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Abstract   

Title: Pre-school teacher`s approach to children in free play - From a gender perspective 

Purpose: The purpose of this study was through qualitative interviews with six pre-school 

teachers and to get a deeper knowledge of how pre-school teachers relate and think about the 

gender perspective in the free play. We also wanted to get an idea on how they handle 

material in the relation to gender.  

Issues: How does pre-school teachers conduct themselves to gender towards children and 

their views on gender development over the years? What do pre-school teachers have for 

ideas about gender in the free play in activity? How do they handle gender coded material in 

the activity, their views about gender coded materials and unisex material? 

Method: We have used a phenomenological science approach which is an inspiration to a 

qualitative research. Qualitative interviews has helped us to get a deeper information about 

our study.   

Theory: We have used Judith Butler's gender theory to explain how the concept of gender 

and sex are present as the basic theoretical tool in feminist theory. 

Results: The conclusion of our study is that pre-school teachers have different ways of 

conducting themselves to children in the schools. We have also noticed that pre-school 

teachers at the respective pre-schools are aware that they should relate to both girls and boys 

in similar ways and make positive impact on children. They also had a different idea of what 

a free play is and how they use free play for children's development and learning.  Pre-school 

teachers in the respective pre-schools also had different ways of handling gender coded 

materials and unisex materials.  

 

Nyckelord: Fri lek, genus, förskolan och förskolepedagoger 

Key word: Free play, gender, pre-school and pre-school teacher 

 

 

 



	 	

Förord 

Vi vill tacka alla som har medverkat och gjort vår studie möjligt att genomföra. Först och 

främst vill vi tacka alla förskolepedagogerna som har ställt upp för oss med intervjuerna. Vi 

vill även tacka vår handledare Katarina Mattsson som har hjälpt och väglett oss genom 

examensarbetet. Slutligen vill vi även tacka dem som har granskat vårt arbete språkligt.
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Inledning  
I dagens samhälle finns det olika förväntningar om hur flickor och pojkar ska uppföra sig. 

Flickor ska exempelvis vara snälla och lydiga medan pojkar ska vara starka och stökiga. Dolk 

(2013) hänvisar till Butler (1991/2007) som menar att normer styr förståelserna, det vill säga 

de praktiker och handlingar som överensstämmer med de samtida normer som anses vara 

normala medan de som bryter mot normerna uppfattas som konstiga (Butler, 1991/2007, se 

Dolk, 2013:26). Det kan exempelvis vara att en pojke som bär på rosa kläder och har tofs i 

håret i förskolan, vilket kan anses vara konstigt av andra barn och vuxna. Eidevald (2009) 

refererar också till Butler (2006) som menar att en av de viktigaste faktorerna som influerar 

hur vi betraktar oss själva och andra människor är de föreställningar vi har om genus, det vill 

säga det som är manligt och kvinnligt (Butler, 2006, se Eidevald, 2009:15).  

 

Vårt intresse för genus väcktes då vi är två kvinnor som har en liknande bakgrund. Vi har 

båda växt upp med att kvinnor bland annat ska laga mat och ta hand om hushållet medan 

männen är ute och arbetar. De är det ekonomiska stödet åt familjen. Vi har dessutom stött på 

situationer där förskolepedagoger bemöter flickor och pojkar på olika sätt. Detta är 

skrämmande eftersom grunden för det livslånga lärandet läggs redan i förskolan. Därför är det 

viktigt i vårt uppdrag som blivande förskollärare att kunna motverka traditionella 

könsmönster och behandla alla barn lika oavsett kön. Eftersom leken är en stor del av barns 

liv, kan det vara bra att motverka könsstereotypa mönster bland olika lekar där mycket 

stereotypiska mönster och könsroller kan uppstå. Barn brukar oftast återuppleva sina 

erfarenheter i lek. Det kan vara lekar som bland annat mamma, pappa och barn eller doktor 

och patient. För att uppnå en jämställd förskola, måste vi ifrågasätta dessa gamla traditioner 

och förhållningssätt för att kunna uppnå nya målsättningar.  

 

Genom att använda oss av läroplanen som ett stöd, kan vi arbeta med att motverka stereotypa 

könsmönster och könsroller på förskolan. Ju tidigare vi arbetar med att motverka dessa 

traditionella könsmönster desto lättare går det att förebygga dem hos barnen. Dock är det 

viktigt att förstå att dessa stereotypa könsmönster inte uppkommer enbart i förskolan, utan 

även på andra ställen exempelvis i hemmet eller på TV.  
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Läroplanen för förskola  

Den reviderade läroplanen för förskolan är ett styrdokument som förskolepedagoger har i 

uppdrag att grunda sin verksamhet. Läroplanen för förskolan tar upp jämställdhetsfrågan på 

följande sätt; 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden 

som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen (Lpfö 98, reviderad 2016:4). 

 

I den reviderade läroplanen för förskolan tas det upp frågor om genus, där man kan dra 

motsvarande sätt till hur frågor om jämställdhet behandlas; 

 

Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning hos någon 

anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (Lpfö 98, 

reviderad 2016:4) 

 

I Läroplanen för förskolan står det att: 

 

Varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget 

värde samt att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt 

deltar (Lpfö 98, reviderad 2016:8).  

 

Det tas även upp att barn lär sig etiska värden och normer genom det de upplever, vilket 

också gör att vuxna är viktiga förebilder för barnen när det gäller att skapa förståelse och 

respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i dagens demokratiska samhälle (Lpfö 

98, reviderad 2016:4). Förskolepedagogernas sätt att bemöta pojkar och flickor utifrån de 

förväntningar och krav som finns för dem, kan medverka till att utforma pojkar och flickors 

förståelse om vad som är manligt och kvinnligt. Förskolan har därför i uppgift att arbeta emot 

traditionella könsroller och könsmönster. Det betyder att både pojkar och flickor ska ha 

samma förutsättningar att utveckla och pröva sina förmågor och intressen utan några hinder 

utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98, reviderad 2016:5). 
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Syfte & frågeställningar  

Syftet med denna studie är att genom kvalitativa intervjuer med sex förskolepedagoger få en 

fördjupad kunskap om hur de förhåller sig till genus i förskolan och hur de tänker kring genus 

med fokus på den fria leken samt hur de hanterar material i verksamheten i relation till genus. 

För att finna resultat till vår studie har vi använt oss av frågeställningar. 
 

 
Frågeställningar är följande: 

1. Hur förhåller sig förskolepedagogerna till genus i bemötandet med barnen och på 

vilket sätt har deras syn på genus utvecklats under åren?  

2. Vad har förskolepedagogerna för tankar kring genus i den fria leken i verksamheten?  

3. Hur hanterar förskolepedagoger material i verksamheten i relation till genus och på 

vilket sätt ser de på könskodade material och könsneutrala material?  
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Begreppsdefinitioner 

I uppsatsen kommer olika begrepp att nämnas. I detta avsnitt kommer dessa begrepp att 

definieras. 

 

Fri lek - Barnen har egna inflytanden över leken och de får välja själva vad de vill leka med 

(Eidevald, 2011:108).  

 

Genus - Används för att få förståelse och skilja på de handlingar, föreställningar och tankar 

som tillsammans skapar människors sociala kön (Ne.se 2016 ). 

 

Förskolan - Pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år (Ne.se 2016). 

 

Förskolepedagoger - Vuxna som arbetar i förskola och leder barn.  
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Tidigare forskning  

I detta kapitel redogörs för den tidigare forskningen om det vi anser är relevant för vår 

undersökning. Först kommer vi att presentera förskolepedagogers förhållningssätt till pojkar 

och flickor och därefter beskrivs den fria leken. Sedan avslutas avsnittet med en beskrivning 

av materialets påverkan i relation till genus.  

 

Förskolepedagogers förhållningssätt till pojkar och flickor 

Annika Månsson (2000) skriver i sin avhandling Möten som formar och hon hänvisar till 

Andrésen (1995) som menar att det finns undersökningar som har påvisat att det kanske 

uppstår en klarare särbehandling mellan pojkar och flickor från förskolepersonalens sida i 

förhållande till den som uppstår i hemmet. Studier som har gjorts har resulterat i att pojkarna 

blir oftare tilltalade, det vill säga att de vuxna uppmärksammar pojkarna mer genom att tala 

mer med dem och att pojkarna behandlas mer som individer än flickorna (Månsson, 2000:28). 

En feministisk forskare Margrit Eichler (1980) tar upp ett exempel från sin bok The double 

standard, där hon lyfter fram hur flickor bedöms kritiskt, då de skiljer sig ut från den 

resterande flickgruppen genom att vara högröstade och får tillsägelser. Däremot får pojkar 

inte denna negativa uppmärksamhet när de har samma höga röstläge, vilket var mer vanligt 

förekommande (Eichler, 1980:49ff). 

