialet till denna undersökning övervägde jag mitt metodval. Valet föll på 

ostrukturerad forskningsintervju som metod då mitt syfte med materialinsamlingen är att ge 

ett begränsat antal intervjupersoner utrymme att med egna ord beskriva sina tankegångar. 
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Intervjuerna är av samtalsform och varje intervju var cirka en timme var. Metodvalet föll sig 

naturligt då tidsramen för undersökningen var begränsat. Alternativa metoder kunde varit 

strukturerad forskningsintervju, enkätintervju, observation samt kvantitativ forskningsmetod.  

Stukát (2005:38–39) lyfter fram att strukturerad forskningsintervju även kallat enkätintervju, 

hade gett möjlighet att utifrån ett tydligt intervjuschema fått intervjupersonernas svar på ett 

likvärdigt sätt som vid användningen av enkätundersökningar. Strukturerade 

forskningsintervjuer håller en tydlig struktur vad gäller frågorna då alla intervjupersoner får 

samma frågor i samma följd. Fördelen med strukturerad forskningsintervju är att det tydliga 

schemat som intervjufrågorna bygger på ger forskaren möjlighet att utföra fler intervjuer än 

vid ostrukturerad forskningsintervju då det sammanställda materialet vid en strukturerad 

intervju på ett förhållandevis enklare sätt kan mätas utifrån ett statistiskt mallsystem. Dock 

hade den strukturerade intervjun begränsat undersökningen då den saknar flexibilitet för det 

oförutsedda (Stukát, 2005:38–39). Valet av att inte använda observationer i denna 

undersökning grundas i att ge intervjupersonerna utrymme att beskriva sin egen uppfattning 

utan att jag som forskare skulle kunna sätta deras egna beskrivningar emot dem genom att 

observera deras arbete i praktiken.  

6.2 Val av undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen i denna undersökning är begränsad till två förskolor i Stockholms 

stad. Utifrån dessa två förskolor är kvalitativa forskningsintervjuer med fyra pedagoger det 

empiriska material som utgör undersökningen. Då gruppen som ingår i undersökningen är 

begränsad till endast fyra intervjupersoner kan inte undersökningen ge några generella resultat 

eller slutsatser.  

6.3 Tillvägagångssätt, urval och avgränsning 

I min studie har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer för att ge intervjupersonerna 

en viss frihet i att lyfta fram det som de beskriver som viktigt utifrån min utgångspunkt i 

syftet av studien. Det empiriska materialet består av fyra kvalitativa intervjuer med fyra 

utbildade förskollärare som arbetar på två olika förskolor i Stockholm. Avgränsningen att 

endast använda fyra intervjuer kan verka snäv men då mitt syfte med undersökningen var att 

ge en så beskrivande bild av de fyra intervjupersonernas beskrivningar hade en kvantitativ 

forskning gett mig ett övergripande material utan direkt personlig koppling. 
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7. Validitet och reliabilitet 

Då min studie bygger på kvalitativa intervjuer ger jag intervjupersonerna möjlighet att 

beskriva vad de själva uppfattar som viktigt. Det gav mig som forskare möjlighet att utifrån 

intervjupersonernas beskrivningar vara flexibel i min studieprocess för att inte på förhand 

förutsätta vad intervjupersonerna skulle svara i intervjuerna. Detta menar Larsen (2009:81) 

bidrar till att studien har en högre validitet. Min studie består av kvalitativa intervjuer vilket 

betyder att det empiriska materialet inte ger samma svar på frågorna. Det kan begränsa hur 

hög reliabilitet studien får eftersom det inte går att säkerställa att någon annan forskare 

kommer fram till samma slutsatser som jag. Dock är det insamlade materialet behandlat på ett 

noggrant sätt för att säkerställa att intervjupersonernas svar inte blandas ihop med varandra 

vilket skulle påverka tillförlitligheten i studien (Larsen, 2009:81).  

7.1 Forskningsetik 

I kvalitativa forskningsintervjuer krävs ett etiskt övervägande av metoden då 

intervjupersonerna i min studie har rätt att jag som forskare ger dem utrymme att vara 

anonyma i min studie. Samhället ställer krav på att all vetenskaplig verksamhet är 

underordnad de lagar och riktlinjer som finns kring forskningsetik. De etikkrav som jag som 

forskare i denna studie förhåller mig till är: 

Informationskravet – Intervjupersonerna har informerats innan om syftet med min studie. De 

har även fått ta del av tillvägagångssättet samt fått information om hur materialet kommer att 

användas och presenteras i studien.  

Samtyckeskravet – Intervjupersonerna i min studie har frivilligt samtyckt till att medverka i 

min studie. Intervjupersonerna har möjlighet att själva bestämma om, hur länge och på vilka 

villkor denne deltar. Intervjupersonerna har haft möjligheten att avbryta sin medverkan i min 

studie.  

Konfidentialitetskravet – De medverkande intervjupersonerna har fått fingerade namn för att 

deras riktiga identitet inte ska kunna avslöjas. Det som framgår i intervjuerna ska inte på 

något sätt kunna identifiera förskolorna jag besökt eller intervjupersonerna. 

Nyttjandekravet – Materialet som samlats in i min studie får inte användas i icke-

vetenskapliga sammanhang (Stukát, 2005:131–132). 
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8. Resultat och analys 

Det insamlade materialet består av intervjuer som sammanfattats för att ge plats för de 

centrala delar som knyter an till de frågeställningar som är relevanta för undersökningen. 

Resultatet består av en sammanställning av de fyra intervjupersonernas egna beskrivningar 

utifrån sitt arbete baserat på de olika frågorna. Intervjuerna kommer inte att redovisas i sin 

helhet utan viktiga delar kommer att lyftas fram. Jag har valt att redovisa intervjuerna på ett så 

objektivt sätt som möjligt samtidigt som jag tar hänsyn till att min tolkning av materialet inte 

kan vara helt objektiv då forskaren behöver ta hänsyn till att all tolkning har grund i min 

forskningsvinkel. Resultatet och analysen är indelat i avsnitt utifrån de tre frågeställningarna 

som finns i denna uppsats: Leken utifrån ett könsperspektiv, konflikten ur ett könsperspektiv 

samt konflikthanteringen ur ett könsperspektiv. De fyra intervjupersonerna heter Klara, Maja, 

Katarina och Britta. De arbetar på två olika förskolor i Stockholms stad. 

8.1 Resultat - Leken ur ett könsperspektiv 

8.1.1 Den fria leken inomhus 

Klara beskriver att hon ser skillnader i leken mellan barnen utifrån kön. Hon berättar att i 

arbetslaget hon tillhör har det ofta kommit upp diskussioner kring barnens lekar. Hon menar 

att den fria leken inomhus är något de har kartlagt för att försöka påvisa om material som i 

många fall kan uppfattas vara könsstereotypt används av endast pojkar eller endast flickor. 

Klara tar upp exempel på leksaker som kan uppfattas som könsstereotypa som bl.a. dockor, 

barbiedockor, barnvagnar och dockskåp som typiskt material som förväntas representera lekar 

där endast flickor ska tilltalas och ställer det mot bilar och dinosaurier som förväntas 

representera lekar som ska locka endast pojkar. Hon beskriver att kartläggningen av materialet 

påvisade att barnen inte valde utifrån könsstereotypa föreställningar, utan istället att barnen 

valde material för sina lekar över dessa föreställda gränser. Klara menar att genom att blanda 

det materialet som kan betraktas som könsstereotypt blir det tillgängligt för alla barn att 

använda utan att det ska anses vara laddat utifrån kön.  

