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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur genus skapas och upprätthålls hos barn i ung 

ålder som går i förskolan. Vi har valt att fokusera på två olika förskoleavdelningar för att 

analysera hur personalen talar med barnen, men även hur barnen kommunicerar i leken. Två 

avdelningar på samma förskola, som arbetar med barn i åldrarna tre till fem år, observerades 

och intervjuer utfördes med fyra förskolepersonaler. De centrala delarna i undersökningen är 

hur det biologiska könet upprätthåller könsrollerna, och den konflikt som då uppstår mellan 

de olikheter som det biologiska könet bär med sig och arbetet kring könsneutraliseringen. 

Undersökningen syftar även på hur pojkar och flickor kategoriseras in i olika roller och hur 

dessa isärhålls och hur ojämlikheten upprätthålls, men också hur den hierarkiska ordningen 

ser ut samt om dessa stereotypa könsroller går att motverka. En slutsats som kunde dras av 

studien var att personalen ville ha en jämställd avdelning, vilket endast har uppnåtts till en 

viss del. Detta visar på att de stereotypiska könsrollerna fortfarande exiserar i förskolans miljö 

och att det finns svårigheter med att ta sig ur och motverka dessa. I diskussionen tas 

problematiken upp angående dubbelheten mellan att bemöta könen utifrån deras biologiska 

skillnader och behandla pojkar och flickor lika. Det blir även tydligt hur dessa två tankesätt 

kan användas i förskolan liksom i det sociala arbetet. 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine how gender is created and maintained among 

children at a young age who attend preschool. We have chosen to focus on two different 

departments, at the same preschool, to analyze how the staff is talking to the children, but also 

how the children communicates while they are playing. The two departments are working 

with children aged three to five years. We observed the departments and performed interviews 

with four staff members. The most essential in this study is to show how the biological sex 

sustains gender roles, and the conflict that arises between the differences that the biological 

sexes is carrying around and the work around gender neutralization. Also how boys and girls 

are categorized into different roles and how these are separated depending on the gender, and 

how inequality is maintained. But also to see what the hierarchy looks like and if these 

stereotypes can discourage. A conclusion that could be drawn from this study was how the 

staff wanted a gender equal department, and that they have partly achieved this. This indicates 

that the stereotypical gender roles still exists in the preschool environment and that it is very 

difficult to think and act gender neutral and counteract these gender roles. In the discussion it 

was brought up how the duality between treating the sexes by their biological differences or 

treating boys and girls the same can be problematic. It also becomes clear how these two ways 

of thinking can be used in preschools and in social work. 
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Förord 

Uppsatsen är huvudsakligen skriven av båda författarna.  Inledningen, tidigare forskningen 

och metoden är gemensamt sammanfattad och formulerad. Teoriavsnittet har vi valt att dela 

upp, Caroline har skrivit om det feministiska perspektivet och om Yvonne Hirdmans 

genusteori. Jessica har skrivit om Judith Butlers teoretiska kritik mot feminismen samt 

Simone De Beauvoirs teori. Studiens empiri har vi valt att fördela jämt mellan varandra. Vi 

har gemensamt deltagit under båda observationerna och alla intervjuerna. Under intervjuerna 

ställde Jessica frågorna till intervjupersonerna och Caroline var sekreterare. När vi samlat in 

vår empiri valde vi att dela upp arbetet med att skriva rent materialet. Caroline ansvarade för 

att renskriva informationen från avdelning ett, både observationen och intervjuerna. Jessica 

tog ansvar för att skriva rent materialet från avdelning två, och detta inkluderade 

observationen och intervjuerna. Analysen och undersökningens slutdiskussion har båda 

deltagit med att skriva. 

 

Vi vill rikta vår tacksamhet till de två förskoleavdelningarna där vi fått utföra våra 

observationer och intervjua fyra av personalen.  

 

Vi vill också ge ett stort tack till vår exemplariska handledare Zhanna Kravchenko för det 

otroligt generösa tipsen och råden vi fått under resans gång.   

 

Ett varmt tack till studieverkstan på Södertörns Högskola och de personer som hjälpt oss att 

förbättra vår uppsats. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

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 ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. (Lpfö, 1998:5). 

 

I socialtjänstlagens (2001:453) portalparagraf 1 kap. 1 § anges socialtjänstens övergripande mål. 

[...] Jämlikhet mellan kvinnor och män eller jämställdhet nämns dock inte. (Socialstyrelsen, 

2004:22). 

 

Genom dessa citat syns en skillnad i hur förskolor och socialtjänsten arbetar med jämlikhet 

mellan könen. Förskolan arbetar efter läroplanen och ska motverka traditionella könsmönster 

och könsroller. I socialtjänstens arbete uppmärksammas inte genusfrågor i lika stor 

utsträckning. Dessa skillnader tyder på en dubbelhet mellan hur pojkar och flickor ska 

bemötas på bästa sätt. 

 

I en debattartikel i den digitala versionen av nyhetstidningen Aftonbladet skriver psykologen, 

författaren och föreläsaren Alf B Svensson (2013) om att vuxna ska sluta anstränga sig för att 

göra barnen könsneutrala. Att göra barnen könsneutrala påstår Svensson (2013) är något 

förskolepersonalen har arbetat med i många år och personalen kan ses som ”könspoliser” som 

ska försöka stoppa de stereotypiska könsrollerna. Enligt en statlig utredning som gjorts anses 

det inte vara möjligt att könsneutralisera barnen då det påpekas att pojkar och flickor 

utvecklar sin hjärna olika och detta leder till att könen skiljer sig i beteenden. För att barn ska 

kunna utvecklas på bästa sätt och slippa hindras av de biologiska skillnaderna som finns och 

de traditionella könsrollerna påstår Svensson (2013) att det krävs att alla bemöter pojkar och 

flickor olika. Dock inte genom ett traditionellt tänkesätt där flickor ses som lugna och söta 

och pojkar ses som de häftiga. 

 

En annan artikel i den digitala upplagan av Aftonbladet uppmärksammar Björn Lindgren 

(2013) som är språkrör för Grön Ungdom ett motsatt argument och diskuterar att de biologiskt 

medfödda skillnader som finns mellan flickor och pojkar är marginella, och knappast har stor 

betydelse i vårt icke-jämställda samhälle. Lindgren (2013) hänvisar till att detta inte är ett 

giltigt argument för att behandla pojkar och flickor olika i skolan, utan att det borde vara en 

fristad där skillnader mellan könen inte existerar. 
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Dessa två debattartiklar tar upp att könen har biologiska skillnader. Svensson (2013) 

representerar åsikten om att barns utveckling inte ska hindras av de biologiska skillnaderna, 

men att vi ändå måste kunna skilja på könen. Lindgren (2013) är dock en av dem som anser 

att den biologiska skillnaden är betydelselös när det kommer till hur vi bemöter pojkar och 

flickor, och att vi därför inte ska behandla könen olika. Det går att se en konflikt mellan dessa 

två debattartiklar då Svensson (2013) anser att pojkar och flickor bör behandlas olika då de 

har olika biologiska förutsättningar. Lindgren (2013) menar däremot att de biologiska 

skillnaderna är obetydliga och att pojkar och flickor därför ska bemötas på samma sätt. För 

förskolepersonal, men även för socionomer, kan det vara viktigt att tänka på om det är rätt att 

behandla pojkar och flickor könsneutralt eller om det ska tas tillvara på könens olikheter. Det 

vill säga att tillskriva samma eller olika normativa förväntningar i bedömningen av barns 

beteenden. 

 

1.2 Problemformulering 

I arbetet med barn på förskola är det viktigt att tänka på hur barnen ska bli bemötta av 

personalen. Förskolans riktlinjer är att få bort de traditionella könsrollerna och därmed 

behandla pojkar och flickor lika. Genom att arbeta på ett sådant sätt kan en problematik 

uppstå då de biologiska skillnaderna inte uppmärksammas och därför kan ett barns 

egenskaper försummas. Det handlar om vad som är bäst för barns utveckling, antingen att de 

biologiska skillnaderna hos könen uppmärksammas eller att pojkar och flickor bemöts 

könsneutralt. Problematiken mellan dessa två tankesätt skapar en dubbelhet, där en 

tveksamhet finns hur personalen ska bemöta barnen för att främja deras utveckling. Förskolan 

har en viktig roll i genusarbetet, och även inom det sociala arbetet är genusmedvetenheten i 

bemötandet med barn väldigt viktigt. Dock innefattar inte det sociala arbetet några specifika 

riktlinjer angående hur de stereotypa könsrollerna ska motverkas. Även inom detta yrke bör 

socialarbetaren reflektera över den dubbelhet som råder angående hur pojkar och flickor ska 

bemötas. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa hur genus konstrueras och upprätthålls samt den konflikt som finns 

gällande huruvida pojkar och flickor ska bemötas olika eller könsneutralt. Studien fokuserar 
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på barn i unga åldrar och syftet uppnås genom att se hur personal på förskolor konstruerar och 

upprätthåller genus samt att studera barnens lek och kommunikation i förskolemiljön. 

Anledningen till att fokusera på förskolebarn är att personalen har en skyldighet att motverka 

stereotypa könsroller. Därför är undersökningens frågeställningar: 

 

 På vilket sätt konstruerar och upprätthåller barnens och personalens kommunikation 

de stereotypa könsrollerna? 

 

 Hur påverkas barnens lek av personalens arbete kring genus? 

 

 Neutraliserar personalen de stereotypa könsrollerna eller uppmärksammar personalen 

de biologiska egenskaperna hos könen i det sociala samspelet? 

 

1.4 Avgränsning 

I den här studien har vi valt att fokusera på ämnet genus och hur det fungerar i dagens 

samhälle. Det var dock ett för stort ämne att utföra en studie om eftersom genus spelar olika 

roller i dagens samhälle, exempelvis inom arbetslivet och privatlivet. Därför avgränsade vi 

oss till att studera yngre barn i förskoleåldern samt personalen för att undersöka hur genus 

konstrueras och upprätthålls i förskolemiljön. För att avgränsa studien ytterligare valde vi att 

fokusera till att enbart se hur barnen skapar och upprätthåller genus inom två kategorier: lek 

och kommunikation. Undersökningens avgränsning handlade även om att studera hur 

personalens sociala samspel med barnen påverkar barnens genustänk. 

1.5 Disposition 

För att belysa ämnet genus mer djupgående behövs det diskuteras kring olika teoretiker där de 

i sina verk valt att belysa genus med utgångspunkt ifrån olika synsätt. Vidare är det centralt att 

en diskussion förs gällande upprätthållandet av de stereotypa könsrollerna både inom 

förskolan och i det sociala arbetet. Studien syftar även till att belysa den konflikt som finns 

gällande hur stor genusmedvetenhet förskolepersonal, samt socialarbetare, ska ha i arbetet 

med barn. Syftet är också få en uppfattning om hur könsrollerna bevaras inom förskolan 

genom personalens sociala samspel med barnen så väl som deras åsikter kring genus, 

dessutom hur barnens lek och kommunikation ser ut dem emellan. 
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Denna studie kommer att redogöra för de teoretiker som berör ämnet genus, såsom 

feminismen, Judith Butlers kritik till det feministiska perspektivet, Simone De Beauvoirs teori 

kring kön och genus och Yvonne Hirdmans genusteori. Sedan redovisas undersökningens 

resultat av två observationer samt fyra intervjuer tillsammans med teoriavsnitten och tidigare 

forskningen som skapar studiens analysdel. Avslutningsvis kommer vi att presentera vår 

diskussion där vi har valt att föra en sammanfattande genusdiskussion med utgångspunkt från 

vår analys. 

 

2. Tidigare forskning 

Denna studie, till skillnad från tidigare forskning, visar på dubbelheten mellan två olika 

synsätt om genus, vilket kan ses som problematiskt. Vi kommer i detta avsnitt redogöra för 

tidigare forskning som visar på att förskolepersonalen agerar olika gentemot pojkar och 

flickor utifrån de stereotypiska könsrollerna utan att märka av det själva. Förskolepersonalens 

förväntningar på pojkar och flickor har visat sig vara utifrån de stereotypa könsrollerna och 

detta kan påverka barnens egna uppfattningar kring kön. Därmed bemöter personalen könen 

olika, men ingen av den tidigare forskningen som redovisas i denna studie har belyst den 

problematik som uppstår i och med dubbelheten. Tidigare forskning har även gjorts när det 

kommer till jämställdhetsarbetet som finns inom socialt arbete. Den tidigare forskningen har 

visat att svårigheter finns för socialtjänsten i att bemöta pojkar och flickor lika, då pojkar och 

flickor har olika behov när de får en insats. Även i socialtjänstens barnavårdsutredningar går 

det att se en skillnad i hur pojkar och flickor framställs. 

 

2.1 Generella stereotypiska föreställningar om kön 

Lena Carlsson och Susanne Linnér (2009:168) förklarar att ur ett globalt perspektiv betraktas 

Sverige som ett oerhört jämställt land. Det är väldigt lätt att denna ”sanning” förändrar synen 

på jämställdhet. Människor börjar se Sverige som ett jämställt land vilket kan ifrågasättas. 

Claudia Gillberg och Stefan Lund (2009:150) beskriver att stereotypa föreställningar lever 

vidare hos oss kring vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Gillberg och Lund 

(ibid) menar att dessa föreställningar påverkar bemötandet i utbildningssystemet och 

möjligheterna som finns till personlig utveckling. Konsekvenserna av detta upprätthålls 

genom den horisontella könssegregeringen, vilket förekommer på arbetsmarknaden där 

kvinnorna hamnar i mönstret av lågavlönade omsorgsyrken. Enligt Gillberg och Lund (ibid) 
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anser många kvinnor att de har gjort sitt fria val på arbetsmarknaden, men det finns 

problematik angående detta fria val. Faktum är att oavsett om valet var medvetet eller inte 

visar lönebilden tydligt de arbeten som värdesätts mest av samhället. 