 

Inga Wernerssons & Rolf Lander (1979) är båda professorer, skriver i boken Män och 

kvinnor i barnomsorgen om tidigare studier om hur arbetsfördelningen såg ut på förskolor, 

där det ena förskolan hade både manliga och kvinnliga pedagoger, medan den andra förskolan 

bestod av endast kvinnliga pedagoger. Det de kom fram till var att det inte var pedagogernas 

kön som var avgörande för vilka arbetsuppgifter de utförde, utan det handlade om kunskapen 

om könsfrågor. Där det fanns pedagoger av båda könen i arbetslaget visade det sig att de 

utförde könsstereotypa aktiviteter på grund av att kunskapen av genus var låg. Däremot där 

det var enbart kvinnor i arbetslaget fanns det större urval eftersom de fick utföra de 

arbetsuppgifterna som behövdes göras (Wernerssons & Landers, 1979:25ff). Anette Hellman 

(2010) skriver i sin avhandling Kan Batman vara rosa att det råder delade meningar om att 

manliga pedagoger behövs för att stödja pojkars identifikation. Om denna identifikation 
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saknas kan det skapa känslomässiga svårigheter hos pojkar som bland annat kan leda till 

våldsamhet (Hellman, 2010:28).  

 

Ann-Christine Vallberg (1991) skriver i sin bok Synen på krigsleksaker och videovåld hos 

flickor och pojkar på olika skolstadier och menar att pojkars våld kan ha orsaken till bristen 

av manliga förebilder, då de identifierar sig istället med felaktiga, våldsamma och 

konstgjorda förebilder som exempelvis superhjältar. Dessa manliga pedagoger behövs också, 

för att barnen behöver möta en starkare gränssättning, då kvinnor inte antas kunna ge det. 

Utifrån detta synsätt blir det som anses vara kvinnligt - till exempel känslomässig och ömhet, 

vara hotfull och problematisk för pojkar att möta. Ett annat perspektiv är att män behövs för 

att skapa jämvikt på förskolan. Förskolan betraktas som kvinnligt kodad (Vallberg, 

1991:53ff).  

 

Författaren till Genuspedagogik (2002) Kajsa Svaleryd medverkade i ett välkänt genusprojekt 

på ett par förskolor i Gävle, och beskriver i denna metodbok de lärdomar som de 

medverkande fick genom projektet, där hon påvisar att pojkar får allmänt mer hjälp av 

pedagoger. Man förväntar sig även att pojkar ska vara mer fysiskt aktiva och att de har större 

rörelsebehov än flickor. Detta gör att pojkar tillåts att exempelvis springa medan flickor 

möter kraven att de ska sitta stilla. Dessa normer bidrar omedvetet till att pojkar tillåts ha 

huvudrollen, avbryta och få tränga sig före. Det kan uppfattas som att pedagogerna på ett 

omedvetet plan är rädda för pojkarna och deras impulsivitet, vilket uppstår när pedagogerna 

tillfredsställer pojkarna omedelbart som bidrar till att de får makt. Detta gör att flickorna 

kommer i andra hand och inte anses vara lika viktiga. Flickorna får mer uppmärksamhet för 

sina utseende under sin uppväxt. De får höra exempelvis hur söta de är och hur fint hår de har 

samt vad de gör och hjälper till med. Detta bidrar till att flickorna många gånger identifierar 

sitt egenvärde med vad de gör för andra och hur de ser ut, vilket gör att många pedagoger 

använder sig av ett mjukare tonfall mot flickor. Omedvetet får de för det mesta rollen som 

“hjälpfröknar” och ibland får de sitta som ett skydd mellan livliga pojkar. Om flickorna inte 

ges samma uppmärksamhet och utrymme förstår flickorna snart att de är mindre viktiga, 

roliga och intressanta (Svaleryd, 2002:18ff).  
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Linnea Bodén (2011) är en doktorand och är en av redaktörerna i boken En rosa pedagogik, 

där hon förklarar att syftet med en kompensatorisk pedagogik är att erbjuda flickor och pojkar 

möjlighet att förbättra alla sina sidor. Kompensatorisk pedagogik lägger vikten vid att pojkar 

och flickor ska få möjligheten att känna sig både självständiga och nära vuxna och andra 

barn, det vill säga vara känslosamma. Normerna är att flickor både i förskolan och samhället 

ska kunna förbättra sin förmåga att visa sina känslor och pojkar får istället utveckla förmågan 

till att vara självständiga. Den kompensatoriska pedagogiken ger istället möjligheten för 

barnen att stärka och bli bättre på de sidorna som de höll tillbaka. När barn är i en 

könsblandade grupper intar de mer traditionella positioner och detta gör att det blir svårt att 

motverka mönster och stimulera nya förmågor hos pojkar och flickor om de är tillsammans. I 

den kompensatoriska pedagogiken utövas jämställdhetsarbetet, där de oftast har pojk- 

respektive flickgrupper som då får möjligheten att “kompensationsöva” på de förmågor som 

de vanligtvis inte får öva på. Det flickor får utveckla är att bli självständiga och modiga 

medan pojkar får utveckla att känna intimitet och närhet och visa sina känslor (Bodén, 

2011:40). 

 

Eva Helén och Magdalena T Granholm (2010) tillägger i Metodbok för drama och genus i 

förskolan, att det behövs reflektion och kunskap för att upptäcka vilka omedvetna krav, 

förväntningar och normer, som vi har på pojkar och flickor och hur dessa påverkar barnen. 

Det är därför väsentligt för pedagogerna att reflektera och ifrågasätta det egna 

förhållningssättet och varför de gör som de gör. Genusarbete finns till för att upptäcka det 

som inte är synligt men som är det självklara. Att man som pedagog förstår såväl sitt 

medvetna som sitt omedvetna handlande, gör att det både skapas förutsättningar och 

begränsningar om barnens egna och andras uppfattningar samt barnens handlingsutrymme. 

Genom vårt handlande gör människor kön i alla situationer, vilket är en ständigt pågående 

och föränderlig process (Helen & Granholm, 2010:7).  

 

Fri lek 

Christian Eidevald (2011) tar upp den fria leken i sin bok Anna bråkar som är en fortsättning 

på hans avhandling Det finns ingen tjejbestämmare och lyfter fram att den fria leken är ett 

område som används mycket i en svensk förskola. Han förklarar hur betydelsen skapas kring 

fria leken och hur den förväntas genomföras, det vill säga att den ska vara fri från vuxnas 
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inflytande och barnen själva får skapa den. Fria leken är vanlig i de flesta förskolor och finns 

alltid med i schemat för längre perioder, där barn är fria att välja mellan flera platser och 

aktiviteter. I vissa läroböcker beskrivs leken som barnens naturliga sätt att skapa och bearbeta 

sina erfarenheter. I dessa läroböcker beskrivs det också att könet på barnet är viktigt för 

barnets lek och även för den allmänna utvecklingen. Förväntningar på pojkar och flickor är att 

de ska lära sig olika saker oberoende av kön (Eidevald, 2011:108) 

 

Lillemyr (2002) framhåller i sin bok Lek - upplevelse - lärande i förskola och skola att barns 

lek betraktas som en grundläggande arena inom förskolepedagogiken. Det finns minst tre skäl 

till att leken för barn är viktig i förskolan. Det första skälet är att vuxna som observerar barns 

lek, lär sig mycket om barn och om det unika aktivitetsfält som leken representerar för barn. 

Det andra skälet kan vara att man vill se att barn utför sina upplevelser i leken, genom att 

utforska, använda och pröva sin fantasi på ett lärande sätt. I det får de en bättre 

självkännedom och ökad tillit till sig själva. De får också lärdomar av att klara av utmaningar 

och får förmåga att både kunna kommunicera och förhålla sig sin omgivning. Genom lek 

utvecklas och upplever barnen en mängd saker. I leken får barnen även tillfälle att socialisera 

sig med andra barn (Lillemyr, 2002:41).  

 

Material i relation till genus 

Christian Eidevald (2011) refererar till Sandqvist (1998) i sin bok Anna Bråkar som menar att 

det inte är bara hur förskolepedagogerna förhåller sig till barnen och barnens uppförande som 

bevarar de stereotypa diskurser om vad som är kvinnligt och manligt. Detta är även kläder, 

böcker och leksaker. Huvudpersonerna i exempelvis filmer, bilderböcker och läroböcker är 

oftast en “han” oavsett om det är en människa eller ett djur. Detta bidrar till att barnen 

riskerar att få uppfattning om att manligt värderas mer än kvinnligt. Omgivningens 

förväntningar på leksaker reflekteras på hur mäns och kvinnors roller ska vara, det vill säga 

att män ska arbeta medan kvinnor är hemma och tar hand om barnen. Eidevald menar att 

dessa könsstereotypiska leksaker kan påverka barnens syn på vad som är lämpligt yrke för en 

man och en kvinna (Sandqvist, 1998 se Eidevald, 2011:71). Kajsa Wahlström (2003) lyfter 

fram i sin bok Flickor och pojkar och pedagoger att det kan vara nödvändigt att i både 

skönlitteratur och i det verkliga livet flickor och pojkar ska få möjlighet att byta roller. Detta 
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är för att bygga upp barnens självkänsla, barnens sociala kompetens och självförtroende 

(Wahlström, 2003:25f). 

  

Christian Eidevald (2011) hävdar i sin bok Anna bråkar att en del förskolor erbjuder material 

som saknar en märkbar könskodning, eftersom de vill undvika att leksaker blir en del av olika 

könsidentitetutvecklingar hos pojkar och flickor. Könsneutrala material är till exempel lera, 

bokstäver, vatten, hopprep, bollar, cyklar, utklädningskläder och skapande material. Detta 

gäller även skogen som är en gränsöverskridande miljö (Eidevald, 2011:32).   