                                        Klara: Man möblerar utifrån barnens intressen i den specifika 
gruppen. Då kan det hända att man, jag vet inte om man tänker 
hela tiden på det… Nu tänker vi att vi ska ha bilarna där 
dockvrån fanns så det inte blir bara pojkar som går in där och 
leker med bilar. De är ju intresserade av dockvrån men bilarna 
finns där så det blandas ju allting. Då leker de med allt som är 
där inne… 
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När Klara beskriver hur lekar i ”träningsrummet” kan se ut menar hon att både pojkar och 

flickor har ett behov av att röra sig och testa sin kropp. Hon menar att hon här inte uppfattar 

att det är någon skillnad mellan könen vad gäller aktivitetsnivån hos barnen utan att hon ser 

dem till individer. Hon beskriver att barnen utifrån sin personlighet har ett mer eller mindre 

behov av att aktivera kroppen med att det inte är utifrån könstillhörighet utan beroende på 

personlighet hos barnet.  

Klara: En del barn är mer aktiva, det kan vara en flicka 
också…  

Maja belyser arbetet kring genus när hon beskriver miljön utifrån leken. Hon menar att hon 

arbetar utifrån ett medvetet förhållningssätt där individen står i fokus. Utformningen av miljön 

i förskolan beskriver Maja som viktig i arbetet kring jämställdhet. Hon säger att om hemvrån 

som ska symbolisera en liknande hemmiljö placeras avskilt kan de ge signaler om att det 

endast ska locka flickor att leka där. Hon menar att man begränsar barnen om man begränsar 

materialet. Hon beskriver att ett blandat material ger barnen samma möjligheter att leka med 

det som intresserar individen. Det medvetna genusarbetet menar Maja är att ge barnen samma 

möjligheter, inte förutsätta att dockor endast ska locka flickor och bilar endast ska locka 

pojkar. Att ifrågasätta, kartlägga och utforma miljön för att inspirera barnen till lek utan 

förväntningar på att flickor och pojkar kräver olika material i leken. Hon tar även upp 

barnlitteraturen som en del av genusarbetet.  

Britta beskriver att den fria leken inomhus skiljer sig till viss del beroende på vilket kön 

barnet har. Hon menar att pojkar och flickor ofta leker tillsammans och då ofta bygg- och 

konstruktionslekar. Under intervjun sitter vi i ”lägenheten” eller hemvrån (tidigare dockvrån) 

på förskolan. Hemvrån är utformad för att likna ett hem med sängar, bord och stolar. Alldeles 

bredvid där vi sitter står det en dockvagn som Britta pekar på och så säger hon:  

Britta: Den här dockvagnen vi har, det är lika många pojkar 
som flickor som går omkring och drar på den, det är ingen 
skillnad här. 

Hon skrattar till när vi samtalar om dockvagnen och tillägger att det kan förekomma 

springlekar med dockvagnen och då är det endast pojkar som utför dessa lekar. Britta 

beskriver kuddrummet som en plats där hon uppfattar att pojkarna leker i större utsträckning 

än flickorna. Hon menar att pojkar har ett större behov av att testa sina kroppar och få utlopp 

för en frustration som Britta tar upp flera gånger under intervjun. När jag ber henne att 

förtydliga vad hon menar kring denna frustration tar hon god tid på sig att fundera och 



 

20 
 

berättar hon att hon uppfattar att den underliggande frustrationen som pojkarnas har beror på 

att det till stor del endast arbetar kvinnor i förskolan. Hon menar att manliga pedagoger är 

fysiska med barnen på andra sätt än vad kvinnliga är. Hon säger att detta påverkar barnen 

negativt då de inte får ge utlopp för sin energi och kraft fysiskt. Britta tror att manliga 

pedagoger oftare än kvinnliga, använder sin kropp som redskap vid lekar av fysisk karaktär 

tillsammans med pedagogerna. 

Katarina fokuserar på materialet i beskrivningen av den fria leken inomhus. Hon menar att de 

nyligen har gjort om på avdelningen där hon arbetar och valt bort material som hon beskriver 

som könsstereotypt. Hon tar upp exempel på dockor som kan uppfattas som feminint laddat 

och bilar som kan uppfattas vara maskulint laddat. Katarina arbetar tillsammans med en 

manlig kollega på avdelningen.  

Katarina: Nu har jag tur för min kollega är ju man. Så vi är en 
av varje. Och vi har haft den inställningen att vi inte ska ha 
sådana saker… Som är… Man ska inte ha bilar och dockor.  

Katarina lyfter fram vikten av att låta barnen ha ett för henne könsneutralt material, som t.ex. 

lego och annat konstruktionsmaterial. Hon menar att barnen då leker med materialet som 

finns och att de då leker tillsammans över könsgränserna. Jag frågar henne om de inte har 

några dockor och bilar på avdelningen och hon svarar att de nu har tagit in bilar igen, men inte 

dockorna.  

6.1.2 Den fria leken utomhus 

Den fria leken utomhus beskriver Klara på ett annat sätt än den fria leken inomhus. Inomhus 

placerade personalen medvetet ut materialet vilket Klara menade gav barn samma möjligheter 

att använda rummen och materialet som finns där.  

   Klara: Man ska inte tvinga flickor att göra saker man tänkt 
förut att det är pojkaktigt för att det ska vara genustänkande, 
utan ha respekt för individens intressen och sen ge alla samma 
möjlighet. Är det det du vill så ska man inte tänka att det är 
manligt. 

Hon menade att när barnen kom ut på förskolegården springer pojkarna oftast till 

cykelförrådet för att förse sig med en cykel. Flickorna, säger hon väljer då en annan aktivitet 

som att gå till sandlådan eller att gå till gungorna. Klara beskriver att hon inte uppfattade att 

det var brist på intresse för cyklarna som flickorna uppvisade utan att flickorna valde att göra 

något annat. Flickorna hade inte visat på att försöka hinna före pojkarna till cyklarna.  
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Klara: Jag ser det inte som något negativt att pojkarna vill 
cykla runt, det måste de få göra. Jag ser heller inget problem i 
att flickorna går till gungorna och vill gunga. 

 

Den pedagogstyrda leken 

Klara och Britta beskriver i intervjun sin uppfattning kring den pedagogstyrda leken. I 

intervjuerna med Maja och Katarina gav de ingen av dem någon beskrivning om hur de 

uppfattade den pedagogstyrda leken. Klara ger exempel på lekar där hon som vuxen är 

delaktig i leken, som fotboll och ”kom alla mina kycklingar”. Hon sa att alla barn, oavsett kön 

visar intresse att delta i denna form av lekar. På frågan om hur Klara själv uppfattar den fria 

leken utomhus ur ett genusperspektiv sa hon: 

Klara: Jag har haft grupper tidigare där pojkarna gick bakom 
buskarna och lekte sjörövare och flickorna lekte med mig.  