 

I Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2004:115, s.33) beskrivs det att ett 

genusmedvetet förhållningssätt innebär att personalen ska kunna förstå på vilket sätt 

människor uppfattas och bemöts i vårt samhälle beroende på vilket kön en person tycks ha. 

Det gäller också att vara medveten om hur individen själv tänker och agerar i arbetet med 

exempelvis barn. Men att vara passiv och inte göra något för att motverka de stereotypiska 

könsrollerna leder till att de förstärks och bevaras. Jämställdhetsarbetet måste ske genom att 

personalen ska ha en genusmedvetenhet och genom personalens aktiva handlingar (Ibid:55). 

Detta blir aktuellt för socialt arbete då det är viktigt för socialarbetaren att också tänka 

genusmedvetet, och därmed inte göra någon skillnad på könen. 

 

2.2 Stereotypa föreställningar om kön på förskolan 

Carlsson och Linnér (2009:159) beskriver att förskolan har en särskild betydelse i samhället, 

eftersom förskolan ger unga barn deras första utbildning och får dem att utvecklas som 

samhällsmedborgare. Det är också inom loppet av dessa år i förskolan där barnens identiteter 

utvecklas samt normer, roller och värderingar grundas, vilket därmed är en viktig tid i barnets 

första levnadsår. Carlsson och Linnér (2009:160) fortsätter sedan med att problematisera 

värden och villkor i samband med genus på förskolan. Detta innebär att personalen ska förstå 

hur genusmönster uppkommer men även hur de upprätthålls, provoceras och omskapas. 

Förskolan har som uppgift och mål att förverkliga det uppdrag som ska främja jämställdhet 

som uttrycks i läroplanens målformulering (Ibid:159). 

 

Carlsson och Linnér (2009:159) beskriver att det faktiska förverkligandet av avsikterna med 

jämställdhet på förskolor inte alltid fungerar. Det kan emellanåt påstås att arbetet med 

jämställdhet till och med kan misslyckas avsevärt. Även Gillberg och Lund (2009:149) 

klargör att det inte finns några förklaringar till hur jämställdhetsarbetet ska ske. Ansvaret för 

att dessa jämställhetsmål ska uppnås har därför hamnat hos kommunerna, trots att inga 

resurser för detta arbete finns. 
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Alla barn på förskolan tar med sig egna erfarenheter, vilket är något som Carlsson och Linnér 

(2009:159-160) tar upp i sin forskning. Barnens egna erfarenheter som de tar med sig till 

förskolan är något som skapats inom familjen och genom andra närstående under uppväxten. 

På förskolan får de möta pedagoger som även de har sina egna professionella erfarenheter och 

föreställningar, samt egna personliga erfarenheter. Pedagogerna har en stor påverkan på hur 

genus konstrueras på förskolan. Det har mycket att göra med vad de ser och vad de själva bär 

runt på för olika värderingar (Ibid:172). Gillberg och Lund (2009:152) fortsätter diskussionen 

och beskriver att förskolpedagogerna ofta tänker inom de stereotypa könsrollerna, både 

genom arbetet och från den egna familjekonstellationen. Carlsson och Linnér (2009:159-160) 

påstår att i praktiken ska samhällets intentioner gällande barns lärande präglas och 

förverkligas utifrån policydokument som inrättar ramar för hur förhållningssättet ska skapas. I 

kulturella och sociala sammanhang skapas det olika värderingar kring hur kön bör betraktas. 

 

Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2004:115, s.15) beskriver att personalens 

förväntningar även kan påverka barnens egna uppfattningar om vad som anses vara 

karaktäristiskt för pojkar och flickor. Förskolepersonalens förväntningar på flickor går att 

summera i några enstaka ord: de ska vara lugna, följa reglerna och vara tysta. Flickorna ska 

även ta ett större ansvar för sin omgivning och sig själva. Det är dock svårt att märka när en 

förskola inte uppnår de mål om jämställdhet som läroplanen beskriver. Detta beror på att 

barnen ofta anpassar sig snabbt efter de värderingar och normer som finns, då de inte vet 

något annat och inte har någonting annat att jämföra med. Distinktionen som finns mellan 

flickor och pojkar beror ofta på de förutbestämda förväntningar personalen har. Pojkarna är de 

som ses som de busiga och har brist på tålamod medan flickorna är de som är vänliga och 

tystlåtna. Förskolepersonalen bemöter barnen därefter och flickor blir hjälpfröknar och 

pojkarna är de som ofta gör uppror (Ibid:7-8). 

 

Forskning från Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2004:115, s.8) visar också på 

att pojkar är de som får mest uppmärksamhet, de får svar när de talar och anses då vara 

viktigare än flickorna som inte alls får samma bekräftelse av förskolepersonalen. Pojkar 

tenderar att få större uppmärksamhet, dock är konversationerna mellan pojkarna och 

förskolelärarna väldigt korta och består av enkla fraser eller befallningar. För 

förskolepersonalen handlar det ofta om att hålla ordning på pojkarna och försöka förhindra 

icke önskvärda beteende. Även i böcker och lekmaterial som finns på förskolan finns en 

tydlig könsdistinktion (Ibid:18). En annan del som påverkar genuskonstruktionerna, vilket 
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Delegationen för jämställhet i förskolan (SOU, 2004:115, s.19) tar upp, är utformningen av 

böcker och leksaker vilka är några verktyg i pojkars och flickors lek som finns på förskolan. 

Pojkars och flickors lek kan ske på skilda platser, där pojkarna finns till i ”allrummet” eller 

”kuddrummet” där leken oftast är högljudd och häftig. Pojkarnas lek är även mer 

tävlingsorienterad och går ut på att få makt. Flickorna däremot leker oftast rollekar av olika 

slag, exempelvis ”mamma, pappa, barn”. 

 

Därmed påstår Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2004:115, s.32) att många av 

de pedagogiska modeller som finns för förskolan är fokuserade på att se till barnets 

individuella utveckling, och inte till en kategorisering av könet som grund till hur barnet 

leker. Detta är idealet, men verkligheten ser annorlunda ut eftersom kön fortfarande på ett 

omedvetet, men starkt plan, påverkar. Därför måste skillnaderna som finns i behandlingen 

mellan pojkar och flickor synliggöras och för att kunna behandla alla barn lika måste vi kunna 

bemöta pojkar och flickor lika. Trots detta visar i stort sett all forskning inom området att 

vuxna som vistas kring barn faktiskt gör en skillnad på könet, personalen på förskolor runt om 

i landet avviker inte från detta (Ibid: s.54). 

 

I en vetenskaplig forskning från Gillberg och Lund (2009:155) har de deltagande 

förskollärarna upprepade gånger intygat om hur ”könsblinda” de har varit. Dessa förskollärare 

trodde för enbart en kort tid före undersökningen att de har varit medvetna och insatta i detta 

och inte skilde på bemötandet mellan pojkar och flickor. 

 

Det har också gjorts tidigare forskning kring hur olika könsmönster uttrycks i vardagen på 

förskolor. I Ingrid Pramling Samuelssons och Eva Ärlemalm-Hagsérs (2009:98) forskning 

beskrivs det hur pojkar ofta hamnar i fokus på de utvalda förskolorna som forskarna 

undersökt. Det framkom att fokus ofta hamnade på pojkarnas lärande och lek, trots att både 

pojkar och flickor deltog tillsammans. Konsekvensen av att pojkarna är i fokus är att flickorna 

osynliggörs genom att de varken får respons när de talar till lärarna eller genom att personalen 

inte lägger märke till eller uppmuntrar flickorna. 

 

Pramling Samuelsson och Ärlemalm-Hagsér (2009:99) skriver även om att maskulinitet har 

visats som en överordnad norm. Detta sker genom lärarens fokus som riktas mot pojkarna och 

deras tillvaro. Dessa mönster framträdde även i användningen av pedagogiska redskap där 
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exempelvis en flicka ritade en sorts mänsklig figur, vilket pedagogen sedan tolkade som en 

gubbe. 

 

Det upprätthålls även stereotypa möten och lekar på förskolan. Pramling Samuelsson och 

Ärlemalm-Hagsér (2009:101) tar upp en situation där en lärare deltog i en lek med tama och 

vilda djur tillsammans med tre pojkar och en flicka. Läraren utvecklade leken till ett äventyr 

och mer spänning tillsammans med pojkarna. När läraren sedan vände sig mot flickan 

förändrades samtalet till en ny inriktning som fick det att handla om utseendet på djuren. 

Detta kan vara en tolkning som kopplas samman med stereotypa föreställningar angående vad 

som är barns intresse. Läraren valde endast att diskutera djurens söta utseende med flickan 

trots att en av pojkarna tidigare diskuterat om att djur är söta, vilket inte uppmärksammades 

på samma sätt som med flickan. Ett annat stereotypt mönster som uppstår är flickors 

uppträdande när det gäller regelöverträdelser. Flickor agerar flitigt för att bevara regler som 

gäller för situationen. Flickor väljer även att försöka korrigera pojkarnas beteenden som bryter 

reglerna (Ibid:102). 

 

2.3 Genus inom socialt arbete 

Vetenskaplig forskning från Mats Hilte och Ingela Claezon (2005:36) fokuserar på skillnader 

mellan kvinnor och män i relation till hur lätt eller svårt det är för dem att uttala sig om sina 

känslor, såsom besvikelser och nedstämdhet. Med sin fallstudie på en vårdinstitution för 

ungdomar visade författarna att det finns i vissa fall konstruerade skillnader mellan det 

manliga och kvinnliga i bristen på känsloutlevelse hos män. En av Hiltes och Claezons 

informanter arbetar som behandlare på vårdinstitutionen och uttryckte att det finns en annan 

personlighet bakom mäns ilska då män ofta inte tillåter sig att vara ledsna. Då denna förmåga 

är starkt kopplat till det kvinnliga könet, anses detta som något kvinnligt för många män. 

Behandlaren tolkade också att det maskulina jaget stödjer sig på hypotesen att män döljer sina 

känslosamma sidor och verkligheten om sig själv (Ibid:36). 

 

Hilte och Claezon (2005:40) förklarar att en kvinnlig behandlare på vårdinstitutionen beskrev 

att pojkars svårigheter framställs som enkla och tillfälliga. Pojkars behov är mer sociala till 

sin natur och fastnar inte i karaktären eller psyket. Flickors svårigheter är tvärtom eftersom 

problemen ses som svåra och är mer psykisk än av social karaktär. Samspelsmönster är en 

annan grundläggande skillnad, som ofta upptäcks mellan pojkar och flickor. Pojkar har ett 
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mer rakt sätt att kommunicera på medan flickor gärna undviker att tala klarspråk (Hilte & 

Claezon, 2005:37), och dessa stereotypa föreställningar kan även förekomma hos pojkar och 

flickor på förskolan. 

 

Socialstyrelsens rapport (2004:29) beskriver att en jämställd socialtjänst går ut på att alla, 

oavsett kön, ska ha lika möjligheter, skyldigheter och rättigheter till de centrala områdena i 

livet. Alla ska ha samma förutsättningar att få behoven tillgodosedda på ett sätt som är 

kostnadseffektivt och baserat på kunskap. Detta innebär dock inte att flickor och pojkar hela 

tiden ska ha samma insatser, utan detta kan se olika ut för flickor och pojkar (Ibid:29). Tina 

Matsson (2010:31) liksom Socialstyrelsens rapport (2004:29) visar alltså på att det är en 

balansgång för socialtjänsten att å ena sidan inte betona könsstereotyperna som då kan 

förhindra att socialtjänsten ser till individens behov frånsett kön. Å andra sidan ska 

socialtjänsten se till att faktiskt uppmärksamma de skillnader som finns mellan flickor och 

pojkar då de kan ha olika behov när det kommer till vilka insatser som är aktuella. 

Socialstyrelsens rapport (2004:14) pekar på att det dock finns en begränsad kunskap när det 

kommer till det jämställdhetsarbete som pågår i kommunerna. Jämställdhetsaspekter har inte 

varit en prioritet hos de sociala enheterna inom länsstyrelsen, trots att kunskapen kring detta 

har efterfrågats av flertalet länsstyrelser. 

 

Både Matssons (2010:25) och Socialstyrelsens rapport (2004:23) nämner att 

jämställdhetsaspekterna inte varit en prioritet och trots detta ska socialtjänsten vara med i 

samhällsutvecklingen och denna syftar till att det ska finnas lika levnadsvillkor, social och 

ekonomisk trygghet för alla människor. Något som dock inte nämns är att det ska vara jämlikt 

mellan män och kvinnor. Jämställdhet mellan könen nämns inte i LVM (Lag om Vård av 

Missbrukare i vissa fall) eller i LVU (Lag med särskilda bestämmelser om Vård av Unga). 

Mattson (2010:25) tar även upp att SoL (Socialtjänstlagen) inte heller tar någon hänsyn till 

om personen är man eller kvinna. Alla dessa lagar är helt könsneutrala i den meningen. 