 

Christian Eidevald och Hillevi Lenz Taguchi (2011) skriver i sin bok En rosa pedagogik att 

den märkbara trenden är att göra förskolemiljön så könsneutral som möjligt genom att köpa in 

könsneutrala material och leksaker. Man kan också arbeta på ett sådant sätt att man får barnen 

att överskrida könsnormerna. Författarna gjorde en studie där det kom fram till att pedagoger 

har införskaffat könsneutrala leksaker eller att de köper in mer sådana leksaker. Andra 

pedagoger har uppgett att de har tillverkat könsneutrala leklådor eftersom de försöker undvika 

flick- och pojkleksaker samt uppdelningen av dessa leksaker. Bland de pedagoger som ville 

arbeta mer på ett kompensatoriskt förhållningssätt, var det vanligt att de ville blanda flick-och 

pojkleksaker eller att de hade ett mål att ha ungefär lika mycket flick- och pojkleksaker. 

Författarna menar att många pedagoger har påvisat att de blandar leksaker för att locka 

barnen att göra dessa könsöverskridande val och att de brukar rotera barnen i olika 

lekstationer, genom att stänga vissa rum, för att stimulera dem att leka med annat (Eidevald & 

Lenz Taguchi 2011:24f). 
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Teoretisk utgångspunkt  

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för Judith Butlers genusteori som vår undersökning 

grundar sig på. Vi kommer att använda oss av genusteori för att synliggöra könskonstruktioner 

i resultatredovisningen samt för att analysera undersökningens syfte, det vill säga 

förskolepedagogers förhållningssätt till flickor och pojkar i den fria leken utifrån genus.  

 

Judith Butlers genusteori   

Queerteoretikern och litteraturvetaren Judith Butler (2007) förklarar i sin bok Genustrubbel att 

begreppet genus och kön förekommer som det grundläggande teoretiska verktyget inom 

feministisk teori. Begreppen genus och biologiskt kön i betydelsen av det sociala könet, 

innebär det språkliga och kulturella utformningen. Butler konstaterar att det inte finns 

naturgivet kön utan hur vi får kroppar som just könade är en effekt att vi ser kroppar genom 

socialt och kulturellt genusfilter. Det sociala könet har fått en dominerande status i olika 

feministiska undersökningar framför allt inom samhällsvetenskaperna (Butler, 2007:11). Butler 

(2007) skriver att det är våra upprepande handlingar som skapar oss till män och kvinnor. I 

enlighet med den allmänna grundsynen på genus, menar Butler att genus är ett socialt 

konstruerande av könsidentitet, det vill säga hur vi skapas och skapar oss till män och kvinnor 

(Butler, 2007:88). Hennes teoribildning ingår, inom den poststrukturalistiska feminismen, där 

genus ses som något som inte kan tas bort till någonting vi blir. På grund av att människan 

redan från början vid födelsen är genusbestämd upplever människor ingen förvandling. Genus 

är i ständigt förändring.  

 

Butler menar vidare att genus gör våra kroppar mänskliga på grund av vår könade kultur. 

Könet kan alltså tolkas som en konstgjord enighet av egenskaper. Människan har skapat 

föreställningen om hur vi ska förstå den mänskliga kroppen (Butler, 2007:184ff). Precis som 

Butler (2007) menar Hirdman (2001) att genus således är de diskurser och tankar som 

kännetecknar vår syn på människor, vår syn på människan som biologiskt kön samt att man ser 

människor i två kategorier (Hirdman, 2001:13f).    
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De traditionella könsrollerna  

Elvin-Nowak & Thomsson (2003) menar i boken Att göra kön att pojkar och flickor föds under 

normen att pojkar ska ta den maskulina rollen och de ska vara maskulina. Flickor ska vara 

feminina och ta rollen som innebär att vara feminin. I olika kulturer och miljöer kan begreppen 

maskulin och feminin ha olika betydelser. De två kategorier som görs, möten mellan 

människor, är kvinnlighet och manlighet. Dessa kategorier är kärnan och genomsyrar i princip 

allt vi upplever, förhåller oss till och allt vi gör. Kategoriseringen kan också handla om 

intresseområden och saker som kan anses vara manliga och kvinnliga. De skriver vidare att 

manliga intressen kan till exempel vara att hålla på med snickerier medan kvinnor är mån om 

sitt utseende, håller på med sömnadsverksamhet samt använder smink. Människor tycks ha 

behov att gruppera människor efter kön (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:22). Elvin-Nowak & 

Thomsson (2003) skriver att vi har en tendens att dela in människor i två olika kategorier utan 

att ha i åtanke vad de har för bakgrund, etnicitet, personliga erfarenheter och klass. I 

diskussioner kring manlighet och kvinnlighet antas kvinnor ha många likheter med andra 

kvinnor och männen anses ha likheter med andra män. De normer alla individer är uppväxt 

med och känner sig nära till skapar deras livsmönster. Med det menas till exempel att om en 

individ har växt upp med en föreställning om att en kvinnlig lastbilschaufför skulle tillhöra det 

“konstiga” genom att individen letar fel hos kvinnliga lastbilschaufförer som de möter på. De 

kommer inte se det kvinnliga hos lastbilschaufförer utan det som kännetecknas som manligt 

(Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:32f).  
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Metod och material 

I detta metodavsnitt kommer vi att beskriva kort om vad fenomenologi innebär för vår 

undersökning. Vi kommer därefter redogöra för våra val av metod, vår undersökningsgrupp 

samt avgränsningarna som vi har gjort och hur vi genomförde vår undersökning. Sedan 

kommer vi att presentera bearbetning av material och de forskningsetiska principerna. Vi 

kommer att avsluta metodavsnittet med en analysmetod, datainsamling och bearbetning av 

material. 

  

Fenomenologi - vetenskapsteoretisk ansats 

Brinkkjaer & Høyen (2013) framhåller att fenomenologi är en vetenskapsteoretisk inriktning. 

Inom fenomenologi ligger fokus på hur människor upplever saker och ting i sin omvärld. De 

skriver vidare att fenomenologi betyder ”läran om det som visar sig” (Brinkkjaer & Høyen 

2013:59ff). Patel & Davidson (2011) menar att fenomenologi kan beskrivas som att man som 

forskare reflekterar systematiskt för att komma fram till de allmänna och genuina strukturerna 

som existerar i individers uppfattning om omvärlden. Denna ansats har inspirerat den 

kvalitativa forskningen genom att ha människors uppfattningar och upplevelser i fokus (Patel 

& Davidson, 2011:32). Brinkkjaer & Høyen (2013) menar att innan ett fenomen blir ett 

begrepp och sätts in i ett system ska man undersöka hur detta fenomen uppvisar sig för 

medvetandet. Inom fenomenologi krävs det ett förstapersonsperspektiv i undersökningen, det 

vill säga ett jag-perspektiv (Brinkkjaer & Høyen, 2013:60). 

  

Eftersom vår undersökning har fokus på förskolepedagogers egen uppfattning av deras arbete 

med genus i den fria leken med barnen på förskolan, anser vi att vår undersökning kan ha en 

fenomenologisk inriktning. För att kunna besvara våra frågeställningar och det syfte som vår 

undersökning belyser kommer vi att intervjua förskolepedagogerna. Som Brinkkjaer & 

Høyen (2013) har nämndes är människans förstaperspektiv det centrala i en fenomenologisk 

undersökning och med denna fenomenologiska inriktning får vi möjligheten att möta ”jaget” 

hos våra valda respondenter när vi intervjuar dem. Brinkkjaer & Høyen (2013) tar även upp 

att man som forskare inom en fenomenologisk ansats bör, under studiens gång, ge en 

fördomsfri beskrivning av det fenomen som visar sig. Detta synsätt krävs i vår undersökning 

för att vi ska få ett trovärdigt resultat (Brinkkjaer & Høyen 2013:70). Vi måste lämna våra 
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egna föreställningar åt sidan när vi är ute på fältet för att samla data och främst utgå från 

förskolepedagogernas perspektiv. 

 

Val av metod 

Kvalitativ metod 
Det finns många olika metoder att välja på när en undersökning ska genomföras. Det är därför 

viktigt att den metod som vi väljer stämmer överens med undersökningens syfte. När en 

undersökning utförs finns det oftast två metoder för att söka och skaffa kunskap. De två 

vanligaste metoderna är kvalitativa och kvantitativa metoder. Eftersom vi har valt att skriva 

om förskolepedagogers förhållningssätt till barn i den fria leken utifrån ett genusperspektiv, 

anser vi att den kvalitativa metoden passar vår undersökning, då vi ska intervjua för att samla 

den empiriska material till vår undersökning. Ahrne och Svensson (2011) förklarar begreppet 

kvalitativ metod som ett övergripande begrepp för alla typer av materialinsamlingsmetoder 

till exempel mjuka data såsom intervjuer, observationer och verbala analysmodeller. Vidare 

skriver de att nackdelen med kvantitativa studier är att det blir svårt att se människors 

beteenden och relationer. Men i kvalitativa studier kan man lättare uppfatta förändringar i ett 

socialt sammanhang. Benämningen kvalitativa metoder används för studier som utförs med 

intervjuer, observationer och textanalyser (Ahrne & Svensson, 2011:11ff). Vi har valt att 

använda oss av den kvalitativa intervjun, och därmed kommer vi i det nedanstående att 

beskriva om valet närmare. 

  

Kvalitativ intervju 

Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) framhåller att en positiv aspekt på kvalitativa intervjuer 

som metod är att de är snabba att utföra och kan ge mycket information men att en intervju är 

subjektiv och inte återspeglar en objektiv sanning. Intervjuer kan med fördel därför 

kompletteras med annan metod som observationer (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011:54f). 