Britta menar att hon uppfattar att barnens lekar skiljer sig åt vad gäller om de är fria eller om 

de är styrda av en vuxen. Britta och Klara delar uppfattning om att barnen oavsett kön visar 

intresse att delta i vuxenstyrda lekar. De beskriver båda två att det är i de vuxenstyrda lekarna 

som barnen leker över könsgränserna, medan de uppfattar att det är i den fria leken som 

barnen leker mer uppdelat könsmässigt.  
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8.1.2 Analys - Leken ur ett könsperspektiv 

Den fria leken inomhus 

Intervjuerna med pedagogerna visar på att de har olika uppfattningar kring leken utifrån ett 

könsperspektiv. Klara beskriver att hon inte uppfattar att materialet i den fria leken inomhus 

används mer utav flickor eller pojkar utan menar att det är leken i sig är i fokus, materialet är 

sekundärt. Detta kan tolkas utifrån Svaleryds (2002:16) beskrivning av att det är i den fria 

leken som barnen själva får tillgång till att välja lekmaterial.  

Detta citat har valts ut för att belysa att Klara i beskrivningen av placeringen av materialet: 

Klara: Man möblerar utifrån barnens intressen i den specifika 
gruppen. Då kan det hända att man, jag vet inte om man tänker 
hela tiden på det… Nu tänker vi att vi ska ha bilarna där 
dockvrån finns så det inte blir bara pojkar som går in där och 
leker med bilar. De är ju intresserade av dockvrån men bilarna 
finns där så det blandas ju allting. Då leker de med allt som är 
där inne… 

Citatet ovan beskriver att uppfattningen kring att flickor och pojkar väljer olika material 

utifrån kön ligger kvar hos Klara. Citatet kan tolkas utifrån att pojkarna förväntas leka bilarna 

med och flickorna förväntas leka i dokvrån. Genom att placera bilarna i dockvrån blandas 

materialet, men trots det finns föreställningen kring materialet att könskodat. Detta kan tolkas 

utifrån Monica Danielsson och Birgitta Janssons (2010:13) beskrivning av att barn redan vid 

tidig ålder väljer lekar som kan uppfattas som könsstereotypa för att säkerställa att inte avvika 

från den förväntade könsrollen. Ur Danielsson & Jansson (2010:13) perspektiv att se den fria 

leken som upprätthållande av könsroller kan det tolkas som att barnen helst väljer att leka med 

barn av samma kön. Författarna menar att det framförallt är i den fria leken som barnen leker 

könsuppdelat (2010:13). Klaras beskriver att genom att blanda det könskodade materialet 

skulle någon form av neutralisering av materialet ske. 

Maja beskriver i intervjun att materialet ska finnas tillgängligt för att barnen ska få tillgång till 

det och ges samma möjlighet att använda materialet oavsett kön. Att inte lägga någon 

värdering i användandet av materialet utifrån kön kan tolkas utifrån Svaleryds (2002:16) 

beskrivning av att den fria leken är det enda tillfället då barnet får möjlighet att välja lek och 

material fritt. Det kan även tolkas utifrån Eidvald (2011:34) att syftet med att arbeta jämställt i 

förskolan är kopplat till att antingen ta bort material som kan uppfattas som könskodat eller 



 

23 
 

välja att blanda materialet som kan uppfattas som könskodat för att på så sätt neutralisera 

materialet (Eidvald, 2011:34). 

Den fria leken utomhus 

Klara var ensam om att lyfta upp den fria leken utomhus. Hon menade att i inomhusmiljön 

hade pedagogerna en viss makt över materialet. Denna ”makt” försvann när barngruppen 

vistades på förskolegården. Klara beskrev situationen utifrån att pedagogernas placering av 

materialet inomhus gav flickor och pojkar samma möjlighet att leka med materialet. När 

barngruppen hade fri lek på förskolans gård framkom det att pojkarna oftast sprang snabbt till 

cykelförrådet för att ta en cykel medan flickorna valde att gå till sandlådan eller till gungorna. 

Klara menade att hon inte uppfattade det som ett problem att flickorna valde att gunga, trots 

att hon själv beskrev situationen ur perspektivet att flickorna inte valde bort cyklarna, utan 

ville inte tävla med pojkarna om dem.  

Klara: Jag ser det inte som något negativt att pojkarna vill 
cykla runt, det måste de få göra. Jag ser heller inget problem i 
att flickorna går till gungorna och vill gunga. 

Makten över inomhusmiljöns utformning vad gäller material och utformning som Klara 

beskriver kan tolkas utifrån Eidvalds (2011:32–34,68) beskrivning av att pedagogerna i 

förskolan ofta har uppfattningen att jämställdhetsarbetet i förskolan utgår från att blanda 

könskodat material eller att det material som uppfattas som könskodat helt väljs bort 

(Eidevald, 2011:32–34,68).  

På gården beskrev Klara att barnen delade upp sig i olika lekar utifrån kön. Pojkarna sprang 

till cyklarna och flickorna gick till gungorna. Detta kan tolkas utifrån Svaleryds (2002:18–19) 

beskrivning att pojkar ofta får en huvudroll där de är vana att få sina behov tillfredsställda 

omedelbart (Svaleryd, 2002:18–19). Reaktionen som Klara beskrev att flickorna visade i 

situationen var att flickorna gick till gungorna eller sandlådan istället för att visa intresse för 

cyklarna. Detta kan enligt Svaleryd (2002) tolkas som att flickorna förväntas vänta på sin tur 

vilket ställs i relation till att pojkarna är vana vid att få sina behov tillfredsställda direkt. Det 

kan även tolkas utifrån Svaleryds beskrivning av att pedagoger i förskolan låter pojkarna inta 

rollen som huvudrollsinnehavare för att undvika att pojkarna uppvisar oönskat beteende 

(Svaleryd, 2002:18–19). Rithander (1991:20–21) menar att pojkar överlag uppfattas som mer 

aktiva vilket då kan tolkas som att pojkarna har det fysiska behovet av att röra sig mer än vad 

flickorna behöver (1991:20–21). 
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Den pedagogstyrda leken 

Klara och Britta beskrev båda leksituationer där pedagogen är aktiv i leken. Maja och 

Katarina gav ingen beskrivning kring pedagogstyrda lekar. Klara menade att när hon tog 

initiativ till att leka med barnen var alla barn, oavsett kön villiga att delta. Detta kan tolkas 

utifrån Rithanders (1991:20–21) beskrivning av att pojkar och flickors lekar skiljer sig åt i det 

avseendet att pojkar oftare väljer lekar där de jagar varandra. Klaras beskrivning av leken där 

hon är deltagare i lekar av aktiv karaktär vilket då kan syfta till att pojkarna finner intresse i 

den pedagogstyrda leken då de enligt Rithanders tolkning är aktiva lekar som lockar pojkar 

(Rithander, 1991:20–21).  

Klara egna beskrivning av den pedagogstyrda leken var att det i tidigare barngrupper hon haft 

visade sig att pojkarna valde att leka sjörövare i buskarna medan flickorna valde att delta i 

leken med Klara. Här gav inte Klara någon beskrivning om lekens innehåll men det kan tolkas 

som att pojkarna uppfattade leken som ”flickig” och valde därför att ägna sig åt aktiviteter 

som Rithander (1991:20–21) beskriver som ”pojkiga” där fantasilekar syftar på att jaga 

varandra medan flickors fantasilekar mer syftar till att leka omhändertagande lekar 

(Rithander, 1991:20–21). Även Haag & Asplund Carlsson (2011:141–142) beskriver att det 

uppfattas som mer accepterat i vårt samhälle att som flicka röra sig över könsgränserna medan 

pojkar inte får samma utrymme att vandra över könsgränserna (Asplund & Carlsson, 

2011:141–142).  