 

Enligt Socialstyrelsens rapport (2004:10) speglar den sociala barnavårdens traditionella 

uppfattningar om familj och kön, främst när det kommer till föräldrarna. Det tycks dock vara 

så att det anmäls fler pojkar än vad det anmäls flickor till social barnavård som utreds. Det 

finns stora skillnader när det kommer till att ingripa och hantera bland annat missbrukande 

flickor, där det sker en tidig insats från barnavården till skillnad från pojkar. Det har också 

märkts skillnader mellan pojkar och flickor vad gäller tidig sexuell aktivitet hos unga. När det 



10 

 

gäller flickor ses detta som ett större problem än hos pojkar, och detta kan anses vara ett 

problem som är skäl nog för att placera den unga flickan utanför hemmet. Detta trots att tidig 

aktiv sexuell debut anses vara ett bakgrundsproblem hos både flickor och pojkar 

(Socialstyrelsen, 2004:11). Lärare tycker dock att pojkar visar mer på ett problembeteende 

och att flickor i högre grad har sociala förmågor, ett gott temperament och mer kompetens 

(Ibid:76).  Socialstyrelsens rapport (Ibid:78) nämner att i barnavårdsutredningar kunde dessa 

stereotypa beskrivningar av barnen förekomma. Exempelvis att flickor beskrevs som lugna 

och framställdes som passiva objekt, pojkar däremot beskrevs mer genom sina gärningar och 

framställdes som aktiva subjekt. 

 

Statens institutionsstyrelse (2006:24) visar på att det finns könsskillnader i ansökningar eller 

anmälningar till socialtjänsten vilket visas tydligt beroende på var anmälan har kommit ifrån. 

Anmälan eller ansökan angående pojkar kommer i högsta grad från rättsväsendet, exempelvis 

från polis, tingsrätt eller frivård. Inom denna kategori har pojkarna dubbelt så många 

anmälningar än vad flickorna har. Anmälningar från skolor var även ett område som 

domineras av pojkar. Anmälningar som görs från barnets omgivning domineras dock av 

flickor med dubbelt så många i jämförelse med pojkar, samt att kommuner och föräldrar 

anmäler fler flickor än pojkar. Rapporteringar gällande kriminella handlingar, bland annat 

våldsbrott, har visats vara ett högre antal pojkar än flickor, medan flickorna i rapporteringar 

uppges att vara inåtvända psykiskt och har psykosomatiska besvär (Ibid:67). 

 

Det har även visat sig att det finns könsskillnader i orsakerna till varför anmälan gjorts enligt 

Statens institutionsstyrelse (2006:24). Det var fler pojkar som anmäldes för sitt beteende, 

medan fler flickor anmäldes om brister i hemmiljön. Resultatet av vilka anmälningar eller 

ansökningar som går vidare till utredning och insatser påverkades dock inte alls av könet på 

barnet. Det gick inte att se något samband om barnet var en pojke eller flicka i en utredning 

som utfördes eller om insatser vidtogs (Ibid:26). 

 

Statens institutionsstyrelse (2006:26-27) tar upp ett exempel på hur socialtjänsten kan 

beskriva pojkar och flickor olika i barnavårdutredningar genom en doktorsavhandling skriven 

av Ingela Kåhl. Flickorna i dessa 20 barnavårdsutredningar beskrevs med inre egenskaper 

som exempelvis att de är lugna, stillsamma och framträdde som passiva objekt. Pojkarna 

däremot beskrevs utefter sina handlingar, yttre attribut, såsom lång, stark och stor, och de 

framstod som aktiva subjekt. Utredningarna av pojkar var mer baserade på analyser genom att 
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försöka förstå eller förklara pojkens situation, medan flickornas situation främst klarlades och 

beskrevs i utredningarna. Statens institutionsstyrelse (2006:26-27) beskriver att pojkarnas röst 

i större utsträckning blev nedskriven medan flickornas röst skrevs ner mer diffust, där 

flickornas åsikter inte framträdde tydligt. Nämndens beslutsprotokoll visade sig 

avpersonifiera flickor i fler fall än pojkarna. Detta uttrycktes genom att det i protokollen 

exempelvis skrevs ordet ”flicka” istället för att skriva ut flickans namn, vilket inte användes 

ibland pojkars protokoll. Genom att beskriva pojkar och flickor på detta sätt kan både 

nämndens beslut men även barnens beteende påverkas. 

 

Statens institutionsstyrelse (2006:66) beskriver att det är svårt att svara på frågan om den 

sociala barnavården gör någon skillnad på pojkar och flickor i bedömningarna av barnets 

problem. Uppgifterna som tagits fram visar på att det är ungefär lika mellan hur många pojkar 

respektive flickor som ansöker om insatser eller anmäls och sedan utreds av den sociala 

barnavården. Statens institutionsstyrelse (ibid:66) förklarar att i valet av insatser som ska ges 

till barn respektive unga inte heller har visat på några större könsskillnader. 

 

3. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel kommer det att presenteras de mest centrala delarna ur relevanta teorier för 

undersökningen. Dessa teorier kommer att användas i analysen för att förstå hur genus 

konstrueras och upprätthålls, även vilka stereotypa könsroller som finns och hur det uppfattas 

att vara man och kvinna. Vi kommer även ta upp den konflikt som uppstår mellan det 

biologiska könet och genus. 

 

I denna studie tolkas begreppet genus utifrån Yvonne Hirdmans (2001:12) verk vilket ger en 

möjlighet till att kunna hjälpa oss att se hur människor utformas och hur de formas till kvinna 

respektive man. Genus handlar inte heller enbart om den fysiska kroppen, utan kan även 

finnas överallt; bland annat i tankarna om kvinnligt och manligt och alla medfaktorer som 

kommer upp i dess tankar, såsom platser, situationer, arbete med mera (Ibid:16). 
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3.1 Feminism 

Lena Gemzöe (2006:79-80) beskriver olika feministiska synsätt i dagens Sverige som påvisar 

att ordningen mellan män och kvinnor har en konsekvent karaktär och uppvisar sig inom alla 

synvinklar av samhällslivet. Denna kultur vi lever i upprepar två olika uppsättningar för män 

och kvinnor av olika egenskaper som definierar vardera kön, men också att vissa arbeten och 

roller är lämpliga för män och andra för kvinnor. Kvinnoyrken reflekterar i en mindre summa 

på lönen och en lägre status än de arbeten som är mer lämpliga för män. Det är då de 

kulturella föreställningarna som har bidragit och medverkat i denna upprätthållning av 

könsmaktordningen (Ibid:82). Genusordning eller genussystem har blivit de begrepp som har 

ersatt det urspungliga begreppet patriarkat vilket har använts inom den feministiska 

diskussionen (Ibid:80). 

 

Gemzöe (2006:80) förklarar vidare att efter denna förändring har även begreppet genus 

införts. Genus har kommit att användas för att kunna beteckna det sociala och historiska 

skapandets som också den konstruktivistiska uppfattningen visar inom feminismen genom hur 

de betonar kön. Den klassiska liberalfeminismen utmärker en viss syn på kön där män och 

kvinnor är lika i grunden. Könen har gemensamt en grundläggande human natur som utmärks 

av förnuftskapaciteten. Det är denna likhet inom förnuftskapaciteten som ansvarar för att få 

lika tillgång för medborgerliga rättigheter (Ibid:38). Gemzöe (Ibid:81) nämner att det finns en 

viktig poäng inom den moderna feminismen som innebär att hierarkin mellan båda könen 

motiveras av alla föreställningar som finns kring vad som är manligt respektive kvinnligt. 

Kvinnor kan inte undkomma kulturens föreställningar kring vad kvinnlighet är. Barn 

kategoriseras in i kategorin ”kvinna” redan på BB där flickan får sitt första rosa täcke. 

Kvinnor förhåller sig till denna ”bild” av kvinnan som strömmar över oss, vanligast från 

mode- och reklambranschen (Björk hänvisas i Gemzöe, 2006:82-83). 

 

Gemzöe (2006:83) påstår att genus ses som en relationell kategori för feminister, vilket menas 

med att kvinnligt alltid ska framgå i förhållande till manligt. Kvinnor är alltså det som inte 

män är, och därmed är även män det kvinnor inte är, och det är på detta sätt skillnaden skapas 

mellan könen. Könen socialiseras in i sina roller både inom produktionen men också inom 

hemmets sfär (Ibid:105). Genussystemet är en förklaring till att våra föreställningar angående 

genus är infogade i vårt sätt att tänka (Ibid:83).  
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Ellen Mortensen (2007:7) förklarar att Butler är ute efter att slå hål på en heterosexistisk 

fördom som finns inom feminismen och denna fördom handlar om att alla är födda med ett, 

kvinnligt eller manligt, biologiskt kön. Genom dessa könskategorier skapas och uppstår 

femininitet och maskulinitet, vilket alltså är en sekundär genuskonstruktion med tillhörande 

kännetecken. Det förutsätts även att det finns en binär relation mellan de två könen och att de 

dras till varandra. 

 

Butler (2007:55-56) ifrågasätter vad kön egentligen är. Det har uppstått en spricka i det 

feministiska subjektet då det finns en skillnad mellan kön och genus. En sådan distinktion 

innebär att hur biologiskt orubbligt könet än är, visar sig genus vara ett kulturellt fenomen, 

vilket betyder att genus inte skapas av könet hur bestående könet än må vara. Om 

genuskonstruktionen antas vara oberoende av könet blir genus något flytande och konstgjort 

där man och maskulin kan betecknas som både en manlig eller en kvinnlig kropp och likaså 

med kvinna och feminin. Om det dock visar sig att det orubbliga könet är lika kulturellt 

konstruerat som genus, att kön egentligen alltid varit genus, innebär detta att det aldrig funnits 

någon skillnad alls mellan kön och genus. 

 

Butler (2007:57) reflekterar kring om genus är konstruerat, antingen genom att genus är en 

kulturell tolkning av kön eller att genus är något som är kulturellt konstruerat. Betyder detta 

då att det finns ”ett” genus som en person har eller om genus är något nödvändigt som en 

person är. Butler (Ibid) ställer sig frågan om genus skulle kunna konstrueras om eller är det 

något bestående och därmed inte går att förändra. 

 

Lévi-Strauss är en strukturell systematiker som förklarar att det finns en problematik kring 

skillnaden mellan natur och kultur, det vill säga kön och genus. Det centrala är att kvinnan 

från början ses som naturlig och biologisk, men vid ett senare skeende förvandlas hon till en 

kvinna som är socialt underordnad. Den dubbla relationen som finns mellan naturen och 

kulturen bildar en hierarkisk relation där kulturen i sin tur skapar naturens mening och gör 

detta till något konstruerat som kan utnyttjas för egna obegränsade behov (Lévi-Strauss 

hänvisas i Butler 2007:93). 

 

Det Butler (2007:94) väljer att kritisera är om denna dubbelhet mellan natur och kultur 

respektive kön och genus verkligen är nödvändig och hur dessa egentligen skapas och 

naturaliseras i förhållande till varandra. Butler resonerar att om det är så att beteckningen kön 
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är politiskt, alltså att det förhåller sig till naturen, innebär detta att genus, som förhåller sig till 

kulturen, är förutbestämt. Därmed anses den strukturalistiska antropologins ledande 

distinktioner mellan natur och kultur vara upplöst. 

 

3.2 De manliga och kvinnliga stereotypiska könsrollerna 

3.2.1 Simone De Beauvoir 

Simone De Beauvoir (1999:48-49) beskriver att kvinnans biologiska öde genom historien 

handlar om att utföra sysslor i hemmet, varvid hon passivt accepterar detta. Kvinnan gör 

samma sysslor dag in och dag ut, i stort sätt hela livet, utan att skapa nya ting. Mannen 

däremot står för försörjningen, har skapat nya medel och verktyg för att skaffa föda. Mannen 

skapar nya förutsättningar för framtiden och firar en lyckad jakt med festligheter. På detta sätt 

hävdar och upprätthåller mannen sin makt. Det som återspeglar det manliga och männens 

stolthet och önskningar är böcker, sagor, berättelser och mytologi (Ibid:176). 

 

De Beauvoir (1999:16-17) påstår att kvinnan alltid har stått mannen underordnad, om inte 

genom att vara mannens slav, är hon i alla fall mannens vasall. Kvinnans ställning är på god 

väg att förbättras, men de två könen har aldrig varit jämlika och delat världen lika mellan sig. 

Männen är de som tjänar mest pengar och har större inflytande och platser vad det gäller 

politik och industri. Kvinnan är ”det Andra”, men genom att vägra vara mannen till lags, 

måste kvinnan självständigt nå sina egna mål, utan hjälp från mannen. Det finns dock en 

frestelse att fly från denna frihet från mannen och bli ett objekt, istället för att ses som ett fritt 

subjekt. Då barnen anses tillhöra modern tvingar moderskapet kvinnan att ha ett stillasittande 

liv. Det anses naturligt att kvinnan stannar kvar i hemmet och tar hand om barnen då männen 

är iväg och fiskar, krigar och jagar (Ibid:51-52).  

 

Det har visat sig, enligt De Beauvoir (1999:165), att flickor under en längre period i sina liv 

får sitta i knät på sina föräldrar och de klär henne i fina klänningar. Om en flicka gråter finns 

det mer överseende med detta och flickorna får sitt hår kammat omsorgsfullt. Pojkarna 

däremot får höra att de inte ska gråta och inte bli pussad på och att de ska bli självständiga 

män. Det ställs krav på pojkar som visar på att han är av högre värde jämfört med flickor. 

Pojkar lär sig snabbt att tåla smärta och slag och svälja sin gråt. Flickan däremot får lära sig 
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att bli omtyckt, vilket är en ansträngande uppgift och detta innebär att hon blir objektifierad 

(De Beauvoir, 1999:170). 

 

”Man föds inte till kvinna, man blir det” (De Beauvoir, 1999:162). Med detta menar De 

Beauvoir (Ibid) att det är kulturen som formar det vi kallar för kvinna. Ett barn kan inte se sig 

själv som sexuellt annorlunda om de bara är medveten om sig själv. Detta är kritiserar Butler 

(2007:183-184) då det anses vara en orimlig formulering av De Beauvoir att påstå att en 

individ inte är en kvinna hela tiden, utan att personen blir en kvinna. Butler (Ibid) frågar sig 

hur man kan ”bli” ett genus och hur en person inte var sitt genus innan hon faktiskt blev sitt 

genus. Men den mest centrala frågan Butler (Ibid) ställer sig är hur det mänskliga subjektet 

kan omvandlas till ett genuspräglat subjekt på den kulturella scenen. Det De Beauvoir 

(1999:162) menade med detta påstående var naturligtvis att kategorin kvinnor är en produkt 

av kulturen och att genus är något som en person inte föds med utan som konstrueras, men att 

könet är något bestående och givet. 