Det finns flera olika intervjumetoder som kan användas beroende på syftet med det som ska 

undersökas. Det finns både strukturerade intervjuer och ostrukturerade intervjuer. Patel och 

Davidsson (2010) menar att strukturerade intervjuer innebär att man lämnar mycket litet 

utrymme för alternativa svar som är möjliga. Författarna menar vidare att om vi använder oss 

av frågor med fasta svarsalternativ, är dessa frågor helt strukturerade. Använder vi oss av 

öppna frågor, är graden av strukturering beroende av hur vi har formulerat frågan. Vissa 
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frågor kan vi formulera så att det bara blir möjligt att svara t.ex. ja eller nej och då blir 

frågorna strukturerade (Patel och Davidsson, 2010:76). 

 

I och med att vårt syfte är att ta reda på hur förskolepedagoger förhåller sig till barnen i den 

fria leken utifrån genus, har vi valt att använda oss av ostrukturerade intervjuer med öppna 

frågor och följdfrågor. Vårt syfte med detta var att vi inte ville att respondenterna skulle bli 

styrda i sina svar. Om vi hade valt att ha bestämda och oslutna frågor så begränsade vi svaren 

och respondenterna kunde då svara utifrån våra förväntningar och värderingar. Detta kan leda 

till att undersökningen inte blir tillförlitlig och sann, utan respondenterna utgår från vad vi vill 

ha. Vi ville istället gå på djupet med våra respondenter så att de får beskriva fenomen utifrån 

sitt perspektiv. Patel och Davidsson (2010) förklarar att meningen med ostrukturerade 

intervjuer är att intervjuaren söker efter djupa svar, vilket gör att interaktionen mellan den 

som ställer frågor och den som svarar är viktig (Patel och Davidsson, 2010:76). De menar att 

om man använder sig av ostrukturerade intervjuer då lämnar frågorna maximalt utrymme för 

intervjupersonen att svara. De intervjufrågor som vi använde oss av grundade sig i vårt syfte 

eftersom vi skulle kunna få svaren som passar i vår undersökning. Svenning (2003) menar att 

man använder sig av ostrukturerade frågor samtidigt som man skriver ner svaren eller spelar 

in (Svenning, 2003:126f). Genom att beskriva sitt perspektiv om ett specifikt fenomen, i detta 

fall sitt arbete med genus, utgår förskolepedagogerna från sina egna tankar kring vad de gör 

för att motarbeta traditionella könsmönster i verksamheten. På så sätt får vi en uppfattning om 

deras tankar och upplevelser. Vårt syfte med ostrukturerade intervjuer är således att få en bild 

av förskolepedagogernas perspektiv gällande deras arbete med genus.  

 

Avgränsning                                

Vi tänkte först intervjua förskolepedagogerna på respektive förskola och sedan var det tänkt 

att observera hur förskolepedagogerna förhåller sig till barnen i den fria leken utifrån genus. 

Till slut kom vi fram till att det var mer relevant att använda oss av enbart kvalitativa 

intervjuer. Vi hade redan skickat iväg ett samtyckesbrev och informationsbrev till föräldrarna 

och till förskolepedagogerna. Men eftersom vi valde att utesluta observationsmetoden 

behövde vi inte föräldrarnas samtycke längre. Anledningen till att vi avgränsade till enbart 

intervjuer var för att observationerna skulle ta längre tid att utföra. Eftersom vi inte hade så 

mycket tid för att observera och intervjua för att få ett fördjupat perspektiv, valde vi därför att 
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fokusera på en metod, intervjumetoden. Detta var för att få en fylligare datainsamling om 

förskolepedagogernas tankar och reflektioner. Med observationer skulle vi i sådana fall 

behöva bryta ner till en del av det fria leken och därmed skulle detta metodval göra det 

svårare och vara mer tidskrävande för oss. 

 

Etiska överväganden  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska de som medverkar i undersökningen inte fara illa av 

undersökning. Eftersom vi valde att ha intervjumetoden, har vi med andra ord tillgång till 

medverkarnas personliga tankar och åsikter. Dessa personliga tankar och åsikter kanske de inte 

vill dela med sig till andra människor. Därför ska de som medverkar skyddas under 

undersökningens gång. Detta, individskyddskravet, är utgångspunkten för de etiska övervägande. 

Vetenskapsrådet (2002) menar att all forskning ska utgå från de fyra forskningsetiska 

principerna. Dessa fyra principer är konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet och 

informationskravet. Konfidentialitetskravet innebär att alla som medverkar i undersökningen ska 

anonymiseras så att det inte går att identifiera men även att ett ställningstagande ska tas till vilken 

information som är nödvändig att skriva med. Nyttjandekravet betyder att datainsamling bara får 

utnyttjas i forskningssyfte. Samtyckeskravet innebär att de som är med i studien har rätt att 

bestämma över sitt medverkande. De har rätt till att stoppa sitt medverkande och de har rätt till 

att inte vara med oavsett vilken period studien är i. Informationskravet innebär att de som är med 

i studien ska bli upplysta om villkoren för deras medverkande, det vill säga att det är frivilligt att 

medverka och det insamlade materialet kommer att användas endast i studiens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002:5-14). 

 

Före vårt besök på förskolorna skickade vi ut samtyckebrev till barnens vårdnadshavare med 

en kort beskrivning om syftet med undersökningen (se bilaga 1) samt informationsbrev till 

medverkarna för vår undersökning (se bilaga 2). I detta brev förekom det en förfrågan om 

medverkan i undersökningen samt upplysning att detta är frivilligt och att de kan avbryta sitt 

medverkande närsomhelst. I båda breven har vi dessutom tydliggjort att alla uppgifter från 

deltagarna och förskolan skulle vara konfidentiella. Informationsbrevet innehöll en 

beskrivning om vårt syfte och avsikten med undersökningen samt vad som skulle genomföras 

så att alla som medverkar får förståelse för vad som kommer ske under vårt besök. För oss 

var det viktigt att ge respondenterna uttrycklig information om vad de har för rättigheter 
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gällande intervjun. Det också var viktigt att respondenterna ska vara bekväma med att ställa 

upp och inte känna en press.  

  

Val av undersökningsgrupp   

Av praktiska skäl valde vi att göra vår undersökning på våra VFU - förskolor som ligger på 

olika ställen i Stockholm kommun. Vi har tänkt använda oss av en avdelning på respektive 

förskola. Vi valde dessa förskolor eftersom det kändes som en trygghet att vi hade träffat 

förskolepedagogerna flera gånger under vår utbildningsgång. Att ha träffats tidigare kan bidra 

till att våra valda respondenter kan bli bekväma när vi är på fältet och samlar in material till 

vår undersökning. Vi har intervjuat sex förskolepedagoger, fyra stycken på den ena förskolan 

och två stycken på den andra förskolan. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2011) tydliggör att 

antalet respondenter inte är lika viktigt i kvalitativa studier såsom i kvantitativa studier. 

Däremot blir säkerheten i materialet högre om man intervjuar sex till åtta personer (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011:44). Vi kommer att använda oss av beteckningen förskolepedagog 

på grund av konfidentialitet. Våra respondenter består av kvinnor i åldrarna 25-50. 

Förskolepedagogernas namn och förskolornas namn kommer att vara anonymiserade.  

 

En kort beskrivning av respektive förskolor 

Förskolan 1 består av tre avdelningar, där samtliga barn är 1-6 år. På avdelningen där vi 

utförde vår undersökning, går det 22 barn i åldrarna fyra år. På avdelningen finns det fjorton 

flickor och åtta pojkar. Avdelningens personal består av fyra kvinnor med olika utbildningar. 

En är förskollärare och tre är barnskötare. Personalen är i åldrarna 30-50.   

 

Förskola 2 består av fyra avdelningar, där samtliga barn är 1-6 år. På avdelningen där vi 

utförde vår undersökning är en småbarnsavdelning i åldrarna 1-3 år. På denna avdelning går 

det 14 barn, sex pojkar och nio flickor. Personalen på avdelningen består av tre kvinnor, 

varav två är förskollärare och en är snart färdigutbildad förskollärare. De är mellan 25-45 år 

gamla.  
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Genomförande av datainsamling 

Vi började med att kontakta våra handledare i god tid på de respektive förskolor vi valde, då 

vi berättade om vårt intresse att komma för att intervjua förskolepedagogerna för vår 

undersökning. Vår tanke var att handledarna sedan skulle föra vidare informationen till de 

resterande personalerna på avdelningen. I enlighet med detta, skickade vi ett informationsbrev 

till dem via mail om syftet och om vilket datum, tid och plats som skulle passa dem för 

intervjun. När detta hade bestämts skickade vi sedan intervjufrågorna via mail innan intervjun 

skulle äga rum. Tanken med detta var att förskolepedagoger skulle få möjlighet att förbereda 

sig och tänka igenom frågorna före intervjutillfället. Vi presenterades på plats och tog upp de 

etiska rättigheterna som har med datainsamling att göra, vilket vi även hade tagit upp i 

informationsbrevet.  