Danielsson & Jansson (2010:13) menar att barn ofta väljer lekar med barn av samma kön som 

dem själva för att upprätthålla könsroller. Klara beskrev att flickorna deltog i den 

pedagogstyrda leken med henne medan pojkarna hellre lekte tillsammans för sig. Detta kan 

tolkas utifrån Danielsson och Janssons beskrivning av att barn gärna upprätthåller 

könsskillnader och inte gärna går över dessa gränser (Danielsson & Jansson, 2010:13). En 

annan vinkel på denna situation kan tolkas genom att barnen lekte var för sig utan att det hade 

med deras könstillhörighet att göra. Enligt Haag & Asplund Carlsson (2011:140–141) finns 

det större skillnader inom gruppen pojkar än mellan grupperna flickor och pojkar (2011:140–

141). Detta tolkar jag som att Klara kategoriserade barnen endast utifrån kön, utan att se några 

andra samband som till exempel lekintresse och ålder.  

Britta beskriver i intervjun likt Klara att både flickor och pojkar visar på intresse att delta i 

leken om en pedagog är närvarande. Deras beskrivning av att barnen visade intresse att delta i 

lekar där pedagogerna var med och lekte tolkar jag likt ovan som att det var Klara och Brittas 
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reflektion över att det var både flickor och pojkar med i leken. Istället för att se barnen utifrån 

fler ”kategorier” än deras kön. Eidevald (2011) menar att denna kategorisering kan verka 

begränsande för barnen då det ställer föreställningar endast på det kön barnen har vilket i sin 

tur ställer flickigt och pojkigt som motpoler (Eidvald, 2011:68) personliga egenskaper åt sidan 

för att uteslutande kategorisera utifrån det biologiska könet. 
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8.2 Resultat - konflikten ur ett könsperspektiv 

Intervjuerna med de fyra pedagogerna kring konflikten ur ett könsperspektiv visade på att de 

hade olika uppfattningar.  

Klara uppfattade att flickor och pojkars konflikter skiljde sig åt. Hon uppfattar att pojkars 

konflikter oftare handlar om att ett barn hamnar utanför i leken och att det då skapades en 

konflikt utifrån detta. Flickors konflikter, beskriver hon, handlar om att ha statusprylar, alltså 

eftertraktade leksaker, klädesplagg eller annat som Klara menade kunde beskrivas imponera 

på de andra flickorna utifrån status eller ett liknande hävdelsebehov. Hon sa att hon endast 

uppfattade att det var flickor som sökte denna form av status hos de andra flickorna och inte 

alls för att skapa status i barngruppen i stort.  

Klara förklarar vidare att hon har svårt att ge fler generella exempel på hur flickor och pojkar 

beter sig i konflikter, då hon under flera år har arbetat aktivt med att använda ett medvetet 

genustänk. Genom att lyfta upp genusarbetet i praktiken och föra en diskussion med kollegor 

om arbetet med jämställdhet och genus i förskolan har de i kollegiet observerat 

konfliktsituationer. Klara menar att syftet med att observationerna var att undersöka om de 

föreställningar och förväntningar kring att det skulle vara skillnader i konflikter ur ett 

genusperspektiv stämmer eller inte. Genom observationerna som utfördes menar Klara att hon 

inte kunde uppfatta att det var skillnader mellan hur pojkar och flickor agerade i konflikter. 

De observationer som Klara utfört visade på att flickor och pojkar var lika handgripliga.  

Maja beskriver att hon inte uppfattar några tydliga skillnader i konflikterna mellan barnen 

beroende på kön. Hon lyfter fram den fysiska reaktionen i en konflikt och menar att hon 

uppfattar att flickor och pojkar är lika handgripliga och fysiska i sina konflikter. Hon säger 

även att det inte är något som hon har reflekterat över. 

Britta beskriver att konflikter i barngruppen skiljer sig beroende på kön. Hon påstår att hennes 

uppfattning är att flickor inte hamnar i konflikt med varandra i samma utsträckning som 

pojkarna. Pojkar har ett behov av ”makt” beskriver Britta. Detta maktbehov som Britta 

beskriver menar hon grundas i att pojkarna vill visa sig starka och mäta sin styrka med de 

andra barnen och att hon uppfattar att pojkarna har ett behov av att bestämma över de andra 

barnen, alltså över både flickorna och pojkarna. Hon menar att det skapar konflikter när denna 

mätning av styrka går över styr. Britta menar att det är i dessa kraftmätningssituationer som 

pojkarna kan bli handgripliga och börja slåss med varandra. Konflikter som uppstår mellan 
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flickor beskriver Britta har en annan karaktär än de konflikter som uppstår mellan pojkar. Hon 

menar att flickor inte visar på ett behov av att mäta sin fysiska styrka och är därför inte lika 

fysiskt handgripliga som pojkar även om det kan förekomma i enskilda fall, men det hör inte 

till vanligheten menar hon. Britta sa i intervjun att flickor istället har ett hävdelsebehov som 

hon menar grundar sig i att flickorna söker gränser och då framför allt hos de andra flickorna i 

barngruppen men även hos personalen.   

Katarina beskriver under intervjun att hennes uppfattning är att flickor och pojkar är lika 

fysiskt handgripliga i sina konflikter. Hon menar dock att hon uppfattade en skillnad mellan 

hur konflikterna ser ut beroende på vilket kön barnet i konflikten har. 

Katarina: Flickor har konflikter över tid, medan pojkarna tar 
tag i konflikten direkt… En del flickor börjar ju gråta mycket 
fortare och mycket mer än pojkarna… Pojkarna tjurar till mer. 

 

8.2.1 Analys – konflikten ur ett könsperspektiv 

Intervjupersonerna gav olika uppfattningar om könets roll i konflikten mellan barnen. Klara 

menade att könet spelade en viss roll. Det som skilde sig åt var enligt Klara att i 

konfliktsituationer där flickor var inblandade ofta handlade om att flickorna sökte status hos 

de andra flickorna.  

 

Hur själva konflikterna sedan såg ut eller om Klara uppfattade att pojkar eller flickor hamnade 

i konfliktsituationer mer eller mindre ofta var ingenting Klara beskrev i intervjun. Hon 

menade att som en del av genusarbetet de bedriver på förskolan där hon arbetar är att 

observera barnen i olika situationer. Hon hade tillsammans med kollegorna observerat barnen 

i konfliktsituationer för att se om könet spelade roll i konflikten mellan barn. Observationerna 

visade på att de inte kunde se att könet spelade roll i konflikterna mellan barnen. Även om det 

inte redovisades hur många barnobservationer som Klara och hennes kollegor gjort så drog 

Klara slutsatsen att könet inte spelar roll i konflikten. Hon menar att pojkar och flickor är lika 

handgripliga och fysiska i konflikterna. Detta kan tolkas utifrån Eidvalds (2011:31–34) 

beskrivning av att förskolans genusarbete ofta handlar om att göra verksamheten könsneutral 

och då bortse från om det är skillnader eller likheter mellan könen (2011:31–34). 