 

3.2.2 Yvonne Hirdman 

Yvonne Hirdman (2001:11) beskriver att begreppet genus bör användas på så sätt att det ska 

hjälpa oss att kunna se det som inte kunde ses tidigare, men även för att kunna sätta i ord om 

hur det har talats och hur det talas än idag om kön (Ibid:15-16). Genus ska hjälpa oss att se 

hur människor utformas och hur vi formas till kvinna respektive man. Begreppet behövs 

också för att kunna understryka feministiska övertygelsen, genom att se bakom de bestämda 

formerna som män och kvinnor överskyler såsom fostran, förtryck och underordning. 

Begreppet behövs även till att belysa könens maktrelation och vill även visa på den ständigt 

rådande formningen av mannen och kvinnan i relationen. Det ska kunna analysera 

underordningen hos kvinnor och också begripa kvinnor och mäns medverkan i denna 

underordning (Ibid:12). 

 

Enligt Hirdman (2001:12) medföljer genusbegreppet en slags överenskommelse med 

könsrollsbegreppet, det fanns alltså ett tänkande om att ”rollerna” i sig är ansvariga för ett 

bevarande av ojämlikheten mellan kvinnor och män i samhället. Människor spelar i sina 

könsroller just för att det är instruerat utifrån det biologiska könet. Teorin blir då beroende av 

en praktisk dikotomi. På samma sätt som att djuren får illustrera den vackra naturens 

intentionalitet har kvinnor och män dessa roller för samhällets överlevnad. Begreppet könsroll 
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belyser ständigt detta osynliga bindestreck mellan begreppen ”kön” och ”roll” (Hirdman, 

2001:13). 

 

Genus handlar inte heller enbart om den fysiska kroppen beskriver Hirdman (2001:16), utan 

kan även finnas överallt; bland annat i tankarna om kvinnligt eller manligt och alla 

medfaktorer som kommer upp i dess tankar, såsom platser, situationer, arbete med mera. 

Genusbegreppet blir här tydligare och mycket klarare än begreppet ”kön” och alla 

tvetydigheter försvinner. Det har framkommit att kvinnan och mannen delar på samhället i två 

olika sfärer, där hans sfär är den stora världen som är omhändertagande över kvinnans lilla 

värld. Detta påvisar att mannen har ett större värde än vad kvinnan har i samhället (Ibid:123). 

Till följd av uppmuntrandet påstår Hirdman (Ibid:125) att stat och samhälle ofta uppträder 

som genusinstruktörer. Dessa skapar olika strukturella utrymmen för mäns och kvinnors 

rörelser som ett slags justerande och ideligen outtalade uppgörelser angående ansvar, 

rättigheter och skyldigheter. Det är ett gammalt maktspel, där kvinnokroppen utnyttjas 

maximalt och där även sexualiteten är ett medel och utnyttjar kroppen som en maktresurs 

(Ibid:188). 

 

Hirdman (2001:189-190) skildrar dagens koppling mellan klass och genus, där män ur 

arbetarklassen leker med rollerna genom att exempelvis ta ut föräldraförsäkring. Med ett 

fokus på maskulinitet ser vi tydligare den förändrade ojämlikheten som förstärker de gamla 

stereotyperna och vi kan även se hur denna manlighetsidol formar sig grövre ju längre ner 

männen befinner sig i den sociala hierarkin. Det har därmed skett en rubbning av stabiliteten i 

genusordningen i frågan om segregeringen. Hirdman (Ibid:202) ställde då frågan om 

genusordningens andra logik har förändrats, alltså den manliga normen. Hon påstår då att det 

är integreringen av kvinnan som förstärker mannen i arbetslivet på så sätt att kvinnan kommer 

in i arbetslivet på mannens villkor och regler. Dock är detta en pågående process mot en 

förändring där kvinnan tar mer plats i manliga yrken. Till följd uppkommer en förtunning av 

normen, då kvinnor börjar sudda ut linjerna för normen, men samtidigt försvinner den 

självklara samlevnaden som tidigare existerade, exempelvis män och läkare. Normen förlorar 

därmed sin normalitet. 

 

Det stereotypa genuskontraktet är ett slags grundkontrakt Hirdman (2001:84) beskriver, vilket 

skildrar de mönster som genererar dess människoursprung och deras kulturella tillhåll. 

Kontraktet är kulturellt ärftlig och en styrd uppgörelse mellan könens gemensamma samlande 
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men även dess åtskiljda rättigheter, förpliktelser och skyldigheter. Begreppet framhäver ett 

strukturellt tvång som båda kön får bära. 

 

Hirdman (2001:89) förklarar att genom detta stereotypa genuskontrakt går det att se hur 

möjligheterna för kontraktet formar kvinnans handlande då det måste gå via mannen och ofta 

via mannens kropp. Exempelvis är det maktstrategier från kvinnan som kan identifieras hos 

en prostituerad som måste utgå ifrån sin hallick. Denna underordning skapar inte fria själar, 

utan tvärtom, mera ett uttryck av slavmentalitet som behövs i denna underordning (Ibid:92). 

 

3.3 Sammankoppling mellan olika teorier 

Gemzöe (2006) beskriver att det feministiska perspektivet talar om att kvinnor ses som 

individer med lägre status än vad män har och detta är på grund av de kulturella 

föreställningar som skapats kring kön. Det centrala är att vi socialiseras in i olika könsroller 

och har olika förväntningar på män och kvinnor. Butler (2007) kritiserar feminismen som har 

fördomen av att alla är födda med ett kvinnligt eller manligt kön och genom detta uppstår då 

de kulturellt skapade kategorierna femininitet och maskulinitet. Butler (Ibid) väljer även att 

kritisera den dubbelhet som uppstår mellan kön vilket förhåller sig till naturen och genus 

vilket är kulturellt betingat. Kan detta ge betydelsen av att genus är något som är 

förutbestämt? 

 

Precis som i det feministiska perspektivet handlar det centrala i De Beauvoirs (1999) teori om 

att kvinnan hela tiden står underordnad mannen. De Beauvoir (Ibid) beskriver också de 

stereotypa könsrollerna som skapats och upprätthållits under historien, vilka även är aktuella i 

dagens samhälle. Det typiskt kvinnliga är att vara omsorgsfull och mer känsloladdad, medan 

männen är hårda och tuffa. Dessa egenskaper är typiskt manliga och kvinnliga, och både 

feminismen och De Beauvoir (Ibid) tar upp dessa egenskaper vilket ses som de stereotypa 

könsrollerna. Dessa anses vara kulturellt skapade, vilket är viktigt att belysa för vår 

undersökning. Det De Beauvoir (Ibid) skriver om att en individ inte kan födas till en kvinna, 

utan att detta är något som hon blir, är något Butler (2007) kritiserar. Att inte anses vara en 

kvinna från födseln anser Butler (2007) vara ett orimligt påstående då Butler (2007) undrar 

hur en person kan "bli" sitt genus utan att personen först varit sitt genus. 
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Centralt hos Hirdmans (2001) verk är att hon väljer att beskriva vad genus är och vad det står 

för. Detta vill Hirdman (Ibid) belysa för att begreppet genus ska finnas som en hjälp till att 

förstå hur vi kategoriseras in som män och kvinnor. Det som är relevant är att Hirdman (Ibid) 

också tar upp att de normer som finns mellan könen, i bland annat arbetslivet, förändras och 

suddas ut. Detta gör att det som ansågs vara normen, inte längre ses som det normala. Liksom 

De Beauvoirs (1999) teori och feminismen förklarar Hirdmans (2001) genusteori att det finns 

en kulturellt strukturerad maktordning mellan män och kvinnor där männen ses som de 

överordnade och är i maktposition gentemot kvinnan. Butler (2007) har liknande åsikter som 

de övriga teorierna om att genus är kulturellt konstruerat. Det Butler (Ibid) dock 

problematiserar är vad genus och kön egentligen innebär. Butler (Ibid) frågar sig om genus är 

något personen är eller någonting personen har och om det går att skilja begreppen kön och 

genus eller om dessa har samma betydelse. 

 

3.4 Teoretiska centrala begrepp 

I denna studie har begreppet hierarki använts för att beskriva relationen mellan pojkar och 

flickor och vilka föreställningar respektive kön har (Gemzöe, 2006:81). Det biologiska könet 

sätts i förhållande till det kulturellt skapade begreppet genus. Om det biologiska könet inte 

skapar genus betyder detta att det är kulturen som formar vad genus innefattar (Butler, 

2007:55-56). Den dubbelhet som finns mellan naturen och kulturen bidrar till en hierarkisk 

relation där kulturen skapar naturens mening, alltså genus skapar könets betydelse (Lévi-

Strauss hänvisas i Butler 2007:93). I vår analys används även kvinnans biologiska öde vilket 

handlar om att kvinnan har en bestämd position gentemot mannen, och detta kan ses redan i 

ung ålder. Med detta menas att kvinnan kategoriseras in i hemmets sysslor medan mannen står 

för försörjning, och på detta sätt upprätthåller mannen sin makt gentemot kvinnan (De 

Beauvoir, 1999:48-49). Könsroller är också aktuellt för undersökningen då stereotypa 

könsroller gör sig extra tydligt hos barnen. De två könen har olika roller som de spelar och 

dessa skapas utifrån det biologiska könets egenskaper (Hirdman, 2001:13). Det stereotypa 

genuskontraktet är också ett centralt begrepp då det tar upp att genus är något kulturellt 

ärftligt, som både pojkar och flickor känner ett tvång till att efterfölja (Ibid:84). 
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4. Metod 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi gick tillväga i kontakten med förskolan och de 

två avdelningarna samt vilken metod vi valde när vi utförde studien. Då vi ville förklara hur 

genus konstrueras och upprätthålls valde vi en kvalitativ metod och i detta avsnitt kommer 

metodens fördelar och nackdelar beskrivas. Vi har även valt att skriva om de etiska 

hänsynstagandena som måste göras i en kvalitativ metod. 

 

4.1 Metodval 

I denna undersökning har vi valt att utgå från en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden 

gav oss en möjlighet att nå kunskap om individers personliga upplevelser, och detta utifrån 

personens egna ord och tankar. Målet för oss var att försöka förstå den andra personens, det 

vill säga förskolepersonalens, upplevelser genom deras beskrivningar, tankar och känslor 

(Larsson, 2005:92). Inom den kvalitativa metoden samlar forskaren in material och analyserar 

insamlade data och bedömer sedan trovärdigheten kring resultatet. Den kvalitativa metoden 

kan appliceras på tre olika sätt. Genom öppna intervjuer, direkta observationer och 

dokumentanalyser (Ibid:91). Vi har utfört direkta observationer på två förskoleavdelningar 

och öppna intervjuer med personalen på respektive avdelning i denna studie. Vi utförde fyra 

separata intervjuer med personalen på förskolan, två intervjuer på varje avdelning. 

Intervjuerna var mellan 30 till 40 minuter långa och gjordes med två förskolelärare som var 

avdelningsansvariga för sin avdelning samt en som var barnskötare och en som var 

undersköterska som under denna tid valideras till barnskötare. 

 

Intervjuerna som gjordes var semistrukturerade med tematisk uppbyggnad. Den tematiska 

studien utgår från olika teman som intervjupersonerna får ta del av. Beskrivningen av denna 

typ av studie blir belysande citat samt överskådliga referat från intervjupersonerna (Sohlberg 

& Sohlberg, 2011:102). De öppna intervjuerna utfördes med en avdelningsansvarig samt en 

medarbetare på respektive avdelning, genom ljudinspelning och anteckningar. Detta är ett bra 

sätt att utföra intervjuerna på för att få personalens attityder, känslor och tankar kring genus 

samt genom de direkta observationer som vi utförde över miljön och barnen på förskolorna. 

Detta för att kunna studera individers, i detta fall barnen och förskolelärarnas, beteenden, 

interaktioner och handlingar (Larsson, 2005:91). Under observationens gång hade vi ingen 
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kontakt med barnen eller lärarna, och vi hade ett öppet sinne för det vi såg och antecknade allt 

vi kunde upptäcka, utan att själva påverka situationerna. 

 

4.1.1 Metodens tillförlitlighet 

I samhällsvetenskaplig forskning nämns sällan reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten i en 

studie. Även fast två olika forskare, som är oberoende av varandra, har samma 

intervjumaterial kan de komma fram till olika slutsatser då de tolkar materialet på olika sätt. 

Vissa forskare kan även tolka uttryck från intervjupersonen på olika sätt, exempelvis hur 

personens tonläge uttrycker sig eller att ett skratt kan tolkas som ett tecken på nervositet 

(Kvale & Brinkmann, 2009:200-201). Därför kan det inom den kvalitativa forskningen vara 

svårt att få fram en korrekt övergång från talspråk till skriftlig form (Ibid:202-203). Eftersom 

vi spelade in intervjuerna och samtidigt skrev ner ordagrant som det var möjligt under 

intervjuens gång, skapar det en relativt hög reliabilitet för undersökningen. Dock kan vi i 

renskrivningen av intervjumaterialet ha fått fram en annan uppfattning om 

intervjupersonernas svar än vad som var menat från personerna. Trots detta har vi utfört våra 

intervjuer och transkribering på ett sådant sätt att det ska ge en så hög reliabilitet som möjligt. 