 

Vi valde att vara två personer vid alla intervjuer. Stukát (2011) menar att när det är två 

intervjuare med under samtalet kan de upptäcka mer och fokus kan läggas på skilda saker i 

svaren för att få veta mer (Stukát, 2011:46f). Eftersom vi redan har träffat våra respondenter 

flera gånger tidigare (under VFU-perioderna) blev det lättare att dela upp vem som skulle 

intervjua vem. Den som inte intervjuade fick då rollen att anteckna intervjusvaren samt 

anteckna viktiga punkter som kom upp under intervjun som bland annat var kroppsspråket 

och miljön. Vi gjorde detta för att det skulle bli bekvämt för båda parter. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av en mobiltelefon för att kunna underlätta vår bearbetning av 

resultatet. Detta ger oss möjligheten att lyssna på intervjun flera gånger för att få en djupare 

förståelse.  

 

Vi upplevde, genom deras kroppsspråk, att respondenterna kände sig bekväma med att vi 

spelade in med en mobiltelefon vid intervjutillfället. Varje intervju tog ungefär 30 minuter att 

genomföra och samtliga respondenter gav sitt medgivande för intervjuerna och 

ljudinspelning. Respondenterna fick själva välja tid och plats för intervjun. Enligt Stukát 

(2005) är det viktigt att respondenterna får bestämma var intervjun ska ske, detta för att de 

ska känna sig lugna och trygga med miljön. (Stukát, 2005:40). Förskolepedagogerna på 

förskola 1, valde att sitta i deras personalrum för intervjun och förskolepedagogerna på 

förskola 2 satt i deras kontor som ligger i deras personalrum. Detta tolkar vi som att det 

gjorde dem bekväma i en lugn miljö under intervjun, eftersom de satt ensamma där annan 

personal inte kom in och störde under intervjuns gång. När samtalet var igång och utifrån de 
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svaren som gavs, ställde vi olika följdfrågor. Innan vi skildes åt tackade vi för deras 

medverkande.  

 

Analysmetod och bearbetning av material 

Vi har analyserat materialet genom att lyssna på ljudinspelningen och sedan transkribera det. 

Detta tog mycket tid eftersom vi transkriberade ordagrant. Vi lyssnade på alla inspelningar 

många gånger för att på så sätt få bättre förståelse av det som sades och få möjligheten att 

upptäcka om vi missade viktiga informationer. Detta medför en fördel för att analysera 

materialen. Att spela in fångar upp allt som sägs och spelar även in rösterna om det blir långa 

svar, vilket gjorde att vi inte behövde anteckna lika mycket utan fullt koncentrerade oss på 

frågor och svar. Eftersom vi var två personer blev det dessutom lättare att fånga viktiga 

informationer under intervjuns gång. Den ena intervjuade medan den andra antecknade och 

som stöd spelade vi in med en mobiltelefon. Något som vi ansåg kunde ha blivit svårt under 

intervjun var att anteckna svaren. Antecknar vi för mycket kan det bli väldigt stelt och 

obekvämt under intervjun, och antecknar vi för lite kunde vi ha glömt viktig information. Det 

gäller att hitta balansen och man kan komplettera det med ljudinspelning om man tycker det 

är svårt att enbart anteckna.   

 

Efter transkriberingen gick vi igenom alla svar tillsammans för att se likheter och olikheter 

och därefter gjorde vi urval på vad som skulle tas med i våra resultatavsnitt. Vi valde ut olika 

teman utifrån svaren vi fick, där vi sedan kunde samla resultaten under varje tema. Dessa svar 

har vi sorterat utifrån tema: Förskolepedagogernas förhållningssätt till barnen utifrån genus, 

Det stereotypa barnet, Fri lek eller styrd lek? Materialets budskap till barnet och Könskodade 

material eller könsneutrala material? Utifrån dessa rubriker, letade vi efter svar från vår 

datainsamling. Vi gjorde på det sättet eftersom vi lättare skulle kunna bearbeta de olika 

svaren och jämföra det vi fick ihop. Larsson (2005) refererar till Patton (1990) som menar att 

detta görs genom att undersökaren hittar en strategi för att kategorisera sina data och 

identifiera mönster och viktiga kopplingar mellan olika typer av beskrivningar (Patton, 

1990:371, se Larsson, 2005:107). Därefter hade vi tagit ut olika citat utifrån respondenternas 

svar som kunde stärka vår analys.  
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Analys och resultatredovisning 

I detta kapitel kommer resultatet av vår datainsamling att redovisas och analyseras efter fem 

olika teman: Förskolepedagogernas förhållningssätt till barnen utifrån genus, Det stereotypa 

barnet, Fri lek eller styrd lek? Materialets budskap till barnet och Könskodade material eller 

könsneutrala material? Vi tar upp relevanta citat från resultatet och analyserar och tolkar det 

med hjälp av tidigare forskning och teoretisk perspektiv.   

 

Förskolepedagogerna förhållningssätt till barnen utifrån genus  

Förskolepedagogerna menar att genus har förändrats mycket under åren. Under 80-talet var 

de flesta förskolepedagogerna på förskolan 1 inte lika medvetna om genus. Det handlade om 

hur man kunde tänka kring leksaker, färger, vilka val barnen gjorde och så vidare. En av 

förskolepedagoger på förskola 1 berättade att för 25 år sedan när hon började arbeta inom 

förskola, skilde det mycket på hur vuxna bemötte barn förr och hur det är i dagens läge. 

Förskolepedagogen framhöll att: 

 

Förut kunde barn sitta varannan pojke och varannan flicka i en cirkel under 

samlingen. Flickor ansågs vara lugna och de användes som ”bojor”. Pojkarna blev 

lugnare genom sitta mellan två flickor (Förskola 1, 2016.10.25). 

 

I citatet kan man uppmärksamma de tydliga förväntningar vuxna hade på flickor och pojkar 

när respondenterna började arbeta.  Flickor skulle vara “lugna” och vara de som lugnade ner 

pojkar eftersom pojkarna ansågs vara “stökiga”. Detta påpekar även Svaleryd (2002) som 

skriver i sin metodbok att man förväntar sig att pojkar ska vara mer fysiskt aktiva och att de 

har större rörelsebehov än flickor. Detta gör att pojkar tillåts att exempelvis springa medan 

flickor möter kraven att de ska sitta stilla, vilket gör att flickor omedvetet för det mesta får 

rollen som “hjälpfröknar” och ibland får de sitta som ett skydd mellan livliga pojkar 

(Svaleryd, 2002:18ff). Vi har uppfattat det som att genusarbetet har utvecklats och fått 

framsteg i verksamheten eftersom idag har barnen större inflytande på var de vill sitta. 

Förskolepedagogerna ser barnen mer som individer och platserna barnen blir tilldelade har 

inget samband till könen. Om inte förskolepedagogerna hade det här förhållningssättet till 

barnen, skulle de bekräfta barnens könstillhörighet. Detta betyder att förskolepedagogerna 
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skulle markera att det finns skillnader mellan pojkar och flickor. Om förskolepedagogerna 

exempelvis inte hindrar pojkar att gå före eller låter de bete sig stökigt och inte tar hänsyn till 

att flickor som alltid hamnar i bakgrunden kan det uppfattas, precis som Svaleryd (2002) 

menar, att förskolepedagogerna på ett omedvetet plan är rädda för pojkarna och deras 

impulsivitet. Detta blir på grund av att förskolepedagogerna tillfredsställer pojkarna 

omedelbart som gör att de får makt och att flickorna då kommer i andra hand och inte anses 

vara lika viktiga (Svaleryd, 2002:18ff). 
  

På förskolan 2 påpekade även en av förskolepedagogerna att under hennes utbildning för 18 

år sedan togs det inte upp mycket om genus men hon fick kunskap om det genom 

fortbildning. Hennes kollega poängterade att hon hade arbetat i sju år på förskolan och innan 

hon påbörjade sin förskollärarutbildning, hade hon inte lika mycket kunskap om genus som 

idag. Idag är hon mera medveten om sitt förhållningssätt till barnen. Ett exempel som hon 

lyfte fram är: 

 

På morgonen bemöter man barnen med samma tonläge, med samma uttryckssätt 

och säger inte “hej lilla flickan” utan man säger “hej, vad härligt att se dig!” och 

barnets namn. Man pratar i såna termer som känns neutrala och att man som sagt är 

medveten om hur man förhåller sig till barnen (Förskola 2, 2016.10.26).  

 

Med detta citat kan vi få en insikt om hur utvecklat genus har blivit idag, då fler 

förskolepedagoger är mer genusmedvetna, precis som förskolepedagogen lyfte fram på 

förskolan 2. Det menas att man inte gör skillnad på barnen utifrån kön och behandlar alla barn 

på samma sätt. Förskolepedagogerna berättade vidare att de ser barnen som ”barn”, ”min 

barngrupp” och använder avdelningens namn för att ge barnen en tillhörighet. Helén och 

Granholm (2010) tillägger att det behövs reflektion och kunskap för att upptäcka vilka 

omedvetna krav, förväntningar och normer, som vi har på pojkar och flickor och hur dessa 

påverkar barnen. Det är därför väsentligt för förskolepedagogerna att reflekterar och 

ifrågasätta sitt förhållningssätt och varför de gör som de gör (Helén och Granholm 2010:7). 

