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HAMPUS, 7, LEKER HELST MED
Hampus Carlqvist, 7, i Tullinge ska
snart i väg på karateträningen och
ger några smakprov. Snart tar han
gult bälte. I sitt rum leker han helst
med sin Robot Raptor, en gigantisk
dinosaurie som styrs med en
fjärrkontroll. Om flickors lek säger
han: – Tjejer är mer försiktiga. De
leker mest med kulor och sånt. Vi
brukar bygga upp ett läger och kriga
mot varandra. En är ond och en är
god. Sedan städar man undan allt. 

 Är det viktigt att städa? – Mamma
säger det, så det är det nog.

Foto: HENRY LUNDHOLM

STINA LEKER HELST MED
GOSEDJUREN Stina Ekelius, 7, i
Växjö bjuder på ett svettigt sång-
och dansnummer till låten
”Superduper-killen” på
karaokemaskinen. Hon leker helst
med Bratz-dockor och gosedjur. Om
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När gav du din son
en docka senast?
Expert: Vi fostrar
omedvetet våra barn
till gamla könsroller
Flickornas lekfigurer bildar
familj.
  Pojkarnas slår ihjäl varann.
  Experter efterlyser nu ett mer
jämställt lekande.
  – Flickor och pojkar behöver
större tillgång till varandras
världar, säger pedagogen Kajsa
Wahlström.

   Ett gulligt flickrum.
  Ett tufft pojkrum.
  Jo, skillnaden är precis så stor
som du tror.
  Aftonbladet hälsade på hemma
hos två 7-åringar – Stina och
Hampus – och började rota runt
bland leksakerna.
  Stinas favorit: ”Gosedjur”.
  Hampus favorit: ”Krigsare” (små
militärfigurer).
  Jämställdhetspedagogen och
forskaren Kajsa Wahlström
bekräftar att skillnaderna är stora.
Vad beror det på?
  – Vi fostrar dem omedvetet till
gamla smala könsroller. Barn
uppfyller bara våra förväntningar så
att de hamnar socialt ”rätt”. Om du
är en pojke och älskar flickleksaker
blir du utanför pojkgruppen.
  Hur skiljer sig våra olika förvänt-
ningar på flickor och pojkar?
  – Flickor ska uppfylla andras
behov. De ska serva, vara
hjälpsamma och lyhörda. Höga krav
på lydnad.

  Pojkar får ”trassla”
  – Man kräver lydnad av pojkar
också, men de tillåts smita oftare.
”Pojkar är pojkar.” Man förväntar
sig att pojkar ska trassla, stöka och
vara högljudda. Pojken får sin
skridsko knuten först.
  Förväntningar som, enligt Kajsa
Wahlström, direkt påverkar barnens
personligheter.
  Men att som förälder gå in och
försöka styra leken är ingen bra
idé.
  – Då tror barnet att det ”leker
fel” och får sämre självkänsla.
Leken är barnets frihetszon. Det är
bättre att observera och försöka
lära sig vad man som förälder
behöver bli bättre på.
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Spelen på
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Aftonbladet sätter 

 på
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Föräldrarna vi ser
upp till Vi vill bli lika
bra som Bodström
och Kaspersen. 

Nanny

Hur nyttigt ska
barnen äta? Nanny
AnneLie ger råd. 
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med Bratz-dockor och gosedjur. Om
pojkarnas lek säger hon: – Pojkarna
kör mest med bilar på bilmattor. Det
tycker inte jag är så kul. Vi brukar
leka med gosedjuren, att de är en
familj.  Vad är skillnaden mellan
pojkar och flickor? – De ser inte
likadana ut.

Foto: MATS SAMUELSSON

Mamma Katja
Carlqvist

  – Det här är en omedveten
process. Många föräldrar tror att de
är väldigt jämställda.

Så bryter du mönstret
  Här intill tipsar hon därför om
hur vi kan bryta trista könsmönster
vi vill bli av med.
  Små saker som kan göra stor skillnad.
  – Det är en livsviktig fråga. Som det är nu växer flickor och pojkar
upp med bara en halv begreppsvärld. Även om det finns skillnader
mellan könen, betyder inte det att det ska finnas en maktskillnad.
  Men att bara slänga in en docka i pojkrummet räcker inte. Som
förälder måste man också visa hur tvärtom. Om man bara ger en
docka till en pojke så börjar han köra bil med den. Man måste visa vad
det innebär att hålla försiktigt, att vårda, att klappa. 
  – På ett sätt påverkar valet av leksakerna ingen roll. Det är hur
leksakerna används som påverkar flickors och pojkars identitet, säger
hon.
  Barnens skilda könsroller är dock inte enbart ett resultat av våra
förväntningar. 
  Det finns medfödda skillnader.
  Det hävdar barnläkaren Anna Nordenström, som forskat kring
hormonernas betydelse. En studie visade att pojkar och flickor tidigt
väljer utpräglade pojkleksaker respektive flickleksaker.