Våra observationer däremot har en något lägre reliabilitet då vi som observatörer kan ha 

uppfattat en situation med barnen som leker på ett annorlunda sätt än andra observatörer och 

därför kan tolkningen av materialet variera mellan olika forskare. Validiteten däremot är mer 

komplicerad att få fram än reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2009:201). Validitet handlar 

om att metoden som forskaren valt är avsedd till att undersöka det som sägs ska undersökas 

(Ibid:264). 

 

4.1.2 Metodens begränsningar 

Nackdelen med de direkta observationerna var dock att vi hade en begränsad tidsram och vi 

hade i åtanke att det kunde ta en stund innan barnen vande sig vid vår närvaro och kan förbise 

att vi var där. Vi var även medvetna om att en observation bör pågå under en längre tidsperiod 

för att uppnå pålitligt resultat. Som vi tidigare nämnt hade vi inte tillräckligt med tid för detta 

utan vi observerade barnen under en dag på varje förskola för att skaffa oss en uppfattning om 

hur barnen påverkas av personalens genustänk på avdelningen.  

 

Observationerna på avdelningarna skedde före intervjuerna med personalen, detta för att 

intervjupersonerna inte skulle kunna påverka vår observation. Dels för att det kan påverka vad 
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vi valde att uppmärksamma under observationen på grund av det som sagts under 

intervjuerna, och dels för att intervjupersonerna kunde komma att ändra sitt beteende kring 

genustänket gentemot barnen på grund av att personerna då vet vilka inriktningar vi ville 

undersöka i vår observation. Eftersom vi använde oss av en tematisk studie finns det en risk 

med att det inte blir någon sammanhängande bild mellan alla deltagande intervjupersoner, då 

samtalen är frigående inom teman som lagts upp inför intervjun (Sohlberg & Sohlberg, 

2011:102). 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Vi startade vårt förberedande arbete med att välja ut en förskola i Stockholms förort. Vi har 

valt att ta med två avdelningar på samma förskola som båda har barn åldrarna tre till fem år. 

Istället för att endast välja en avdelning i vår undersökning valde vi två för att få ett bättre och 

pålitligare resultat. I och med att förskolan är en offentlig verksamhet var det lättare att 

studera hur personalens genusperspektiv påverkar barnen. Vi var medvetna om att genus även 

bildas av familjen, men det kan vara svårt att komma åt just för att det är inom den privata 

sfären. Därför valde vi förskolan då det är lättare att se strukturer och perspektiv kring genus 

hos personalen och hur det påverkar barnen, då de spenderar största delen av dagen på 

förskolan. 

 

Vi använde våra personliga kontakter för att få tillgång till en förskola och vidare kunde vi få 

kontakt med annan personal på andra avdelningar (Larsson, 2005:103). Då vi inte nämner 

förskolans namn eller tog närmare kontakt med barnen på respektive avdelning behövde vi 

inte kontakta deras chef eller barnens föräldrar. Därför valde vi att ta kontakt med personalen 

på avdelningarna på en gång.  

 

4.3 Bearbetning och analys av empirin 

Under intervjuernas gång valde vi att så precist som möjligt transkribera personalens 

uttalanden, och samtidigt spela in materialet för att säkerställa att informationen förmedlas 

korrekt i vår studie. Därmed minskar risken för missvisande citat och utsagor markant. Vi 

valde att helt utesluta våra egna inlägg när vi redovisade vårt intervjumaterial, då detta var 

irrelevant för vårt resultat. Därför valde vi att enbart bifoga intervjufrågorna som användes 

som en bilaga i slutet av uppsatsen. Vi valde att skriva om personalens yttranden från talspråk 
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till en mer sammanfattad vetenskaplig skriftform, förutom när vi valde att citera något av 

personalens uttalande. Under våra observationer valde vi att anteckna olika relevanta och 

mindre relevanta situationer som uppstod. Detta för att få ett stort empiriskt urval för att 

kunna få en bättre uppfattning om hur respektive avdelning ser ut och hur personalen arbetar 

kring genus. 

 

4.4 Etik 

På grund av att vi valde en kvalitativ metod, som i denna studie innefattar intervjuer och 

observationer, hade vi de etiska hänsynstagandena i åtanke. I Vetenskapsrådets rapport 

(2011:16) beskrivs det om vikten av forskningsetik och tar upp att de berörda i forskningen 

ska behandlas med försiktighet och skyddas från kränkningar och skador. För att inte riskera 

att våra informanter skulle ta någon skada av denna undersökning kom vi att censurera 

namnet på avdelningarna mot Avdelning ett respektive Avdelning två. Vi har även bytt ut 

personalens namn mot personal A, B, C och D, och vi har inte nämnt några av barnens namn. 

Detta var även något Larsson (2005:119) nämnde, att det är viktigt med konfidentialitet i 

undersökningen. Det är viktigt att undersökningspersonerna får veta vilka som kommer få 

tillträde till materialet. Forskarna måste därför upplysa informanterna om rätten att 

offentliggöra den information som utgetts under intervjun. Det våra intervjupersoner säger till 

oss som undersökare kommer inte att beskrivas i vår slutgiltiga rapport på ett sätt som gör att 

personens identitet kan avslöjas (Kvale & Brinkmann 2009:87). 

 

Det var också viktigt att de berörda deltagarna i undersökningen var väl informerade om 

studiens syfte och hur den var upplagd. Informanterna borde även få veta vilka eventuella 

risker och fördelar som fanns med att delta i vår undersökning. Informanterna fick även veta 

att det var helt frivilligt att delta och att de när som helst kunde välja att avbryta utan att 

behöva ge något skäl till detta. Sammanfattningsvis skulle informanterna vara väl insatta och 

ha gett sitt samtycke till att delta i denna studie (Larsson, 2005:119). 

 

Det etiska problemet som uppstår i en intervjusituation är att det finns en maktrelation mellan 

intervjuaren och den person som blir intervjuad. Den kvalitativa metoden beskrivs emellanåt 

att den bygger på empati och att det är fritt att uttrycka sina åsikter, dock är intervjuarna de 

som är mäktigast (Kvale & Brinkmann, 2009:92). När vi utförde intervjuerna med 

förskolpersonalen var vi medvetna om att vi som forskare kan styra intervjupersonerna då vi 
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kan sätta en gräns för vad vi vill få ut för information från dem (Andersson & Swärd, 

2008:238). 

 

5. Resultat och analys 

5.1 Könsrollerna upprätthålls av det biologiska könet 

Genus är ett begrepp vilket används för att kunna belysa maktrelationen som finns mellan 

könen och genus vill också visa på den ständigt pågående formningen av kvinnan och mannen 

i relationen till varandra. Förutom detta ska begreppet genus även kunna analysera 

underordningen som finns hos kvinnorna och också begripa mäns och kvinnor medverkan i 

den underordning som skapas (Hirdman, 2001:12-15). I denna studie kunde personalen på 

förskolan se skillnader i barnens val av leksaker samt hur de väljer att leka. En av personalen 

påpekade skillnaden mellan könen genom att uttrycka sig att pojkarna är de som framträder 

starkast i leken med bilar och medan flickorna dominerar i leken med Barbiedockor. Men det 

händer att flickorna leker med bilar: 

 

Tjejer ser ju bilen för det är en bil, det är ett transportmedel. Killar de är mer ’oo jag är bilen’, de 

gör ljudet som gärna… Blixten McQueen och Rory Racerbil de tar liksom de här seriefigurerna 

som ’aa nu kör jag Blixten McQueen, bruumm’ tjejerna de gör inte ljudet utan de sätter dockan till 

exempel och ’nu åker vi till affären’. Så det är lite annan lek. […] Tjejerna är mer pratiga och 

killarna är mer ljudliga. (Personal A, Avdelning ett) 

 

Butler (2007:57) diskuterar om genus är något som är skapat antingen genom en kulturell 

tolkning av kön, eller om det är kulturellt konstruerat och om det är så att en person är sitt 

genus eller endast har ”ett” genus. När pojkarna lekte med dinosaurierna och bilarna blev det 

mycket högljutt och leksakerna började bråka med varandra och en hög konversation mellan 

pojkarna löd ”Den är död! Den är död!” (Avdelning ett). Flickorna lekte också med 

dinosaurier, men valde att leka med dem på ett finare sätt genom att benämna dem som 

hästens barn, och det involverade mycket fnitter och skratt gentemot pojkars hårda ord i leken 

med dinosaurier.  
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Oavsett om man har bara flicksaker eller bara pojksaker så på nått sätt så lyckas det ena eller det 

andra könet skapa någonting som är asså typiskt flickigt eller typiskt pojkigt oavsett. (Personal C, 

Avdelning två). 

 

Det fanns en tanke om att rollerna i sig bar ansvaret för upprätthållandet av ojämlikheten som 

skapas mellan män och kvinnor i samhället. Människor spelar sina respektive könsroller 

enbart för att det är instruerat utifrån det biologiska könet (Hirdman, 2001:12-15). Dessa 

könskategorier som bildas av det biologiska könet skapar maskulinitet och femininitet, vilket 

alltså blir en sekundär genuskonstruktion med tillhörande kännetecken (Mortensen 2007:7). 

Pojkars och flickors könsroller kan därför påstå upprätthållas av deras biologiska kön, och 

detta kan ses genom hur barnen väljer att leka med samma leksak på olika sätt. Det går också 

att se att det är svårt att bryta könsrollerna då barnen själva väljer att göra leksaken till något 

som är stereotypt för deras kön oavsett leksak. Det kan anses att det kommer naturligt för 

barnen med könsrollerna för att det är inpräglat i dagens samhälle att pojkar ska vara på ett 

sätt och flickor på ett annat. Butler (2007:57) diskuterar därför kring om det finns en 

möjlighet att genus kan konstrueras om eller om det är oföränderligt.  

 

5.2 Bråkiga pojkar och känsliga flickor  

 

Killarna är ju lite mer hårdhänta, det är ju rakt på sak, ’Du tar min leksak, jag är arg.’ Tjejerna kan 

ju vara så här ’Neej du ritar ju inte så fint’ asså det är ju mest ord som sårar. Killarna hårda, fysiskt 

och tjejerna psykiskt. (Personal A, Avdelning ett) 

 

Under intervjun med personalen på Avdelning ett framkom det att det finns en skillnad mellan 

pojkars och flickors konflikter. Pojkarna är mer fysiska medan flickorna är mer verbala och 

psykiska. Personal A beskrev flickor som väldigt luriga och elaka då de ofta säger 

kommentarer som ”Du får inte komma på mitt kalas”, och väljer att gå bakom ryggen på de 

andra flickorna och säga sårande ord om varandra. 
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Pojkar och flickor är olika och de stora skillnaderna är att pojkar är de som lär sig snabbt att 

tåla smärta och slag och lär sig att svälja sin gråt, medan flickor får lära sig att bli omtyckta 

(Beauvoir 1991:170). Flickorna kan vara de som är mer känsliga och kanske går på mer 

psykiskt eftersom det sårar flickorna mest, och de vet att de flesta flickor egentligen vill bli 

omtyckta. Pojkar däremot anses ofta vara tuffa och därför är mer fysiska mot andra pojkar för 

att de ska få bekräftelse att de kan tåla mer gentemot flickor för att leva upp till den manliga 

rollen. Detta kan liknas med barnavårdutredningar inom det sociala arbetet där dessa 

stereotypa egenskaper redogörs. Statens institutionsstyrelse (2006:26-27) beskriver att 

flickorna i barnavårdsutredningar framställs som lugna, stillsamma och framträds som passiva 

objekt. Pojkarna däremot beskrivs utefter deras handlingar, yttre attribut samt framställs de 

som aktiva subjekt. 

 

Under intervjuerna med Avdelning två framkom det att personalen har uppmärksammat att 

pojkars och flickors sätt att tala till varandra skiljer sig åt. I intervjuerna påstods det att finns 

en skillnad i hur pojkar och flickor reagerar när de blir tillsagda av personalen. Pojkarna har 

mycket lättare att vara uppriktiga och berättar hela situationen på en gång. Detta medan 

flickor, om det har uppstått en svårare konflikt, kan reagera på två sätt: antingen skäms flickan 

som varit elak väldigt mycket och börjar därför gråta, eller också blir de helt tysta och vägrar 

att erkänna att de gjort något fel (Personal C, Avdelning två). 

 

Vi märker att pojkar är lite mer, vad ska man säga, de förstår lite mer […] de lyssnar på oss när vi 

pratar […], de förklarar vad som har hänt […] Men däremot flickor, när man tar första steget med 

flickorna, de tittar ibland åt sidan eller försöka ignorera på nått sätt, asså de vill inte ta ansvaret. De 

vet att de har gjort någonting fel, men de försöker kolla bort. (Personal D, Avdelning två). 

 

Detta kan jämföras med Hiltes och Claezons (2005:37) undersökning inom det sociala 

arbetets område där de påstår att männen har ett mer uppriktigare sätt att kommunicera på, 

medan kvinnorna gärna undviker att tala klarspråk. Inom det sociala arbetet och dess 

utredningar har det visat sig liknande blev pojkarnas röst i större utsträckning nedskriven 

medan flickornas röst skrevs ner mer diffust, där flickornas åsikter inte framträdde tydligt. 

Nämndens beslutsprotokoll visade sig avpersonifiera flickor i fler fall än pojkarna (SIS, 

2006:26-27). Detta kan tolkas som att flickorna är mer känsliga när det kommer till 
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konfrontation och vill inte erkänna att de gjort fel, och detta kan bero på att de vill känna sig 

omtyckta. Pojkarna är raka och ärliga i konfrontationen och att de väljer att erkänna att de 

gjort fel kan handla om att de vill visa sig tuffa och osårbara, och detta upprätthåller den i 

särhållning som finns mellan könen. Detta kan också vara en anledning till att pojkarnas röst 

blir mer hörd i utredningar än flickors. 