Genom att förskolepedagogerna ständigt går på fortbildningar som handlar bland annat om 

genus, får de möjligheter att ifrågasätta och reflektera över sitt förhållningssätt till pojkar och 

flickor.  
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Dessa citat ovan visar bland annat om hur långt förskolepedagogers förhållningssätt och 

synsätt på barnen utifrån genus har utvecklats från cirka 30 år sedan till i dag. Som det har 

framkommit i texten ovan var alla förskolepedagoger mer eller mindre omedvetna om genus 

förut och de hade inte lika mycket kunskap om detta som de har idag. Helén och Granholm 

(2010) skriver att genusarbete finns till för att upptäcka det som inte är synligt men som är det 

självklara. Att man som pedagog förstår såväl sitt medvetna som sitt omedvetna handlande, 

gör att det både skapas förutsättningar och begränsningar om barnens egna och andras 

uppfattningar samt barnens handlingsutrymme. Genom vårt handlande markerar människor 

kön i alla situationer, vilket är en ständigt pågående och föränderlig process (Helen och 

Granholm, 2010:7).  

 

Det stereotypa barnet  

På förskolan 1 berättade en av förskolepedagogerna att de har några barn som sticker ut som 

har svårt att delta på samling samt har svårt att följa de sociala reglerna som gäller. Dessa 

barn kan heller inte komma överens med varandra och har dessutom låg impulskontroll. Hon 

yttrade sig på följande sätt: Jag hade hoppats på att det här skulle vara flickor som hade 

dessa svårigheter, men just på vår avdelning så är det ett par pojkar som har svårigheterna 

(Förskola 1, 2016.10.25). 

 

Med det ovanstående citat blev vi förvånade över att förskolepedagogen sa att hon hade 

önskat att det var flickor som hade dessa problem. Vi tolkar citatet som att förskolepedagogen 

inte ville att pojkar ska framstå som de stökiga eftersom de redan är stämplade som det. Hon 

ville hellre att flickorna skulle vara de stökiga då det anses “onormalt” i samhället. 

Förskolepedagogen berättade vidare att de måste tänka på hur de bemöter pojkarna för att det 

inte ska bli stereotypiskt där pojkar får massa tillsägelse eller korta kommandon. Men det 

finns studier som Månsson (2000) har skrivit om i sin avhandling där hon hänvisar till 

Andrésen (1995) som visar att pojkarna blir oftare tilltalade, det vill säga att de vuxna 

uppmärksammar pojkarna mer genom att tala mer med dem och att pojkarna behandlas mer 

som individer än flickorna (Andrésen, 1995 se Månsson, 2000:8). Vi kan förstå detta yttrande 

som att risken är att förskolepedagogerna kan stärka de stereotypiska könsmönstren och 

därför måste de vara “extra” försiktiga med deras bemötande. Hade det varit flickor hade 

förskolepedagogerna kanske inte behövt vara “extra” försiktiga. En feministisk forskare 
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Eichler (1980) tar upp ett exempel från sin bok The double standard, där hon lyfter fram hur 

flickor bedöms kritiskt då de skiljer sig ut från resterande flickgruppen genom att vara 

högröstade och får tillsägelser. Däremot får pojkar inte denna negativa uppmärksamhet när de 

har samma höga röstläge, vilket var mer vanligt förekommande (Eichler, 1980:49ff). Detta 

exempel stämmer inte överens med förskolepedagogens på förskolan 1 synsätt, då vi har 

upplevt att flickor får positiv uppmärksamhet när de bryter mot de traditionella 

könsmönstren. Förskolepedagogen på förskolan 2 gav ytterligare ett exempel om en pojke 

som ville vara i en rollek där det endast var flickor som lekte. Som svar fick han: Du får inte 

vara med eftersom du är en pojke. Du ska leka superhjälte istället (Förskola 2, 2016.10.26).  

 

Vi tolkar citatet som om barnen har sådana tankar kring valet av lekar, det vill säga att pojkar 

måste leka superhjälte lekar, kan det ge en fel bild av hur pojkar ska vara, det vill säga att de 

ska vara starka och livliga. Med tanke på att det inte finns många manliga förskolepedagoger 

som pojkar kan se upp till, kan lekar som superhjälte antas ha en negativ inverkan på pojkar 

och vuxna kan uppfatta barns bråkiga beteende som att vara problematiska. Detta framhåller 

även Vallberg (1991) där hon skriver att pojkars våld kan ha orsakats av bristen på manliga 

förebilder, då de identifierar sig istället med felaktiga, våldsamma och konstgjorda förebilder 

som exempelvis superhjältar. Dessa manliga pedagoger behövs också för att barnen ska möta 

en starkare gränssättning, då kvinnor inte antas kunna ge det. Utifrån detta synsätt blir det 

som anses vara kvinnlig känslomässig och ömhet, problematiskt och hotfullt för pojkar att 

möta. Ett annat perspektiv är att män behövs också för att skapa jämvikt på förskolan då 

förskolan redan betraktas som kvinnligt kodad (Vallberg, 1991:53ff).  

 

Men vi anser däremot att det inte behöver vara problematiskt som Vallberg påpekar ovan, om 

det finns fler kvinnliga förskolepedagoger än manliga förskolepedagoger. Det handlar istället 

om kunskap om genus, där förskolepedagoger ständigt får utvecklas och reflektera över sitt 

förhållningssätt till pojkar och flickor. Detta gäller även att vara kritisk mot miljön och 

material som de införskaffar till verksamheten. Wernerssons & Landers (1979) bekräftade 

även detta i deras tidigare studier där det handlade om kunskapen om könsfrågor och inte om 

vad pedagogerna hade för kön. Deras studie visade att båda könen på pedagogerna utförde 

stereotypa aktiviteter på grund av bristande kunskap om genus. Där det enbart var kvinnor 

fanns det mer alternativ eftersom de fick utföra de arbetsuppgifterna som behövdes göra, det 

vill säga att inga uppdelningar av arbetsuppgifter fanns (Wernerssons & Landers, 1979:25ff). 
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Men Hellman (2010) påpekar att detta råder det delade meningar om och menar istället att 

manliga pedagoger behövs för att stödja pojkars identifikation. Om denna identifikation 

saknas kan det skapa känslomässiga svårigheter hos pojkar som bland annat våldsamhet 

(Hellman, 2010:28). Eftersom det finns mer kvinnliga förskolepedagoger som arbetar på 

förskolorna, kanske det är troligt. Vad hade uppstått om det enbart var män som arbetade på 

förskolorna? Hade flickorna blivit våldsamma då med tanke på att de skulle sakna kvinnliga 

förebilder? Och kommer pojkarna vara de “lugna”? Hur kan vi egentligen veta hur pojkar 

påverkas då vi antar att det inte finns män på exempelvis en avdelning?  

 

Förskolepedagogerna på förskolan 1 framhåller att det är viktigt att inte lyfta upp dessa pojkar 

inför barngruppen bara för att de är pojkar. Detta kan leda till att de blir stämplade som 

stökiga bland andra barn. Vi anser att det är en viktig punkt att synliggöra eftersom det inte 

finns “problematiska” barn eller “normala” barn. Det är därför viktigt att motverka normerna 

i förskolan så att barnen kan få växa upp utan att de känner att de inte riktigt räcker till på 

grund av hur de är som personer. Detta har vi även uppmärksammat hos förskolepedagogerna 

på förskola 1 och förskola 2 genom att de inte kategoriserar barnen i kön utan de ser mer på 

barnen som individer och det behov varje enskilt barn behöver. Med detta förhållningssätt 

kan förskolepedagoger hjälpa barnen att utvecklas på det bästa sättet. En av 

förskolepedagogerna på förskolan 2 uttryckte sig på nedanstående sätt:  

 

Jag tänker om en flicka uttrycker sig stereotypiskt flickigt, det vill säga att hon 

kanske leker en omsorgslek, så är det okej för mig så länge flickan inte leker det 

bara för att hon är en flicka och att hon tänker att det är så flickor ska leka. Det kan 

också vara om en pojke bär på en klänning, så ska det inte göras till en stor sak av 

det. Då pojken kan bli utpekad som sedan kan leda till att han aldrig vill ha på sig 

en klänning mer (Förskola 2, 2016.10.26). 

 

Utifrån citatet tolkar vi det som att förskolepedagogen är medveten om vad det finns för 

diskurser och tankar kring vad som anses vara flickigt och pojkigt i samhället och att hon har 

kunskap om hur det går att arbeta för att inte föreställningarna ska påverka barnens val av 

lekar. Detta är även något som Hirdman (2001) menar att genus är de diskurser och tankar som 

kännetecknar vår syn på människor, vår syn på människan som biologisk kön samt att man ser 

människor i två olika kategorier (Hirdman, 2001:13f). Alla i vår undersökningsgrupp har lyft 
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fram att de har en tydlig bild på hur de ska bemöta barnen men om någon annan skulle 

observera förskolepedagogerna i olika situationer, kanske de skulle upptäcka något som 

motsäger deras förhållningssätt. En av förskolepedagogerna lyfte även fram att hennes kultur 

och ursprung kan ha en stor påverkan på hennes förhållningssätt till barnet eftersom hon har 

växt upp med andra värderingar. Hon sa: Vi säger exempelvis att en flicka gråter, då tröstar 

jag flickan lite mer extra än vad jag skulle göra med en pojke på grund av att jag har växt upp 

med en sådan syn på flickor och pojkar (Förskola 1, 2016.10.25). 