Även Maja beskrev att hon inte uppfattade att könet spelade roll i konflikten. Hon lyfter 

precis som Klara fram den fysiska konflikten, där barnen fysiskt ger sig på varandra. Den 
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dolda konflikten är inget som varken Klara eller Maja tar upp. Maja beskriver även att hon 

inte har reflekterat över att det skulle skilja sig i konflikter utifrån kön vilket kan tolkas som 

att hon utgår från att barnen är just barn och inte flickor och pojkar. Att Klara och Maja 

beskriver att de inte uppfattar att könet spelar roll i konflikten mellan barnen kan tolkas 

utifrån Haag & Asplund Carlssons (2011:140–141) beskrivning av att könsskillnader ofta 

överdrivs. Författarna beskriver att det är större skillnader inom gruppen pojkar än mellan 

grupperna flickor och pojkar (2011:140–141). Att utgå från att det ska finnas könsskillnader 

mellan barnen förutom det biologiska könet kan tolkas utifrån Svaleryds (2010:29) 

beskrivning att föreställningarna om vad som anses kvinnligt eller manligt styrs av den 

genusordningen som råder i samhället i stort, där manlighet är dominant och överordnat 

kvinnligheten (Svaleryd, 2010:29–30). 

Katarina menade att hon inte uppfattade att könet spelade någon roll i barns konflikter. Hon 

beskrev ingen annan reaktion på konflikten än att barnen använde fysiskt våld i samma 

utsträckning oavsett vilket kön de hade. Under intervjun frågar jag Katarina hur hon 

uppfattade att barnen reagerade på konflikterna, alltså om de blev ledsna eller arga och så 

vidare. Då svarade Katarina:  

Katarina: Flickor har konflikter över tid, medan pojkarna tar 
tag i konflikten direkt… En del flickor börjar ju gråta mycket 
fortare och mycket mer än pojkarna… Pojkarna tjurar till mer. 

Citatet ovan kan tolkas som att Katarina menade att det finns könsskillnader i konflikterna. 

Samtidigt som hon bestämt svarade att hon inte uppfattade att könet spelade roll i barns 

konflikter. Det är svårt att tyda vad det är Katarina menade då hon hade en bestämd 

uppfattning men beskrev att pojkar tog tag i konflikterna direkt medan flickorna hade 

konflikter över tid. Även reaktionen på konflikten, alltså att flickorna grät och pojkarna 

tjurade visade på att Katarina sett skillnader mellan barnens konflikter men i intervjun 

svarade att hon inte hade det. Eidevald (2009:167) menar att det inte går att fråga vuxna om 

de själva skulle beskriva att de bemöter flickor och pojkar på olika sätt, då vuxna kan ge en 

beskrivning om att de inte bemöter barnen olika medan det i praktiken oftast visar på att de 

har olika bemötande utifrån barnets kön (2009:167).   

 

Britta sa i intervjun att uppfattar att kön spelar roll i konflikterna mellan barnen. Hon beskrev 

att pojkar hade ett maktbehov där de behöver mäta sin styrka. Flickorna, påstod hon, hade ett 

hävdelsebehov som enligt Britta handlade om att de sökte gränser hos de andra flickorna i 

barngruppen men även hos de vuxna i förskolan. Detta kan tolkas utifrån Rithanders 
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(1991:20–21) beskrivning av att pojkar ofta vill mäta sina krafter med varandra vilket flickor 

inte visar behov av i samma utsträckning (Rithander, 1991:20–21). Britta sa att hon uppfattar 

att pojkar var mer fysiska i konflikterna än vad flickor var. Hon betonade att det fanns 

enskilda fall där även flickor kunde vara utåtagerande och fysiska i konflikterna, men att det 

inte är vanligt förekommande. Denna föreställning kring att pojkar uppfattas ha ett större 

behov av att vara fysiskt aktiva kan tolkas av Svaleryd (2002:18–19). Svaleryd beskriver 

vidare att hennes tolkning är att uppfattningen om pojkar som aktiva skapar situationer där 

pojkarnas behov uppmärksammas omgående för att på så vis undervika att pojkarna gör något 

de inte ska göra. Genom att uppmärksamma pojkarna skickas signaler till flickorna att deras 

behov inte är lika viktiga och att flickorna på så sätt lär sig att vänta (Svaleryd, 2002:18–19). 

Britta är den enda av de fyra pedagogerna som uppfattade att könet verkligen spelade roll i 

barnens konflikter. Även hon lyfte fram den fysiska konflikten som betydelsefull. Den fysiska 

konflikten kan vara de konflikter som intervjupersonerna beskrev eftersom det ofta kan vara 

de enda konflikterna som de reflekterade över.  
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8.3 Resultat - konflikthanteringen ur ett 

könsperspektiv 

Konflikthanteringen beskriver samtliga intervjupersoner som ett steg i utvecklingen att bli 

vuxen. De beskriver en gemensam uppfattning om att barn behöver få verktyg av vuxna för 

att kunna lösa konflikter självständigt senare i livet. 

Maja menar att hon uppfattar att konflikterna mellan barnen inte skiljer sig åt om det är 

flickor eller pojkar i konflikterna. Hon påstår även att hon inte uppfattar att hennes bemötande 

av konflikterna mellan barnen inte skiljer sig utifrån vilket kön barnet har. Hon belyser att hon 

inte har tänkt att det är skillnad på pojkar och flickor utan menar att hennes uppfattning är att 

det är individer som hon inte kan se skillnader utifrån kön. Katarina delar Majas uppfattning 

då hon i intervjun säger att hon inte medvetet handlar olika i konflikthanteringen om barnet är 

en flicka eller en pojke.  

Klara beskriver att hennes förhoppning är att hon inte beter sig olika i hanteringen av 

konflikter om det är en flicka eller en pojke i konflikten. Klara ger dock en bild av att hon inte 

kan vara helt säker på att hon löser konflikter lika ur ett könsperspektiv. Hon beskriver att 

kollegorna hon arbetar med har observerat varandra i olika konflikthanteringssituationer. Hon 

beskriver en konflikthanteringssituation i hallen på förskolan där Klara blev observerad utav 

en annan kollega. Klara säger att det av observationen inte framkom att hon hade olika 

förhållningssätt mot barnen, men hon belyste att det kunde varit för att hon var medveten om 

att hon blev observerad ur just ett könsperspektiv. Hon tar en kort paus och funderar en stund 

och sedan säger hon:  

Klara: Man vänder sig snabbt till en pojke, för att hjälpa 
honom, för att tillfredsställa honom för att han inte ska skapa 
problem. Pojkar tänker man är bråkiga och därför gör man så. 
 

Britta menar att hon uppfattar att konflikter mellan pojkar och flickor skiljer sig. Hon säger 

under intervjun att även hennes hantering av konflikten skiljer sig beroende på om det är 

pojkar eller flickor inblandade. 

Britta: Det är väldigt mycket lättare att lösa konflikter där flickor är inblandade. 