 

5.3 Isärhållning av könen 

Historien av kvinnans biologiska öde har utgått ifrån att utföra sysslor i hemmet. Mannen 

ansågs vara den personen som skapade nya förutsättningar för framtiden och på detta sätt 

upprätthåller mannen sin makt (De Beauvoir, 1999:48-49). Det kan ses tydligt hur 

traditionella föreställningar om genus återspeglas i förskolan som barnen socialiseras in i. 

Tendenserna av de stereotypa könsrollerna finns fortfarande kvar hos barn men dessa har 

förändrats. En situation under observationen på Avdelning två visade på de olika könsrollerna 

som existerar, då barnen ville sätta på musik för att dansa till. Dock ville personalen inte sätta 

på musiken innan pojkarna inne i lekrummet städade undan alla leksaker från golvet som de 

lekt med, för att kunna dansa på golvet. Helt plötsligt kom några flickor springandes in i 

rummet och började städa efter pojkarna utan att personalen sagt till dem. Personal D gav oss 

en stereotypisk beskrivning av könen då hon beskrev pojkar som ”[…]de är mer expressiva på 

något sätt.” medan flickorna beskrevs som ”De brukar vara lite mer lugnare på något sätt 

[…]” (Personal D, Avdelning två) 

 

Det gick att se under observationen på Avdelning två att flickorna var de som kände ansvar 

för sin omgivning och är mer omhändertagande då en flicka hade ramlat och slagit sig. Direkt 

efter händelsen kom en annan flicka fram och tröstade henne och höll flickan i handen hela 

vägen till personalen. Pojkarna, vilka var i rummet samtidigt som flickan ramlade, kollade 

endast på flickan men fortsatte sedan att leka och brydde sig inte speciellt mycket. 

 

Vi kunde även se under vår observation på Avdelning ett att när några flickor lekte med 

rockringar och det blev lite för högljutt tog en flicka tag i problemet och skrek ”nej, sluta!”. 
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Det hände ofta att när det var för mycket skrik och oväsen var det flickorna som tog tag i 

situationen och sa ”stopp”, både vid tillfällen där det var många flickor eller där det var pojkar 

som var högljudda. 

 

[…] De andra flickorna kan sitta jättelänge med Barbiesarna oftast och man märker inte ens att 

dem är där liksom för att de så inne i leken, så de andra kan leka picknick och lite mera rollekar… 

i att de leker att de är vuxna, asså picknick och hemma och ’nää du får inte göra så’ och har en 

bebis, lite det här att ha mammarollen. (Personal B, Avdelning ett) 

 

Under intervjun på Avdelning ett berättade personal A att pojkarna är mer uppriktiga och 

hårdhänta. Personal A beskrev även att pojkarna leker mer "panglekar" där alla föremål kan 

bli vapen exempelvis fiskar kan bli svärd och träklossar kan bli pistoler. Detta kunde vi också 

se på Avdelning ett där två pojkar tog fram leksaksborrar och stoppade ner dem i sina fickor 

som fick illustrera hölster till deras ”pistoler”. En pojke sade tufft till den andra pojken: ”Det 

här är våra pangare!” En av pojkarna utbrast då: ”Ja, panga på Barbie! Eller nej, jag pangar på 

den. Paaaaaang paaang!” (Avdelning ett). 

 

Det går att summera flickornas förväntningar från förskolepersonalen med några enstaka ord, 

de ska vara lugna, följa regler och vara tysta. Flickorna ska även ta ett större ansvar för sin 

omgivning och för sig själva (SOU, 2004:115, s.15). Pojkarna är de som är busiga och har 

brist på tålamod (Ibid:7-8). På samma sätt som Delegationen för jämställdhet i förskolan 

(Ibid:115) visar på, går det att se att personalen har en liknande uppfattning om att flickor är 

mer ordningssamma och klarar sig själva. På grund av denna uppfattning tenderas flickorna 

att glömmas bort och fokus hamnar därmed på pojkarna. Utifrån dessa exempel gick det också 

att se att pojkarna är de mer hårdhänta och högljudda, medan flickorna är lugna och skapar en 

slags ordning när det blir bråkigt på avdelningen. Detta kan jämföras med rapporter från 

socialtjänsten kring kriminella handlingar såsom våldsbrott. Det är i allmänhet fler pojkar som 

rapporteras, medan flickorna uppger sig till att vara mer inåtvända psykiskt och har 

psykosomatiska besvär (SIS, 2006:67). 

 



28 

 

Under barnens lek på Avdelning ett lekte pojkarna och flickorna vid olika platser på 

avdelningen. Flickorna dansade och lekte med rockringar medan pojkarna befann sig i 

rummet bredvid och lekte med bilar, dinosaurier eller byggverktyg. På Avdelning två 

uppmärksammade vi några flickor som lekte olika fantasilekar med varandra. De lekte bland 

annat att de var bebisar, och sedan kröp några av flickorna runt på golvet och skällde som 

hundar. En av flickorna använde sin fantasi och lekte att golvet var gjort av is och att hon åkte 

skridskor i rummet. 

 

Pojkars och flickors lek brukar ske på skilda platser, där pojkarna brukar finnas till i 

”allrummet” eller ”kuddrummet” där leken oftast är högljudd och häftig. Flickorna brukar 

oftast leka fantasilekar av olika slag, men pojkarnas lek är mer tävlingsorienterad och går ut 

på att få makt (SOU, 2004:115, s.19). Även fast förskolan har valt att göra så kallade ”rum i 

rummen” går det att se en tydlig uppdelning mellan vart pojkar och flickor väljer att leka. Ofta 

delar könen upp sig så att de leker på skilda platser. Pojkar och flickor väljer ändå att leka 

med det som är stereotypiskt för deras kön även fast det finns möjligheten att leka med andra 

leksaker i rummet. Det här visar på att det är svårt att bryta könsrollerna trots insatsen med att 

blanda typiska flick- och pojkleksaker i samma rum. Därmed kan det vara lätt att omedvetet, 

som personal, upprätthålla denna ojämlikhet som finns mellan flickor och pojkar. 

 

5.4 Upprätthållande av ojämlikhet 

Det beskrivs en problematik som finns mellan natur och kultur då kvinnan, som från början 

ansågs vara naturlig, vid ett senare skede i livet förvandlas till en socialt underordnad kvinna 

vilket därför bildar en hierarki mellan könen (Lévi-Strauss hänvisas i Butler 2007:93). 

Hierarkin som skapas mellan könen uppmärksammades av personalen. Genus ansågs vara 

något positivt enligt personalen, medan det påpekades att relationen till och mellan barnen 

även ska genomsyras av jämlikhet. Vikten av att sträva efter lika behandling 

uppmärksammades, för det är en självklarhet att båda könen ska ha samma förutsättningar och 

ska därmed tilltalas på samma sätt av personalen (Personal A, Avdelning ett). Dessutom 

ansågs det att det är viktigt att tänka på individen och inte på pojken eller flickan för sig och 

berättade att genustänket kommer väldigt naturligt för en av personalen (Personal B, 

Avdelning ett). Tina Matsson (2010:31) liksom Socialstyrelsens rapport (2004:29) visar även 
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på att det är en balansgång för socialtjänsten att å ena sidan inte betona könsstereotyperna, å 

andra sidan ska socialtjänsten se till att faktiskt uppmärksamma skillnader mellan könen. 

 

Ja… För mig, jag tänker positivt. Jag tänker att genus ska genomsyras av jämlikhet. Det ska 

liksom samma primisser, det ska inte va’ att tjejerna ska behandlas så här eller tilltalas så här eller 

ha de här leksakerna och likadant för killarna. (Personal A, Avdelning ett) 

 

Asså jag vet inte, jag tänker inte så mycket. Jag tycker att det är lite, att ibland blir lite förstorat 

tror jag, […] för mig att det blir en så hära en stor grej så att det nästan blir kanske konstigt ibland 

än vad det är. Fast det kanske är för att det för mig faller det sig mer naturligt att de inte är en 

skillnad. (Personal B, Avdelning ett) 

 

I den moderna feminismen talas det om en hierarki som skapas mellan båda könen vilket 

motiveras av alla föreställningar som finns angående vad som anses vara manligt respektive 

kvinnligt (Gemzöe, 2006:81). Även då det erkänns en skillnad mellan könen vill personalen 

att förskolan ska vara en miljö där barnen är jämlika och att det inte ska finnas någon skillnad 

mellan pojkar och flickor. Samtidigt ska det inte överanalyseras utan komma mer naturligt att 

behandla könen lika. Butler (2007:94) kom att kritisera detta tänk kring dubbelheten mellan 

kön, som förhåller sig till naturen och det bilogiska, och genus vilket är något kulturellt 

betingat. Då blir genus alltså förutbestämt av naturen, könet. Detta kan visa på att det kan vara 

svårt, trots jämställdhetstänk, att förändra synen på genus om det är förutbestämt av det 

biologiska könet.  

 

En isärhållning av könen på förskolan kunde vi observera i barnens vardagliga interaktioner. 

Till exempel när två flickor lekte med barbiedockor och hästar gick det att höra på deras 

kommunikation att deras lek hade ursprung i rollspelet ”Mamma, Pappa och Barn”. Flickorna 

talade även om att Barbie skulle sminka sig och göra sig fin i solariet. Flickorna lekte också 

med dinosaurier, men valde att leka med dem på ett finare sätt genom att benämna dem som 

hästens barn, och det involverade mycket fnitter och skratt gentemot pojkars hårda ord i leken 

med dinosaurier vilket pågick i ett annat hörn. En av personalen förklarade att det är viktigt att 

motverka den i särhållningen som uppstår mellan könen i förskolemiljön: 
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Jag tycker att det är viktigt att vi börjar redan nu på förskolan, men som sagt har man ju just den 

stereotypen om att den här ska vara lite kvinnligt och det här ska vara manligt. Man ser ju just på 

allt, på tvn och så ser man på tidningar, man ser på allt. (Personal D, Avdelning två) 

 

Precis som Gemzöe (2006) belyser kunde vi se en tydlig kvinnoroll som flickorna intar under 

lek då de väljer att leka med mer typiska flickleksaker och hade mer kvinnliga samtalsämnen. 

En tolkning kan göras med hur det ser ut i dagens media, exempelvis leksakstidningar och 

barnprogram, där det ofta illustrerar det typiskt kvinnliga dragen som ordentliga, fina och 

utseendefixerade. 

 

Personalens roll i upprätthållandet av genusstereotyper uppmärksammades omgående i 

intervjuerna. Till exempel, var personal A från Avdelning ett, noga med att påpeka det faktum 

att det gäller att se personen istället för könet och att det är barnen själva som ska få välja och 

att andra vuxna ska låta barnen göra sina egna val och inte göra en för stor sak av det. Som 

personal på en förskola ska de exempelvis inte få pojkar att bara leka med bilar eller flickor 

att bara leka med dockor, men det ska heller inte överdrivas genom att försöka bjuda in 

barnen till att leka med andra leksaker (Personal B, Avdelning ett). Det anses inte vara 

nödvändigt att påverka barnens val av lek utan friheten ska finnas för barnen att välja själva 

vad de vill leka med. Dock går det att visa för barnen att det är positivt och inte alls konstigt 

för pojkar att leka med dockor och flickor med bilar. Förskolepersonalen kan få uppfattningen 

om att barnen självfallet har egna erfarenheter om genus som kommer hemifrån och inte 

enbart fått sina erfarenheter utifrån deras förskola utan även föräldrar och syskon kan påverka 

barnen vilka går på deras förskola (Personal D, Avdelning två). 

 

Ett exempel på att barnen går in i olika sociala roller kunde vi se under vår observation då vi 

märkte att det var i stort sätt bara flickor, och någon enstaka pojke, vilken vistades i det så 

kallade ”restaurangrummet”. Det utvecklades en lek i restaurangrummet som involverade två 

flickor och en pojke där de ingick i ett rollspel. Flickorna gick in i rollen som de ansvarsfulla 

mammorna till pojken, och pojken tilldelades rollen som ett busigt barn. Pojken fick flera 



31 

 

tillsägelser vid matbordet då flickorna ville ha en lugn och fin måltid medan pojken var 

olydig. 

 

Könen socialiseras in i sina roller både inom produktionen men också inom hemmets sfär 

(Gemzöe, 2006:105). Intervjupersonerna beskrev hur disinkta sociala roller byggs upp när 

flickorna intar en ”mammaroll” i förskolemiljön, vilket kan ha sitt ursprung i barnets 

familjesituation och att flickorna ser modern sin förebild. 