 

Med det anser vi att det ursprung och kultur man har kan påverka förskolepedagogers 

förhållningssätt och synsätt på pojkar och flickor. I andra länder har man kanske olika syn på 

pojkar och flickor, vilket kan betyda att man kanske har växt upp med dessa olika synsätt i 

hemmet. Nowak & Thomsson (2003) skriver att i olika kulturer och miljöer kan begreppen 

maskulin och feminin ha olika betydelser. De två kategorier som görs, möten mellan 

människor, är kvinnlighet och manlighet. Dessa kategorier är kärnan och genomsyrar i 

princip allt vi upplever, förhåller oss till och allt vi gör (Elvin-Nowak & Thomsson, 2003:22). 

Vi anser att kulturen kan både ha en negativ och positiv påverkan då det kan leda till att 

förskolepedagogen tar med sig sitt synsätt på flickor och pojkar, vilket kan leda till 

särbehandlingar.  

 

I vissa kulturer anses män ha högre status än kvinnor. Männen anses vara starka och kvinnor 

anses vara känsliga. Detta kan bero på precis som citatet ovan beskrevs, där 

förskolepedagogens förhållningssätt till barnen kan ha med hennes uppväxt att göra. Det kan 

exempelvis vara att hon har växt upp med att flickor blir tröstade betydligt mer än vad pojkar 

blev på hennes tid. Detta kan bero på att hon har ett liknande förhållningssätt till barnen i 

förskolan. Nowak & Thomsson (2003) hävdar att de normer varje individ är uppväxta med 

och känner sig nära till, skapar deras livsmönster (Elvin- Nowak & Thomsson, 2003:32f). Det 

visas även i Månssons (2000) avhandling, där hon hänvisar till Andrésen (1995) som menar 

att det finns undersökningar som har påvisat att det kanske uppstår en klarare särbehandling i 

förhållande mellan pojkar och flickor från förskolepersonalens sida i förhållande till den som 

uppstår i hemmet (Andrésen 1995, se Månsson, 2000:28). Något förskolepedagogerna på 

förskolan 2 har poängterat är också att under hämtningar och lämningar kan föräldrarna 

reagerar negativt på saker som barnen gör som bryter mot könsmönster. En av 

förskolepedagogerna berättade: Om deras barn är utklädda till något som bryter mot 
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könsstereotypa mönster, till exempel en pojke som bär på klänning, då frågar de barnet: 

varför har du på dig det? (Förskola 2, 2016.10.26). 

 

Med detta citat visar förskolepedagogen hur tydligt det kan bli om föräldrarna har ett annat 

tankesätt jämfört med förskolans arbetssätt. Butler (2007) menar att inom den 

poststrukturalistiska feminismen, ses genus som något som inte kan tas bort till någonting vi 

blir. Detta beror på att människan redan från början vid födelsen är genusbestämd och därför 

upplever människor ingen förvandling. Genus är i ständigt förändring (Butler, 2007: 184ff). 

En viktig punkt förskolepedagogerna lyfte fram på förskolan 2 var att de arbetar ständigt med 

att sprida deras arbetssätt till föräldrarna så att de förstår deras förhållning och hur de tänker. 

På så sätt kan föräldrarna få möjlighet att successivt förändra sitt synsätt kring genus.  

Förskolepedagogerna påpekade dock att föräldrarna inte behöver tycka eller tänka som dem 

gör men när de befinner sig i förskolans miljö, då måste föräldrarna respektera deras 

förhållningssätt och synsätt.  

 

Med det vill vi lyfta fram att föräldrarnas stereotypiska synsätt kan smitta av sig till barnen 

och detta synsätt har även förskolepedagogerna uppmärksammat med tanke på att genus är 

socialt konstruerat. Butler (2007) förklarar att det är våra upprepande handlingar som skapar 

oss till män och kvinnor. I enlighet med den allmänna grundsynen på genus, menar Butler att 

genus är ett socialt konstruerande av könsidentitet, det vill säga, hur vi skapas och skapar oss 

till män och kvinnor (Butler, 2007:88). I och med att förskolan är grunden till det livslånga 

lärandet för barnen och att förskolepedagogerna är medvetna om deras förhållningssätt, kan 

de ha en möjlighet att påverka barnens sätt att vara och därför har samtliga förskolepedagoger 

på respektive förskola ett liknande förhållningssätt mot alla barn oavsett kön. Barn är 

kompetenta och tar till sig det som vuxna gör och hur de förhåller sig. Förskolepedagogerna 

ska trots allt vara goda förebilder och de ska grunda sitt förhållningssätt utifrån läroplanens 

mål.  

Fri lek eller styrd lek?  

Barnen på förskola 1 som förskolepedagogerna är ansvariga för nu, tillhörde tidigare andra 

förskolepedagoger på en annan avdelning i verksamheten. Innan barnen flyttades över till den 

nuvarande avdelningen, grupperade barnen sig efter kön under leksituationer. Barnen 
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kategoriserade lekar i flick-och pojklekar samt separerade de färger och kategoriserade det i 

flick- och pojkfärger redan när de var små. Förskolepedagogerna försökte lägga ner mycket 

tid på att prata om färger. De utgick inte från pojk- och flickfärger utan de utgick istället från 

färger och lekar generellt. Förskolepedagogerna har lekt mycket med barngruppen och det 

gjorde dem tillsammans just för att få bort kategorierna. De märkte att barnen lekte mamma, 

pappa och barn ibland och då kunde alla få vara med och det spelade ingen roll om man var 

en pojke eller en flicka utan det handlade om vad barnen ville göra. Detta förhållningssätt 

visar att förskolepedagogerna blev tvungna att bryta dessa barns mönster kring lekar och 

färger eftersom de upptäckte att barnen utgick från de traditionella mönster som de egentligen 

ska motverka.  

 

Förskolan 1 arbetar med projekt i 40 timmar per vecka och då försöker de skapa utrymme för 

den fria leken, men det ska vara utifrån projektets syfte. Det nuvarande projektet som de 

arbetar med handlar om dinosaurier. En av förskolepedagogerna yttrade sig: Vi och barnen 

har sytt ihop dinosaurie svansar och vi jobbar med dinosaurier. Dinosaurier svansar är bra 

att ha med i olika lekar och då spelar det inte någon roll om vilka som är med (Förskola 1, 

2016.10.25). 

 

Den ovanstående texten tolkar vi som att när dessa barn gick på den andra avdelningen kunde 

de leka fritt och ha inflytande på sina egna lekar. Detta kan också ha bidragit till att dessa 

kategorier har uppstått då förskolepedagogerna inte kom in och styrde när det behövdes, 

medan på den nuvarande avdelningen styr förskolepedagogerna barnens fria lek genom att 

den fria leken ska syfta till projektets mål. Enligt vår mening ska den fria leken inte alltid 

behöva ha något syfte eftersom vi anser att fri lek handlar om barnens egen inflytande på val 

av lekar. Detta poängterar även Eidevald (2011) som menar att fri lek innebär att den ska vara 

fri från vuxnas inflytande och barnen själva får skapa den. Och en styrd lek innebär att en 

vuxen är med och influerar barnens lek, vilket vi upplever att förskolepedagogerna på 

förskolan 1 indirekt gör i den fria leken (Eidevald, 2011:108). Men förskolepedagogerna på 

förskolan 2 betraktar fri lek när barnen får “fria händer”, då det är deras fria tid och under 

denna tid får de spendera hur de vill. De menar också att fri lek kan vara att barn gör någon 

form av skapande eller att de leker rollekar. Vidare menar de att detta inte är något en 

förskolepedagog går in och bestämmer över. På följande sätt:  
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Lek behöver inte bara vara en lek, det kan också vara att barnen vill skapa eller ett 

sätt att komma till uttryck där barnen själva har bestämmelser över sin egen tid. I 

den fria leken är det dessutom både ett lärande och ett sätt att bearbeta det de har 

varit med om (Förskola 2, 2016.10.26).  

 

Citatet visar att förskolepedagogerna på förskolan 2 var mer positiva gällande den fria leken 

än vad förskolepedagogerna på förskolan 1 visade. På förskolan 2 använder 

förskolepedagogerna sig av bland annat observationsveckor, där den fria leken är som ett 

hjälpmedel för att upptäcka barnens intresse, vilka barn som leker med vilka, vilka material 

de leker med, var de leker på avdelningen samt hur barnen leker och uttrycker sig i leken. 

Lillemyr (2002) framhåller att barns lek betraktas som en grundläggande arena inom 

förskolepedagogiken. Vuxna som observerar barns lek, lär sig mycket om barn och om det 

unika aktivitetsfält som leken representerar för barn (Lillemyr, 2002:41). Men en av 

förskolepedagogerna på förskolan 1 ansåg att den fria leken var som “raster” för barnen och 

yttrade sig negativt kring det. Hon påpekade att det finns barn som kan ha svårigheter att göra 

val, socialisera sig med mera. Hon lyfte även fram att det kan vara svårt att upptäcka saker 

som sker mellan barnen och därför anser hon att fri lek borde inte finnas i förskolans 

verksamhet lika mycket som det gör. Däremot är hon medveten om att fri lek är utvecklande 

och lärande för barnen. Det de gör är att stimulera barnen att leka över könsstereotypa 

gränserna och är med i barnens fria lekar. De lägger exempelvis fram olika material för att 

försöka väcka barnens intresse för lek och utforskande så att de inte fastnar med samma 

material. Vi tolkar förskolepedagogernas förhållningssätt som att de inte ser den fria leken 

som ett viktigt moment för barnen utan den fria leken bör vara styrd om barnen ska lära sig 

något. Detta förhållningssätt visar att förskolepedagogerna har mycket inflytande över 

barnens fria lekar, vilket betyder att det inte är en fri lek.   