Skillnad syns – hos bebisar
  – Man kunde se en skillnad ända ner till sex månaders ålder, säger
Anna Nordenström.
  Studien inbegrep flickor som fått en hormonrubbning. Redan när de
låg i mammas mage producerades en för stor dos manligt könshormon.
En helt avgörande skillnad, skulle det visa sig.
  Flickor som fått mer manligt könshormon under graviditeten började
leka med – pojkleksaker.
  Studier har visat att det finns mätbara skillnader mellan bebisar –
bara några veckor gamla.
  – Det finns forskning som visar att flickor tittar längre på ansikten.
Några veckor gamla pojkar tittar längre på geometriska figurer.
  Men att barnen föds olika betyder inte att föräldrarna är utan ansvar.
Även Anna Nordenström efterlyser ett större utbyte mellan killarnas
och tjejernas leksaker.
  – Barnen bearbetar händelser och känslor med sin lek. Då är det
jätteviktigt att det exempelvis finns en docka att krama inne på
pojkrummet.

Björn Solfors

3 tips till...
… pojkföräldrar
1 Prata mer om hjälpsamhet och att vara nära. 
2 Låt djuren och actiongubbarna få mjuka och snälla roller – också.
3 Låt pojken få visa hänsyn och lära sig klappa.

… flickföräldrar
1 Berätta att det är spännande med olikheter – inte bara likheter.
2 Låt gosedjuren få snabba, starka roller.
3 Låt även flickan vara den som får ta först och mest vid matbordet. 

När fick din son en docka senast?
Majoriteten av papporna har aldrig gett sin son en docka. Det
visar en undersökning på Aftonbladet.se.
  Men hur viktiga är egentligen barnens leksaker? Och varför
leker pojkar och flickor så olika?

Hampus mamma Katja Carlqvist, 38, säger:
– Vi har både flickor och pojkar och vi märker en stor
skillnad. De söker sig till helt olika saker i
leksaksaffären. Men det är viktigt för oss att vi inte
behandlar dem olika. Alla ska hjälpa till lika mycket.
Men jag pratar nog inte med dem på riktigt samma
sätt. En pojke vill inte höra att han är söt.
– Jag har försökt prata med Hampus om varför
gubbarna måste slå ihjäl varandra. Men han säger att
jag inte förstår. Och ja, det är ju bara en lek. 

Stinas Pappa Tomas Ekelius, 41, säger:
– Eftersom Stina är dotter nummer två har hon fått
ärva en massa saker. Men jag tänker inte på mina
barn som tjejer, jag ser dem som barn.
– Det kan finnas lite för mycket debatt om saker
ibland, en del kan få ske naturligt. Barnen ska leka
och ha kul, det är det viktiga. Som förälder ska man

– Jag blev ingen
cool rockfarsa Läs
Aftonbladets Björn
Solfors krönika. 

Pappa

Barnlösa män får
snart hjälp
Konstgjord sperma
kan användas vid
befruktning. 

Föräldrar

Nu kommer första
provrörsbarnbarnet
Världens första
provrörsbarn blir
mamma. 
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Pitts kupp mot
Jolie Skickade
babybilder i smyg. 

Föräldrar

Snygga elever får
bra betyg Har bättre
självförtroende. 

Föräldrar

62-åriga Patti
Rashbrook födde en
son Blir Englands
äldsta mamma. 

Nioårig flicka i
Brasilien födde en
dotter 
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Hon är världens
äldsta
tvillingmamma 59-
åriga Lauren Cohen
från New Jersey fick
tvillingar. 
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Pappa Thomas
Ekelius

 Nu gratis!

inte styra för mycket. Men hon hjälper gärna till och
tvättar bilen, vilket är det mest ”manliga” jag gör
(skratt). 

Läs mer:
Nej, så här får pojkar inte se ut Rosa och kjol går bort – om

pappa får bestämma
Mammor - ni är största hotet mot jämställdheten Aftonbladets

Björn Solfors om mammut-mammor 

Forum Tänker du på könsroller i din uppfostran?

Fler föräldrarartiklar

Testa igen nu:
JAG... ÄLSKAR...
DIG! Läs Ronny
Olovssons parlör för
småbarns- föräldrar
på gränsen till
sammanbrott. 

Föräldrar

Modiga morsor
trotsar åldern Anna
Lindmarker, 45, är
inte den enda. 

Det blev en
William Lindmarker
fick en son med
Weiss. 

Kändisfamilj

”Zahara är
svartsjuk på Shiloh”
Angelina Jolie om
barnen i amerikansk
intervju. 
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Mirakelbebisen
Ruby - liten som en
mobiltelefon Vägde
450 gram när hon
föddes. 

Kändisfamilj

Heidi Klum
gravid igen
Supermodellen
väntar redan tredje
barnet. 

Krönika

”Graviditeten
mischmasch av
rykten, healing och
vetenskap” Terri
Herrera Eriksson
om ökande
fosternoja. 
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