 

[…] de har ju sina saker som kommer hemifrån, som till exempel de har ju föräldrarna som kanske 

är det dem som bestämmer vilka kläder som barnen ska ha eller vilken typ och modeller sina barn 

ska ha. (Personal D, Avdelning två) 

 

Trots att det framfördes att personalen var medvetna om problemet observerade vi att 

personalen på Avdelning ett mestadels lät barnen leka för sig själva och störde inte i barnens 

lek. Barnen fick i stort sätt leka vart de ville, med vad de ville och hur de ville. Personalen vill 

inte störa i barnens lek, utan barnen ska få leka relativt fritt: 

 

Men vi ska aldrig hindra barnen från att leka med någonting, för de har en lek… […] Det är inte 

rätt mot de barnen som leker och inte rätt mot de barnen som vill leka […] Man ska inte störa den 

pågående leken för dem har verkligen en fantasi och de behöver gå igenom den här proceduren 

[…] Man ska inte bryta leken. (Personal A, Avdelning ett) 

 

Det förekommer ofta att personalen är passiva och inte gör någonting för att motverka dessa 

stereotypa könsroller (SOU, 2004:115, s.33), vilket vi bland annat kunde se på Avdelning ett, 

vilket leder till att rollerna förstärks och bevaras (SOU, 2004:115, s.33). Vi kunde se att 

personalen inte gjorde många ansträngningar för att engagera sig i barnens lek under dagen då 

observationen skedde, om inte barnen själva kom fram för att be dem göra något. Eftersom 

barnen lekte väldigt fritt kan detta tolkas som att förskolepersonalen inte anstränger sig för att 

bryta dessa könsmönster utan då bevaras dessa stereotypa roller automatiskt mellan pojkar 

och flickor. 
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Personalen på förskolan hade skilda svar kring hur tillgängligheten av kurser kring genus 

finns på deras förskola. Å ena sidan finns det en medvetenhet om att det finns kurser som 

erbjuds av förskolan, men att det är något de inte får någon information om, utan att de får ta 

reda på detta själva. Tidigare har de gått en gemensam kurs med hela förskolan och andra 

förskolor där ämnet genus nämndes kort. Det var ingen djup ingång i genus utan enbart hur de 

ska jobba utifrån läroplanen. Å andra sidan, även om det erbjuds extra undervisning inom 

detta ämne leder det inte alltid till tillfredsställande resultat. Personal D, till exempel, 

förklarade att de bett om att få vidareutbildningar inom genus eftersom de finner ett intresse i 

det, utan att få något resultat. Personalen har fått är en del böcker som handlar om genus, men 

ingen utbildning i ämnet. De har enbart deltagit under en föreläsning om genus, men de har 

inte skett någon återkoppling angående den. Det var spridda svar från våra intervjupersoner, 

och att tänka genusmedvetet verkar vara något som personalen får diskutera själva mellan 

avdelningarna. Övrig personal kände inte till några valbara kurser inom genus från förskolan, 

men att det erbjuds olika utbildningar inom andra ämnen. Jämförelsevis tyder Socialstyrelsens 

rapport (2004:14) på att det dock finns en begränsad kunskap även hos de sociala enheterna 

när det kommer till det jämställdhetsarbete som pågår i kommunerna. Jämställdhetsaspekter 

har inte varit en prioritet hos de sociala enheterna inom länsstyrelsen, trots att kunskapen 

kring detta har efterfrågats av flertalet länsstyrelser. 

 

Carlsson och Linnér (2009:160) beskriver att syftet i sin forskning är att det ska ges en 

möjlighet att kunna förstå hur genusmönster uppkommer men också hur de upprätthålls, 

provoceras och omskapas. Det blir då centralt att igenkänna föreställningar som har inflytande 

på det sätt människor uppfattar sig själva, andra och vilket samband det finns mellan dem. 

Förskolan har som uppgift och mål att förverkliga det uppdrag som ska främja jämställdhet 

som uttrycks i läroplanens målformulering (Ibid:159). Trots att personalen arbetat med genus 

under utbildningen till förskollärare kan de tolkas som att personalen inte verkar vara 

intresserade av att arbeta mer djupgående med genusfrågor genom att vidareutbilda sig inom 

ämnet, utan det är något som de själva får reflektera kring. Eftersom de inte har fått någon 

direkt utbildning kan detta vara anledningen till att genusmönster fortsätter att existera inom 

förskolan. På grund av att det finns ett inpräglat genusmönster hos personalen bildas det en 

hierarkisk ordning mellan flickorna och pojkarna. 
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5.5 Den hierarkiska ordningen 

I särhållning av pojkar och flickor kompletteras med att de tillskrivs olika hierarkiska 

positioner. Observationen på Avdelning ett visade en situation som visar att flickor tenderar 

att glömmas bort. En av personalen skulle gå till ett annat rum på avdelningen med både en 

flicka och en pojke. Personalen tog då endast tag i pojkens hand och gick med honom till 

rummet och glömde flickan som fick följa efter själv. 

 

I ännu ett exempel kunde vi se hur personalen på Avdelning två uppmärksammar pojkar mer. 

När det var dags för sagostund, och en av personalen började läsa blev alla barnen i ringen 

mycket intresserade och de började flytta sig närmare och närmare mitten för att kunna se 

ordentligt. Då uppmärksammade en av personalen att en pojke hamnat bakom alla, och därför 

inte kunde se något och sade då till pojken att han skulle hoppa fram så att han också kunde se 

bokens bilder. Samtidigt sitter en flicka utanför ringen och inte ser någonting, men detta 

uppmärksammade personalen inte alls. 

 

Detta kan kopplas samman med en tidigare undersökning som visar att pojkar får mest 

intresse från personalen. De får svar när de talar och anses då vara viktigare än flickorna som 

inte alls får samma bekräftelse (SOU, 2004:115, s.8). Pojkarna tenderar alltså att få större 

uppmärksamhet (Ibid:18).  Detta gjorde sig även tydligt under våra observationer, att det finns 

en tendens till att flickorna glöms bort och pojkarna hamnar mer i centrum. Det kan bero på 

att pojkar redan i ung ålder är placerade högt i hierarkin då de får mest uppmärksamhet av 

personalen. En annan förklaring kan vara att pojkar är de som är högljudda och väldigt aktiva 

och därför hamnar fokus på pojkarna automatiskt då de söker bekräftelse på att synas. 

Eftersom flickorna är lugna och sköter sig själva i sin lek hamnar uppmärksamheten på att få 

pojkarna lugna. Detta kan jämföras med socialtjänstens arbete där alla ska ha samma 

förutsättningar för att få behoven tillgodosedda. Detta innebär dock inte att flickor och pojkar 

hela tiden ska ha samma insatser, utan detta kan se olika ut för könen (Socialstyrelsens 

rapport, 2004:29). 
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Under vår observation på Avdelning ett kunde vi se en situation där pojkar blir tillsagda av 

personalen. Denna händelse ägde rum när det var dags att äta lunch och det uppstod besvär i 

lunchkön mellan två pojkar. Då fick personalen gå in och skrika ”Nej hörrni pojkar, sluta nu!” 

 

I ännu ett exempel där pojkarna blir tillrättavisade uppstod då pojkarna, på Avdelning ett, 

lekte med bilar inne i rummet där flickorna dansade runt. När en personal gick förbi och såg 

detta påpekade hon ”Men killaaar... Här inne är det gympa och samling. Bilarna ska vara där 

inne". 

 

Även om pojkarna tenderar att få mest uppmärksamhet från personalen visar det sig att 

konversationerna mellan pojkarna och förskolepersonalen är väldigt korta och består av enkla 

fraser eller befallningar. Det handlar i de flesta fall om att hålla ordning på pojkarna och 

försöka förhindra icke önskvärda beteenden (SOU, 2004:115, s.18). Därför kan anledningen 

till att pojkarna får mest uppmärksamhet bero på att de behöver tillrättavisas för att uppnå ett 

önskvärt beteende. Det kan tolkas som att pojkar gör saker de inte får för att skapa 

uppmärksamhet från personalen då de vill ha bekräftelse att de syns oavsett om det är en 

tillsägelse eller en komplimang. Eftersom pojkar är dem som får mest uppmärksamhet 

upprätthåller de sin höga rangordning i hierarkin. 

 

Ett exempel på detta från Avdelning två var då vi kunde se en skillnad i hur personalen talar 

med flickor och pojkar. En pojke ville visa en i hopbyggd skulptur som han själv hade skapat 

och gav denna till personalen som svarade ”Ååh, är det till mig? Vad stor den är.” Detta går 

att jämföra med när en flicka visade upp ett rosa hårspänne för en personal som då utbrast till 

flickan ”Vad fint!” 

 

Bemötandet, och hur man behandlar barnen i vissa situationer. Och man gör ibland det omedvetet 

till exempel när man ser en liten flicka som är smal ’Ooo men stackars’ […] man hjälper lite extra. 

[…] Man ser kanske å andra sidan en pojke som är lite större och kraftigare ’ja men du klarar dig, 

kom igen nu då’, utan att veta att båda barn behöver ju samma uppmuntran och samma hjälp 

oavsett om det är en flicka eller pojke […] Det är det jag menar med genustänket, att alla ska få 

lika mycket. (Personal D, Avdelning två) 
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Många pedagogiska modeller fokuserar på att se till barnets individuella utveckling, och inte 

till en kategorisering av könet som grund till hur barnet leker. Detta är idealet, men så är inte 

verkligheten eftersom kön fortfarande på ett omedvetet, men starkt, plan påverkar (SOU, 

2004:115, s.32). Personalens bemötande har visats sig skilja mellan pojkar och flickor inom 

de stereotypa könsrollerna. Pojkarna bemöts som tuffa och hårda medan flickorna ses som 

små och söta. Även då strävan efter likabehandling finns sker detta omedvetet från 

personalens sida. Det kan vara för att genom historiens gång har det alltid funnits en skillnad 

mellan könen och därför kan det vara svårt för personalen att komma ur dessa könsmönster 

fullt ut. Trots att personalen försöker tänka jämställt sker det ändå en omedveten uppdelning 

mellan flickor och pojkar. Därför kan detta ses som en anledning till att hierarkin mellan 

könen omskapas och upprätthålls. Men detta visar även på att det är viktigt för personalen att 

försöka motverka de stereotypiska könsroller som existerar. 

 

5.6 Motverka stereotypiska könsroller 

Hur förskolan kan motverka stereotypa könsroller har diskuterats under intervjuerna och det 

uppmärksammades att den möjligheten finns överallt. En av personalen beskrev att vuxna 

idag får sin del av ojämlikhet ute i arbetslivet och då anser hon att det därmed är viktigt att 

lära barnen att de är likvärdiga oavsett kön (Personal A, Avdelning ett). 

 

Det är jätteviktigt att vi lär våra barn att vara likvärdiga, man är inte ena eller det andra. Vi är alla 

lika värda oavsett om man är tjej eller kille. Så börjar vi med de tankarna och värderingarna och 

präntar in det hos barnen och visar vårt handlingssätt och förhållande till barnen så tror jag att det 

kan ge resultat när de blir stora. (Personal A, Avdelning ett) 

 

Personal A berättade att de har en lika-behandlingsplan och under deras gemensamma 

personalmöten med alla avdelningar på förskolan går personalen igenom allt som har hänt 

med barnen ur ett genusperspektiv. På dessa personalmöten diskuterar de om några leksaker 

ska tas bort eller om det ska tas in mer av något eller om rummen ska förändras på något sätt. 
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Personal A påpekade även att det kan vara väldigt olika med jämlikhetstänket på olika 

avdelningar då avdelningarna på förskolan inte är samspelta. 

 

Genus är konstruerat, vilket kan vara antingen genom att det är en kulturell tolkning av kön 

eller att genus är något som är kulturellt konstruerat. Genus kan vara något en person är eller 

också kan det vara något en person har. Det diskuteras kring om genus skulle kunna omskapas 

eller om genus är något som är bestående och därmed inte går att förändra (Butler, 2007:57). 

Det stereotypa genuskontraktet kan anses vara kulturellt ärftligt som framhäver ett tvång som 

båda kön får bära (Hirdman, 2001:84). Det skulle kunna påstås att personalen är väldigt 

optimistiska när det kommer till att få en jämställd förskola då de strävar efter att behandla 

könen lika. Arbetet med genus är en ständig process som förändras hela tiden. Även fast 

personalen arbetar med att skapa en jämställdhet mellan könen har de fortfarande en lång väg 

kvar. Det som går att se är att personalen har ett jämlikhetstänk, men hur de applicerar detta i 

praktiken skiljer sig åt. 

 

Personal C på Avdelning två berättade om att hon anser att pojkar och flickor är olika, men 

hon skulle vilja att det skulle var jämlikt dem emellan. Samtidigt funderade hon på att det 

kanske inte är rätt att behandla båda könen jämlikt. Hon påstod att det finns en skillnad mellan 

könen, eftersom vi inte är lika. Personal C ansåg att könsroller är något barn föds med, dock 

är det viktigt att arbeta med att motverka de stereotypiska könsrollerna. Butler (2007:183-184) 

är inne på samma diskussion då den mest centrala undran är hur det mänskliga subjektet 

förvandlas till ett subjekt som är genuspräglat och Butler (Ibid) frågar sig hur en person inte 

kan ha sitt genus innan individen blev sitt genus.   

 

”Man föds inte till kvinna, man blir det” (De Beauvoir, 1999:162) och med detta menar 

teoretikern att det är kulturen som formar kvinnan. Det går att se att tankesätten skiljer sig 

mellan vad personal C tänker och vad teoretikern De Beauvoir (1999) anser angående hur 

genus skapas. Så länge tänket kring att könen är olika från början förekommer på förskolan 

kommer skillnaden alltid att kvarstå. Om förskolepersonalen utgår från att det är kulturen som 

formar könet, kan de bli mer medvetna att genus går att förändra och då kan det visa sig 

tydligare att arbetet med genus går att neutralisera på förskolan. 
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6. Slutdiskussion 

6.1 Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka, ur ett genusperspektiv, hur förskolepersonalen 

kommunicerar med barnen samt hur deras tankegång kring genus gentemot barn i åldrarna tre 

till fem år ser ut. Avsikten med undersökningen var även att studera barnens lek och hur de 

talar med varandra under leken. Undersökningen syftade också till att se om personalen 

försöker neutralisera de stereotypiska könsrollerna eller försöker se till könens biologiska 

skillnader. På detta sätt går det att ta reda på hur genus konstrueras och upprätthålls i en 

förskolemiljö. 