Britta beskriver att hon uppfattar att det är lättare att samtala kring konflikten om det är en 

flicka än om det är en pojke. Hon påstår att hon inte har erfarenhet av konflikter mellan pojkar 
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och beskriver att hon saknar verktyg att hantera konflikt då. Britta utgår från att hennes 

förväntningar på barnens självständighet skiljer sig beroende på kön. Hon säger att hon 

förväntar sig ett ordningsamt beteende hos flickor medan hon inte gör det av pojkarna. I 

konfliktsituationer blir det ofta en inre konflikt hos Britta menar hon då hon behöver tänka 

efter vad pojken i konflikten behöver. Britta beskriver påklädningssituationen i hallen som ett 

exempel på att hon förväntar sig mer av flickorna vad gäller att klä på sig kläderna 

självständigt medan hon ofta hjälper pojkarna med påklädningen. Hon reflekterar över detta 

under intervjun och säger att hon hjälper pojkarna med påklädningen för att underlätta för 

dem så de snabbt ska komma ut på gården och inte ska starta konflikter med de andra barnen i 

hallen. Hon beskriver att pojkarna behöver mer motivation till att klä på sig ytterkläderna än 

vad flickorna generellt behöver. 

Britta: Jag sitter och klär på dem (pojkarna) för att jag inte  
orkar med en konflikt. 

 

8.3.1 Analys - konflikthanteringen ur ett 

könsperspektiv 

Pedagogerna beskrev i intervjuerna olika uppfattningar kring hur de löser konflikter som 

uppstår mellan barnen beroende på vilket kön barnet har. Samtliga pedagoger menade att de 

handlar i samma syfte att reda ut konflikten. Pedagogerna beskriver även att syftet med att 

stödja barnen i konflikthanteringen var att de skulle lära sig att självständigt hantera konflikter 

i framtiden. Detta kan tolkas utifrån Edman Ståhls (1999:22) beskrivning kring att syftet med 

att som vuxen stödja barnen i hanteringen av konflikten syftar till att barnet i framtiden ska 

kunna bearbeta de konflikter som de kommer i kontakt med (Edman Ståhl, 1999:22). 

Samtidigt som barnet behöver goda förebilder i konflikthanteringen för att kunna lösa 

konflikterna självständigt i framtiden belyser Edman Ståhl att det är viktigt att lära barnen att 

olika konflikter kräver flexibilitet i att hitta olika lösningar (Edman Ståhl, 1999:34). Att ge 

barnen verktyg att lösa konflikter på är ingenting som intervjupersonerna gav uttryck för 

vilket enligt mig kan tolkas som att de tog det som självklart att barn stöter på olika konflikter 

i livet. Maja och Katarina beskrev att deras uppfattning var att de inte hanterade konflikterna 

mellan barnen olika beroende på vilket kön barnet hade. 

Under intervjun med Klara beskriver hon att hon inte arbetade på olika sätt utifrån barnets kön 

i konflikthanteringen. Klara menar att hennes uppfattning kan vara felaktig men ger exempel 
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på att pedagogerna i arbetslaget observerat varandra och inte funnit skillnader i bemötandet av 

pojkar och flickor i konfliktsituationer. Klaras beskrev att hon inte själv uppfattade att hon 

handlade olika i konfliktsituationer. För att problematisera detta har jag har valt att plocka ut 

ett citat från intervjun med Klara: 

Klara: Man vänder sig snabbt till en pojke, för att hjälpa 
honom, för att tillfredsställa honom för att han inte ska skapa 
problem. Pojkar tänker man är bråkiga och därför gör man så. 

 

Klara var inte ensam om att beskriva just påklädningssituationen som en situation där hon 

som pedagog utgick från att att pojkar förväntas uppvisa ett bråkigt beteende. Britta gav en 

liknande uppfattning: 

Britta: Jag sitter och klär på dem (pojkarna) för att jag inte  
orkar med en konflikt. 

 

Att vända sig till pojkar och tillfredsställa deras behov direkt kan uppfattas som omedvetet 

menar Svaleryd (2002:18–19). Ur Svaleryds synvinkel kan det tolkas som att pedagogen visar 

på skillnad i förhållningssättet mot barnet ur ett könsperspektiv. Samtidigt som detta ofta är 

ett omedvetet handlande av pedagogen så kan kopplingen bli att pojken lär sig att förvänta sig 

direkt uppmärksamhet vilket gör att pojken får huvudrollen menar Svaleryd (2002:18–19). Att 

pedagogerna uppmärksammar pojkar utan att de har bett om hjälp visar även Eidevald 

(2009:143) i sin avhandling.  

Eidevald observerade påklädningssituationen som ett tillfälle där pojkarna hjälpte pojkarna i 

större utsträckning än flickorna. Flickorna förväntades vara mer ansvarstagande än pojkarna 

vilket överensstämmer med Klaras citat ovan. Denna underförstådda förväntning på att 

pojkarna får stödet i påklädningen för att snabbt kunna komma ut på gården kan tolkas utifrån 

Svaleryds (2002:18–19) beskrivning av att pedagogerna inte vill riskera att pojkarna startar 

konflikter om de får vänta (Svaleryd, 2002:18–19). Jag tolkar det som att Klara utgår från att 

pojkarna ska starta konflikter vilket även framkom i Lundströms (2008:96) avhandling. Enligt 

Hellmans (2005) avhandling kring föreställningar om könsroller framkommer det att en 

vanlig föreställning kring pojkar var att de förväntas uppvisa ett ”pojkigt” beteende som är 

kopplat till att de ska vara utåtagerande och bråkiga (Hellman, 2005:217). 

I hanteringen av konflikterna mellan barnen beskrev Britta att hon uppfattade en stor skillnad 

i konflikterna mellan pojkar och mellan flickor. Britta menade att hon upplevde konflikterna 
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mellan flickor enklare att lösa då hennes förväntningar på flickors självständighet och 

ansvarskänsla var större än på pojkarna.  

Britta: Det är väldigt mycket lättare att lösa konflikter där flickor är inblandade. 

Att pedagoger ofta utgår ifrån att flickor ska bete sig mer ansvarsfullt än pojkar visar även 

framkom i Eidevalds (2009:144) och i Månsson (2000:200) avhandlingar. Månssons studie 

visade på att en vanligt förekommande uppfattning bland pedagogerna var att de generellt 

beskrev flickorna som ”förnuftiga” medan förväntningarna på pojkarna var betydligt lägre 

(Månsson, 2000:200).  
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9. Diskussion 

När pojkarna springer till cyklarna går flickorna till gungorna 

I intervjun med Klara beskrev hon inte uttryckligen cyklarna som könskodat trots att det 

framkom i intervjun att det till stor del endast var pojkar som använde cyklarna. Klara menade 

i intervjun att hon inte såg något problem i att pojkarna valde att använda cyklarna. Hon 

tolkade det som att flickorna självmant valde att istället gå till sandlådan eller gungorna. Hon 

uppfattade inte heller det som ett problem att flickorna inte visade på att försöka hinna före 

pojkarna till cyklarna även om flickorna hade visat på att även de ville använda cyklarna.   

Eidevald beskriver i sin avhandling Det finns inga tjejbestämmare (2009) att i de 

observationer han genomförde på olika förskolor visade på att pedagogerna uppfattade en viss 

förvirring kring hur arbetet kring jämställdhet i förskolan och hur arbetet med att motverka 

stereotypa könsroller skulle genomföras (2009:16). Dock visade det sig i hans studie att 

pedagogerna handlade olika mot flickor och pojkar, vilket enligt mig kan tolkas som att 

jämställdhetsarbetet begränsades. Vidare beskriver Eidevald att synen på leken ur ett 

könsperspektiv visar på att pedagogerna ofta intar en passiv roll när barnen leker fria lekar.  

I den fria leken får barnen möjlighet att självständigt utgå från vilket material de vill använda 

och vilka lekar de vill leka. Pedagogens passiva roll i den fria leken menar Eidevald 

(2009:116) kan beskrivas som barncentrerat. Utifrån Eidevalds (2009:116) tolkning beskrivs 

den fria leken som en barncentrerad situation där pedagogen inte ska ”lägga sig i”. Utifrån 

detta tolkar jag det som att Klara inte reflekterar över att flickorna ”ger sig” i förhållande till 

pojkarna, när flickorna inte försöker att hinna före pojkarna till cyklarna. Det genusarbetet 

som pedagogerna beskriver kring inomhusmiljön och dess material försvinner när de går ut på 

gården. På gården får barnen leka fritt utan att pedagogerna ”lägger sig i” den fria leken 

samtidigt som det visade sig att det i den fria leken som barnen lekte mest könsuppdelat. 

 

Bilar och dockor 

En gemensam föreställning kring att arbetet med genus i förskolan var att motverka könsroller 

grundades i att antingen avköna materialet och miljön, att frånse könet hos barnen och 

benämna dem som individer alternativt ”barnen” eller att helt välja bort material som de 

själva beskrev som könsstereotypt. Vad arbetet kring genus och jämställdhet innebar för de 

intervjuade pedagogerna visade på en viss förvirring. De gav exempel på att de valde att 
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blanda könsstereotypa material i miljön för att på så sätt avkoda det. Istället visade deras egen 

uppfattning kring materialet att de förväntade sig att flickor och pojkar skulle välja ett visst 

material beroende på kön. Exempel på material som pedagogerna beskrev som könskodat var 

bland annat dockorna och bilarna.  

Annika Månssons beskriver i sin avhandling Möten som formar - Interaktionsmönster på 

förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv (2000) att barnen lekte 

över könsgränserna i de ickepedagogstyrda lekarna. I min studie var materialet i fokus, 

pedagogerna beskrev att de blandade materialet som kan ses som könskodat för att 

neutralisera det eller att helt plocka bort materialet som kan uppfattas som könskodat. Tolkat 

ur Månssons (2000:155) perspektiv kan min studie visa på att pedagogerna har mer fokus på 

materialet i sig istället för att belysa leken. Materialet som plockades bort helt var dockorna, 

menade Katarina. Det hade varit intressant att gå närmare på vad det var Katarina menade. 

Enligt Granstedt (1998) är leken är en central del av barnets liv där känslor, erfarenheter och 

kunskaper kan bearbetas (Granberg, 1998:14–15). Det är intressant att Katarinas uppfattning 

att arbeta kring genus är att begränsa materialet och leken. Intressant hade även varit att 

undersöka varför just dockorna försvann. Jag väljer att tolka det utifrån att den 

genusordningen som finns i även finns i förskolan. I samhället finns uppfattningar om att 

manlighet är dominant och kvinnlighet beskrivs som undergivet. Jag tolkar det som att 

Katarina uppfattade att dockorna var ett material med låg status. Eventuellt för att det dockor 

är könskodade som en leksam som sägs locka flickor, det är mina egna spekulationer. 

 

Bråkiga pojkar och ansvarsfulla flickor 

I hallen beskrev pedagogerna en bild av att de oftare hjälpte pojkarna omedvetet. De menade 

det som att syftet var att de ville undvika att pojkarna startade konflikter. Föreställningen var 

att pojkarna direkt skulle uppvisa ett oönskat beteende och börja bråka om deras behov inte 

uppmärksammades och tillfredsställdes. Pedagogerna förväntade sig alltså att pojkarna skulle 

börja bråka och pedagogerna påstod att den risken ville de inte ta. Det är intressant att 

diskutera om pojkarna faktiskt visat på vilja att starta konflikter om deras behov åsidosattes 

eller om det är en föreställning som pedagogerna har utifrån att pojkar förväntas göra så. Vid 

en observation hade det kanske framkommit om pedagogernas teori kring pojkarna hade 

bekräftats eller ifrågasatts. Pedagogerna beskrev att de både såg skillnader och likheter i 

barnens konflikter. De uppfattade även att deras bemötande av konflikterna hade både likheter 

och skillnader beroende på vilket kön barnet i konflikten hade. De förväntade sig mer av 
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flickorna och mindre av pojkarna vad gäller påklädningssituationerna men även i hanteringen 

av konflikten. Britta menade att hon förväntade sig mer av flickorna, att de skulle uppvisa ett 

mognare sätt. Hon beskrev även att hon kunde samtala med flickorna medan hon inte 

uppfattade att det var möjligt med pojkarna då hon inte visste vad de behövde i en konflikt. 

Annika Hellman menar i sin avhandling Kan Batman vara rosa? (2005) att pojkar ofta 

beskrevs som ”typiskt pojkiga” och flickor som ”typiskt flickiga”. Det framkom i studien att 

rollen som ”typiskt pojkig” var negativt laddat hos pedagogerna. Pojkarna förväntades vara 

utåtagerande, bråkiga och aggressiva. Hellmans (2005) tolkning om att pojkar förväntas skapa 

konflikter omkring sig kopplar jag till beskrivningen som Britta och Klara gav i min studie 

kring att pojkarna kläs på av pedagogerna för att undervika att de startar konflikter. Denna 

föreställning kring kön överensstämmer alltså med Hellmans forskning på samma område. 

Även Eidevald (2009:115) beskriver att pedagogerna i hans studie agerade olika mot flickor 

och pojkar i bland annat konfliktsituationer. 

 

Föreställningen att pojkar oftare är i konflikter framkom även i Agneta Lundströms 

avhandling Lärare och konflikthantering - En undersökande studie ur ett könsperspektiv 

(2008). I hennes studie beskrevs även uppfattningen om att flickors konflikter var svårare att 

hantera vilket motsätter Brittas uppfattning då hon uppfattade att det var enklare att lösa 

konflikter där flickor är inblandade. 

 

10. Reflektion 

Materialet som samlades in till denna studie visade på att pedagogerna hade en mer begränsad 

uppfattning kring könets roll i konflikten än könets roll i leken. De gav beskrivningar kring att 

barnen i leken visar på könsroller vilket de inte beskrev i samma utsträckning i konflikterna. 

Min tolkning av detta är att pedagogerna inte uppmärksammade konflikter och 

konflikthantering i samma utsträckning som leken. Pedagogerna beskrev att de såg skillnader 

och likheter i samtliga kategorier som ingick i mina frågeställningar men utifrån det material 

som kom fram skulle det varit intressant att byta perspektiv till att endast studera könets roll i 

leken.  
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11. Metoddiskussion 

I min studie valde jag att använda kvalitativa forskningsintervjuer för att få ett så beskrivande 

material som möjligt. De kvalitativa intervjuerna gav intervjupersonerna frihet att själva lyfta 

fram vad de ansåg vara viktigt kopplat till mitt undersökningsområde. Hade jag istället valt att 

använda en kvantitativ undersökning hade jag kunnat dra andra slutsatser kopplade till 

statistik. Hade jag valt att använda enkäter kunde mina resultat sett annorlunda ut då 

personerna i dessa studier skulle vara anonyma från början och aldrig behöva träffa mig. Det 

kunde gett en annan bild av deras uppfattningar kring könets roll i konflikten. Jag anser att 

mitt val av kvalitativa forskningsintervjuer gav mig ett brett och varierat material. De 

slutsatser jag kan dra av mitt material visar på att uppfattningarna kring könets roll i 

konflikten är kopplat till den egna uppfattningen och därför kan inga generella svar läggas 

fram. Syftet med min studie var inte att få fram ett resultat som pekade på vad som är rätt och 

fel utan istället få en så beskrivande uppfattning som möjligt utifrån intervjupersonernas egna 

ord. Den metod som jag nu i efterhand hade valt att tillföra i min studie är observationer. Jag 

tror att det hade gett mig en tydligare bild av hur det praktiska arbetet kring könets roll i 

konflikten, leken och konflikthanteringen. 