 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att personalen skapar och upprätthåller 

ojämlikheten mellan könen och därmed bevaras den hierarkiska ordningen mellan pojkar och 

flickor. Det framkom att personalen agerar utifrån deras personliga föreställningar kring 

genus. De ger pojkarna mer uppmärksamhet, i och med detta hamnar flickorna i bakgrunden. I 

undersökningen uppenbarades det att personalen karaktäriserar pojkar som busiga, högljudda 

och aktiva, medan flickor anses vara ordentliga, tysta och passiva. I särhållandet och 

upprätthållandet av könen uppmärksammades dels genom barnens val av leksaker men också 

deras sätt att leka med olika leksaker. Pojkar och flickor kan leka med likadana leksaker men 

på olika sätt. Det har konstaterats efter både observationer och intervjuer att pojkar är mer 

ljudliga och lever sig in i leksaken, medan flickor uttrycker sig mer i ord och ser leksaken som 

ett redskap. Därmed gick det att se en skillnad på barnens kommunikation i leken, samt hur 

personalen väljer att bemöta barnen. 

 

6.2 Svar på frågeställningar 

Genus konstrueras och upprätthålls på förskolan genom personalens och barnens 

kommunikation. Detta gick att se genom att förskolepersonalen fortfarande fokuserar mest på 

pojkar och mindre på flickor och därigenom upprätthålls hierarkin mellan könen, där pojkar 

bevarar sin högre position gentemot flickor. 
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Flickors och pojkars sätt att kommunicera under lek skilde sig åt. Det gick att se ett mönster i 

pojkars sätt att tala under lek. De använde ett mörkare tonläge och använde sig av olika ljud 

när de vill illustrera händelser i leken. Till exempel när pojkarna lekte ”panglekar” använde de 

sig av ljudeffekter när de avlossade ett pistolskott. Flickorna däremot använde sig mer av 

ljusare tonläge med mycket fniss. De använde sig mer av språket där de fokuserade på 

”flickiga” händelser i leken. Exempelvis när flickorna lekte med barbiedockor och rollspelade 

en familj. Under rollspelet fokuserade de på den kvinnliga rollen då de lekte att barbiedockan 

skulle åka och handla eller sola solarium. Det gick också att se i kommunikationen mellan 

personalen och barnen att personalen talade till pojkarna på ett ”pojkigt” sätt, det vill säga 

tuffare. Personalens sätt att kommunicera med flickorna var mjukare, alltså på ett ”flickigare” 

sätt. På detta sätt finns det en skillnad i personalens likväl som i barnens kommunikation. 

Därmed upprätthålls de stereotypa könsrollerna i förskolan. 

 

Generellt kunde vi se att barnen påverkades olika av personalens arbete kring genus då deras 

arbetssätt varierade mycket mellan avdelningarna de dagar vi observerade på förskolan. På 

ena avdelningen fick barnen leka fritt i större delen av dagen och då märktes inte personalens 

arbete kring genus, därför påverkades inte barnen av personalens genustänk. Dock kunde vi se 

att barnen påverkades, omedvetet, av att personalen inte var delaktiga i barnens lek. Detta 

genom att barnen tydligt delade upp sig och lekte med det som anses vara stereotypa leksaker 

och lekar.  

 

Den andra avdelningen arbetade på ett sätt där personalen engagerade sig mer i barnens 

aktiviteter och försökte påverka barnens sätt att tänka under leken. Det framkom i en av 

intervjuerna att personalen försöker få pojkarna att rita mer detaljer, då detta är något som 

pojkar generellt sätt lägger mindre vikt vid än flickor. Under observationen uppkom det 

situationer där personalen försöker få barnen att tänka utanför ramarna av det som är typiskt 

”pojkigt” eller ”flickigt”. Men överlag påverkades barnen av de stereotypa könsrollerna när de 

själva fick välja vad de ville leka med för då valde dem de leksaker och lekar som är typiskt 

”flickigt” eller ”pojkigt”. 

 

Hur barnens lek påverkas av personalens genustänk varierar beroende på viket arbetssätt 

personalen använder sig av. Generellt sätt går det dock att se att barnen påverkas av de 

stereotypa könsrollerna på något plan, oavsett hur personalen väljer att arbeta med genus. Det 

går dock att se en tydlig i särhållning mellan pojkarnas och flickornas lek. 
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Enligt intervjuerna med personalen arbetar de för att neutralisera de stereotypa könsrollerna 

genom att försöka tänka genusmedvetet. Ett exempel på att personalen agerar genusmedvetet 

är att de behandlar barnen lika inom konflikthantering oavsett om det är en pojke eller flicka 

som gjort fel försöker de att inte göra någon skillnad utan fokuserar på handlingen. Överlag 

ansåg personalen att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor och att det finns 

svårigheter att implementera jämställdhet på förskolan, då de stereotypa könsrollerna är något 

som är inpräglat i dagens samhälle. Neutraliseringen av könen kan dock förhindras av att 

personalen inte får någon vidareutbildning inom ämnet genus av förskolan. På en av 

avdelningarna deltog inte personalen i barnens lek utan barnen fick leka fritt och då gick det 

lätt att se att flickor och pojkar grupperade sig och lekte med de stereotypiska leksakerna. 

Detta kan vara en av orsakerna till att de traditionella könsrollerna lever kvar, därmed har de 

ännu inte uppnått en könsneutral miljö. 

 

I de flesta fall under våra observationer gick det dock att se att personalens praktiska 

genusarbete på avdelningarna inte fullt stämmer överrens med deras åsikter kring 

jämställdhetsarbetet. Personalen bemöter flickor och pojkar på olika sätt, och detta utifrån de 

biologiska egenskaperna. De väljer att använda olika kommunikationsstilar som är utifrån de 

stereotypa föreställningarna om att flickor är söta och lugna och pojkar är tuffa och aktiva. 

Det finns alltså en dubbelhet mellan att bemöta barn könsneutralt och jämställt eller att utgå 

ifrån barnets biologiska egenskaper i det sociala samspelet. Är det eftersträvansvärt att skapa 

en helt könsneutral miljö eller ska det tas tillvara på könens olika biologiska egenskaper? En 

könsneutral miljö kan göra att barnen, oavsett kön, får möjlighet till samma förutsättningar. 

Det kan också bidra till att fördomarna kring de stereotypa könsrollerna upplöses, vilket gör 

att barnen utvecklas tillsammans med detta jämställdhetstänk, som kan bidra till ett mer 

jämställt samhälle. Dock kan en helt könsneutral miljö få konsekvenser genom att pojkars och 

flickors biologiska skillnader inte uppmärksammas. Konsekvenserna kan bli att alla bemöts 

lika, trots att könen har olika egenskaper och olika behov till hjälp som bör bli tillgodosedda 

för att uppnå ett optimalt välmående. Dessa två extremfall, att få det könsneutralt eller se till 

de biologiska skillnaderna, är inte något att eftersträva då båda kan ge negativa konsekvenser. 

Vi menar på att jämställdhetstänket är något mycket positivt, men att detta inte ska tas till 

överdrift då könen har olika biologiska egenskaper vilket det måste tas hänsyn till. Det måste 

alltså ske en balansgång mellan dessa två tankesätt kring genus. 
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6.3 Slutsatser om genus inom socialt arbete 

Socialtjänsten är en del av det sociala arbetet som inte lägger fokus på genus, till skillnad från 

förskolor, då detta inte nämns i Socialtjänstlagens portalparagraf. Konsekvensen av att 

socialtjänsten inte har ett jämställdhetsperspektiv kan blir tydlig om socialarbetaren blir 

inblandad i förskolans verksamhet. Exempelvis om ett barn har problem av något slag är det 

personalens uppgift att beskriva barnets problematik för socialarbetaren, och då kan 

personalens beskrivning påverkas av vilket kön barnet har. Till exempel kan det målas upp en 

stereotypisk bild av pojken eller flickan. Pojkar kan då beskrivas som generellt bråkiga och 

som ofta hamnar i slagsmål, och flickorna kan beskrivas som tillbakadragna, tysta och ofta för 

sig själva. Därmed påverkas socialarbetarens arbete om förskolepersonalen, i sin beskrivning, 

använder dessa stereotypa egenskaper hos barnet vid en rapportering till socialarbetaren. På 

grund av den stereotypa bilden av könen kan det hända att det sker en anmälan av personalen 

snabbare om en flicka är bråkig än om en pojke ofta hamnar i slagsmål. Eftersom den 

stereotypa bilden av en flicka inte är utåtagerande, som är en stereotypisk egenskap hos 

pojkar, och därför hamnar större fokus på flickan som bryter könsmönstret. Om en utredning 

sedan äger rum bär socialarbetaren med sig personalens, eventuellt, stereotypiska beskrivning 

om barnet. Detta kan påverka hur de ser på barnet och vilka eventuella insatser som 

socialarbetaren beslutar om. Genom att genus implementeras mer och mer i förskolans arbete 

kan det hjälpa för socialarbetaren att anpassa insatserna efter den enskilda individen istället 

för könet. 

 

Inom socialt arbete, liksom inom förskolan, finns det en dubbelhet mellan att tänka 

könsneutralt eller ha könens olika biologiska egenskaper i åtanke. Det är viktigt för en 

socialarbetare att tänka på barn som individer och att alla har olika behov. Detta för att kunna 

ge barnet den insats som är bäst lämpad utan att könskategorisera. Detta är idealet för hur en 

socialarbetare ska arbeta, men verkligheten ser annorlunda ut. Det är nästintill omöjligt för en 

socialarbetare att se till varje enskild individs behov, utan att kategorisera in barnet i 

exempelvis kön för att underlätta och tidsoptimera arbetet. Därför kan det ses som en 

balansgång mellan dubbelheten att inte betona de stereotypa könsrollerna och samtidigt se till 

biologiska skillnader mellan könen då de kan behöva olika insatser. 

 

Utifrån studiens empiriska material skulle det kunna gå att dra slutsaten att genus är något 

som är svårt att förändra, men att förskolepersonalen liksom socialarbetaren, är en viktig del i 
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processen att få ett mer jämställt samhälle där könen är lika mycket värda. Trots att genus 

ständigt förändras tror vi inte att det någonsin kommer bli helt jämlikt mellan könen så länge 

det manliga könet fortsätter dominera. Könen skiljer sig även åt rent biologiskt och därför går 

det inte att se män och kvinnor som lika rent fysiskt. På grund av dessa skillnader är det svårt 

för en socialarbetare att behandla könen lika i valet av insatser då pojkar och flickor kan ha 

olika behov som behövs tillgodoses i bedömningen. Så länge tänket finns kvar om att män 

alltid kommer att vara starkare och kvinnor är mer känslomässiga, kommer vårt samhälle 

aldrig bli helt jämställt. Detta gäller även inom det sociala arbetet då det sker en 

könsdistinktion mellan pojkar och flickor och därför är det svårt att bedriva ett helt jämställt 

socialt arbete. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

Förskolan är en grundsten till hur barn påverkas av vuxnas genusmedvetenhet då de spenderar 

större delen av dagarna på förskolan. Speciellt viktiga är personalen på avdelningarna då de 

influerar barnen genom deras sätt att bemöta dem. Barnen påverkas även till stor del av 

familjens tänk kring genus. För att skapa ett jämställt samhälle mellan könen är det viktigt att 

vuxna lär barnen att inte göra en skillnad på pojkar och flickor, utan att de ska leva i en 

genusmedveten miljö både på förskolan och i hemmet, som är de två centrala delarna i ett 

barns uppväxt. Därför kan ett förslag till vidare forskning vara att undersöka hur mycket barn 

påverkas av familjens sätt att se på genus och jämställdhet mellan könen. Förslagsvis kan 

detta utföras genom en observation om förskolan har en dag då föräldrarna får vara med och 

delta, eftersom det är svårt att observera familjen i hemmet då det är deras privata sfär. 

Genom att utföra en observation på förskolan kan det gå att se hur barnens föräldrar ställer sig 

kring frågan om genus och kan ge forskaren en möjlighet att se hur föräldrarna bemöter 

barnen. Det skulle även kunna gå att intervjua några föräldrar om hur de tänker kring bland 

annat deras barns klädsel, lek, kommunikation. Detta kan bli intressant då föräldrarna 

generellt sätt inte arbetar med genus i sin vardag till skillnad från personalen på förskolan. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Inledning: 

1. Presentation av oss och studien och intervjuns syfte, användning av resultaten. 

2. Uppläggning, tid, etiska aspekter 

Allmänt: 

1. Får ni som pedagoger/förskollärare/barnskötare någon vidareutbildning när det gäller genus 

från förskolan? 

2. Berätta om rutiner. 

3. Hur ser en vanlig dag ut? 

Lek: 

1. Berätta vilka leksaker som finns. Både inomhus och utomhus. 

2. Vilka leksaker är mest populära? Både inomhus och utomhus. 

3. Vad för slags lekar brukar barnen på förskolan leka? 

4. Finns det någon tanke bakom ert val av leksaker som har tagits in? 

5. Leker barnen ofta tillsammans eller sker det någon uppdelning bland barnen? 

6. Vad är det populäraste att leka med? 

7. Vad för slags böcker läser ni för barnen? 

8. Brukar det ske olika önskemål av böcker från barnen? 

Pojkars beteenden: 

1. Hur beter sig pojkar under lek? 

2. Hur straffas oönskade beteenden och hur uppmuntras ett önskat beteende? 

3. Finns det speciella lekar som pojkarna brukar leka? 

Flickors beteenden: 

1. Hur beter sig flickor under lek? 

2. Hur straffas oönskade beteenden och hur uppmuntras ett önskat beteende? 

3. Finns det speciella lekar som flickorna brukar leka? 

Genus i förskolan: 

1. Hur skulle du vilja beskriva begreppet genus? 

2. Hur är man när man är genusmedveten? 

3. Anser du att det är viktigt att motverka stereotypiska könsroller? 

4. Hur stor vikt anser du att man bör lägga vid att vara genusmedveten som pedagog? 

5. Arbetar du genusmedvetet? 

6. Vad känner du angående genus? 