12. Slutsatser och sammanfattning  

I detta avsnitt har jag valt att sammanfatta de resultaten för att besvara de frågeställningar som 

ligger till grund för min studie. Syftet med min studie var att undersöka om könet spelar roll i 

konflikten mellan barnen. Genom att även väga in konflikthanteringen och leken i mina 

frågeställningar gav det en helhetsbild av pedagogernas uppfattningar kring könets roll för 

barnet i flera olika situationer. 

 Beskriver pedagogerna att könet har betydelse för konflikterna mellan barnen i 

förskolorna? 

I intervjuerna framkom det att pedagogerna hade olika uppfattningar kring könets betydelse 

för konflikterna mellan barnen. Klara menade att konflikterna mellan barnen skiljer sig 

beroende på om det är flickor eller pojkar i konflikterna vad gäller hur konflikterna startade. 

Även Britta beskrev att hon uppfattade att könet spelade roll i konflikterna mellan barnen. 

Hon belyste att skillnaderna var att det i flickornas konflikter handlade om att de sökte gränser 

medan pojkarnas konflikter handlade om att de hade ett behov av att känna makt. Katarina 

menade att pojkarna tog tag i konflikterna direkt medan flickorna hade konflikter över tid. 
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Gemensamt för Klara, Katarina och Maja var att de menade att flickor och pojkar var lika 

handgripliga i de fysiska konflikterna. Britta menade att det endast var i konflikterna mellan 

pojkar som denna fysiska kraftmätning förekom.  

 På vilket sätt beskriver pedagogerna att de hanterar konflikterna mellan barnen?  

I intervjuerna framkom det att pedagogerna delade uppfattning om att syftet med 

konflikthanteringen är att ge barnen verktyg att självständigt lösa konflikter i framtiden. 

Pedagogernas uppfattningar av hanteringen av konflikten ur ett könsperspektiv gick isär. Maja 

och Katarina menade att de inte handlade olika i konflikthanteringen beroende på om det var 

en flicka eller en pojke i konflikten. Klara visade på en mer tveksam uppfattning då hon inte 

var helt säker på om hon handlade lika i hanteringen av konflikten ur ett könsperspektiv. 

Klara och Britta beskrev båda påklädningssituationer där de hjälpte pojkarna att klä sig för att 

undvika att konflikter skulle uppstå. Vilket kan tolkas som att de förutsatte att pojkarna i 

större utsträckning än flickorna skulle starta konflikter.    

 Vilken roll spelar leken för konflikter mellan barnen utifrån barnens kön menar 

pedagogerna? 

I intervjuerna beskrev pedagogerna att de hade olika uppfattningar kring könets betydelse i 

leken. Britta och Klara beskrev situationer där pojkar lekte för sig och där flickor lekte för sig. 

Klara och Britta beskrev situationer där de som pedagoger lekt tillsammans med barnen och 

att de då visade på att barnen oavsett kön ville delta i leken i de flesta fall. Maja beskrev att 

hennes uppfattning var att hon inte såg att könet hade betydelse i leken. Hon menade att 

hennes uppfattning var att pojkar och flickor leker lekar tillsammans. Materialet i leken var av 

stor vikt i intervjupersonernas beskrivningar kring leken ur ett könsperspektiv. De gav en 

gemensam bild av att den fria leken inomhus var utformad för att ge barnen lika möjligheter 

att använda materialet oberoende på kön. Dock framkom det i intervjuerna att pedagogerna 

hade en gemensam uppfattning kring vilket material som ansågs vara könskodat och inte. Alla 

fyra intervjupersoner beskrev att materialet inomhus ska blandas för att motverka 

förväntningar på barnens kön. Katarina var ensam om uppfattningen att ta bort dockorna 

vilket enligt henne skulle begränsa barnen i leken. Till skillnad från den fria leken inomhus, 

där pedagogerna placerar materialet så beskrivs den fria leken utomhus annorlunda. Klara var 

ensam om att beskriva leken utomhus. Hon menade att pojkarna sprang till cyklarna och 

flickorna som egentligen ville cykla gick till gungorna istället. Den fria leken utomhus 
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beskrevs som könsdelad, men uppfattningen om att det skulle vara något negativt framkom 

inte i intervjun med Klara. 

Syftet med min studie var att undersöka om könet hade betydelse i konflikter mellan barn. 

Kopplat till mitt syfte var min utgångspunkt att kön beskrivs som biologiskt och socialt 

konstruerat men att meningarna om hur barn upprätthåller kön går isär. Genom att undersöka 

vad fyra pedagoger i förskolan beskrev kring sin uppfattning kunde jag skapa mig en bild av 

att kön inte nödvändigtvis behöver spela roll i konflikter mellan barn. Pedagogerna beskrev 

både likheter och skillnader utifrån könets roll i konflikter, i leken samt i hanteringen av 

konflikten. Den tidigare forskningen på området bekräftade att uppfattningen kring hur 

pedagoger själva förhåller sig till att arbeta kring genus i förskolan visar på en viss förvirring. 

Förskolans läroplan beskriver att förskolans uppdrag är att arbeta kring jämställdhet men hur 

genusarbetet ska i gå till i praktiken verkar vara upp till var och en att tolka. I den litteratur jag 

studerat om konflikten ur ett könsperspektiv var det svårt att få en tydlig beskrivning av om 

konflikter skiljer sig mellan pojkar och flickor. Min studie gav endast en begränsad insyn i 

hur kön beskrivs i förskolan vilket kan avspeglas på att det finns medvetna och omedvetna 

maktförhållanden i samhället som begränsar synen på vad som är kvinnligt och manligt. Jag 

uppfattade själv att ämnet var svårtolkat och beskrivningarna begränsade då det enligt mig 

finns ett behov av att avköna människan samtidigt som genusordningen aktivt upprätthålls. 

Könet är det som skiljer människor biologiskt samtidigt som uppfattningarna kring vad som 

anses manligt och kvinnligt är både personligt och beroende på i vilken tid, i vilket samhälle 

och i vilken kultur vi lever. 
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Bilaga 1  

Intervjufrågor 

1. Vilken inställning/ erfarenhet har du av att arbeta med konflikthantering med barnen? 
 
2. Upplever du att det är stor skillnad om det är pojkar eller flickor i en 
konflikt, i så fall hur? 
 
3. Hur upplever du att du löser konflikter utifrån könshomogena resp. könsheterogena 
grupper? D.v.s. flicka-flicka, pojke-pojke, flicka-pojke. 
 
4. Vad upplever du är pedagogens roll i konflikthantering mellan barnen?  

5. Upplever du att pedagoger behöver ingripa vid alla konflikter mellan barnen? 

6. Har du något mer att tillägga? 

 