 

Precis som Lillemyr (2002)  menar anser vi att man alltså inte ska betrakta den fria leken som 

“raster”, eftersom det är ett lärande och ett viktigt moment för barnen. Detta lärande måste 

förskolepedagogerna uppmärksamma och därmed bör de vara observerande. Enligt vår 

mening är raster mer för äldre barn i skolåldern och då är lärarens roll inte att se barns lärande 

utan vara mer som ”en vakt”. I den fria leken får barnen exempelvis möjlighet att välja själva 

och dessa val de gör kan vara ett behov av att bearbeta vissa upplevelser och erfarenheter som 
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de har varit med om. Förhållningssättet som förskolepedagogerna på förskolan 2 har, anser vi 

vara en bra metod för att uppmärksamma barnens behov. Detta är för att barn gör egna val 

och på så sätt kan man upptäcka vad barn har för intresse och även vad alla barn behöver 

utvecklas mer på samt göra avdelningen mer lustfyllt för barnen. Lillemyr (2002) menar att 

man vill se att barn utför sina upplevelser i leken, genom att utforska, använda och pröva 

deras fantasi på ett lärande sätt. Där de får självkännedom och ökar sin tillit. De får också 

lärdomar av att klara av utmaningar och får förmåga i att både kunna kommunicera och 

förhålla sig sin omgivning. Hon tydliggör att genom lek utvecklas och upplever barnen en 

mängd saker. I leken får barnen även tillfällighet att socialisera sig med andra barn (Lillemyr, 

2002:41). Genom att barnen socialiserar sig med andra barn, kan förskolepedagoger dessutom 

upptäcka hur de socialiserar sig, det vill säga väljer flickor att leka bara med flickor och 

pojkar leker med bara pojkar eller leker de i könsblandade grupper. Dessutom kan 

förskolpedagoger uppmärksamma vilka material barnen använder sig av i leken. 

 

Materialets budskap till barnet 

Förskolepedagogerna på förskolan 1 förklarar att det inte ska spela någon roll vilket kön barn 

har när de väljer material. De har material som ska genomsyra hela verksamheten eftersom 

det ska finnas olika sorters av material som är neutrala och kreativa. All material som köps in 

eller lånas in ska kunna knyta an till läroplanens målområden som exempelvis matematik, 

naturvetenskap, teknik och språk. Alla barn ska få möjligheten att välja och få inflytande över 

sina egna val. Förskolepedagogerna tänker på vilka böcker, projekt, material de erbjuder och 

att barnen ska få göra de valen de vill oavsett vem man är . Det ska inte vara knutet till det 

biologiska könet. De tänker utifrån aktiviteter, miljön, projekt och barnens egna val för att 

kunna motarbeta traditionella könsmönster. De tänker exempelvis på vilka sorters av böcker 

som de lånar från biblioteket. En av förskolepedagogerna berättade:  

 

Förut läste jag Sune och Håkan böckerna för mina barn när de var små och tyckte 

att böckerna var jättebra. Men det kan jag inte läsa nu eftersom de är så uppdelade i 

kön och detta synsätt finns ju inte idag (Förskolan 1, 2016.10.26).  

 

Citatet visar en medveten förskolepedagog som vi tolkar som att hon förstår hur viktigt det är 

att böckerna som Sune och Håkan inte ska finnas med i verksamheten. Detta är för att det 
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förmedlar en annan syn på pojkar och flickor än vad vi har idag. Böckerna som Sune och 

Håkan förmedlar en uppdelad syn på pojkar och flickor, något vi idag måste motverka och 

precis som förskolepedagogen påpekade i citatet ovan, kan vi inte läsa dessa böcker för 

barnen. Om det finns böcker med traditionella könsmönster och könsroller, kan man som 

förskolepedagogerna på förskolan 2 gjorde, kasta om rollerna på Rödluvan och vargen. Hon 

berättade barnens reaktioner när hon utförde experimentet: 

 

Jag kastade om rödluvan och vargen sagan. Rödluvan var den onda och vargen var 

den goda. Så fort barnen fick höra sagan så reagerade pojkarna och sa: så gör inte 

flickor, det är ingen flicka som säger så, jag vill inte leka med dig och vill inte att 

du ska komma hem till mig. Vargen hade rollen som den snälla och behövde en 

kompis men då var det många barn som direkt kopplade till att det blev omkastade 

roller. Då märkte jag att många tyckte att det var jobbig. På så vis märkte jag hur 

inrotade barnen är i de här rollerna som finns i barnböcker (Förskola 2, 

2016.10.26). 

 

Det här citatet är ett konkret exempel på hur barn blir påverkade av berättelser och sagor. Det 

visas tydligt i citatet att barnen blev förvirrade när det blev omkastade roller då rödluvan, som 

egentligen är den goda, blev den onda och vargen som är den onda, blev den goda. Återigen 

ser man hur könsrollerna är införlivade hos barnen redan i tidig ålder. Utifrån citatet har vi 

förstått att dessa barn är medvetna om att det är flickorna ska vara “de snälla” och pojkarna 

som ska vara “ de stökiga”. Detta visades genom de reaktioner barnen gav. Något Wahlström 

(2003) lyfter fram är att det kan vara nödvändigt att i både skönlitteratur och i det verkliga 

livet flickor och pojkar ska få möjlighet att byta roller. Detta är för att bygga upp barnens 

självkänsla, barnens sociala kompetens och självförtroende (Wahlström, 2003:25f). 

Förskolepedagogerna på förskolan 2 berättade vidare att de diskuterar i arbetslaget bland 

annat om vad de kan erbjuda för barnlitteratur och vad de lyssnar på för sånger, det vill säga 

vad det är för texter och hur det uttrycker sig i deras arbete. Med detta förhållningssätt anser 

vi att förskolepedagogerna kan ge barnen möjlighet att pröva på och förstå olika roller för att 

de sedan ska utvidga olika alternativ och intressen. Vår roll som förskolepedagoger är att 

öppna upp olika världar för barnen som de tidigare inte har upplevt. På så sätt skapas det nya 

möjligheter för barnen att utforska. 

 



		

	
	

35	

Könskodade material eller könsneutrala material? 

Förskolepedagogerna på förskolan 1 menar att de ibland kan välja bort material exempelvis 

som lego-figurerna på Lego friends. Lego friends har många färger men figurerna som 

kommer med ser ut som “snygga tjejer”. De menar att de har kommit långt nu med att kunna 

uppmärksamma vad som kan vara problematiskt med vissa leksaker och reagerar starkt på 

leksaker som de tyckte var okej förr men som inte alls är okej idag. Eidevald (2011) refererar 

till Sandqvist (1998) som menar att det inte är bara hur förskolepedagogerna förhåller sig till 

barnen och barnens uppförande som bevarar de stereotypa diskurser om vad som är kvinnligt 

och manligt. Det gäller även kläder, böcker och leksaker (Sandqvist, 1998 se Eidevald, 

2011:71). Detta påpekade även en av förskolepedagogerna på förskolan 2, som förklarade att 

de hade först en tanke om att inte ha några typiska könsöverskridande material på 

avdelningen. Dessa var bland annat dockor och bilar eftersom det kändes mer som att det 

skulle bli könsneutralt om man tog bort det. Hon sa följande:  

 

Jag ifrågasatte denna tanke och om man har kommit så långt att man inte ens kan 

ha material, då är det inte barnen som är problematiska utan det är hur vi vuxna 

som ska förhålla oss till materialet. Det handlar om hur vi presenterar materialet för 

barnen och visar på att det kan finnas flera olika sätt att använda materialet på 

(Förskola 2, 2016.10.26). 

 

Detta är något vi håller med om eftersom om förskolepedagogerna köper in material som är 

könsneutralt då finns det inget att locka barnen till det ena eller det andra samt att man gör det 

bara neutralt i förskolan men vad händer utanför förskolan då? Det blir kanske en krock för 

barnen då de troligtvis får könskodade material hemma eller ser stereotypiska könsmönster 

via TV - tittande eller hos andra vuxnas förhållningssätt i deras omgivning. Men att ta bort 

material verkar vara populärt på vissa förskolor eftersom förskolepedagogerna vill ha en 

könsneutral miljö som möjligt. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) hävdar att den märkbara 

trenden är att göra förskolemiljön så könsneutral som möjligt genom att köpa in könsneutrala 

material och leksaker. Man kan också arbeta på ett sådant sätt att man får barnen att 

överskrida könsnormerna (Eidevald och Lenz Taguchi, 2011:24f). En av förskolepedagogerna 

på förskolan 2 påpekade att det egentligen handlar om förhållningssättet kring materialet och 

hur man introducerar det samt hur man bjuder in barnen för att använda materialet oberoende 

av kön. På så sätt kan förskolepedagogerna locka materialet genom att ha material på olika 
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stationer, där barn kan rotera emellan för att pröva på och utforska. En av 

förskolepedagogerna på förskolan 2 gav ett exempel om hur hon introducerade materialet:  

 

Vi hade en doktorsväska som barnen blev intresserade av. Men barnen visste inte 

hur materialet skulle användas. De visste inte vad exempelvis ett stetoskop var och 

vad man gjorde med det. Då gick jag som pedagog in i leken och var doktorn för 

första gången. Då jag visade hur man använder materialet. Exempelvis om man 

lägger stetoskopet på hjärtat så hör man hjärtat bulta och är man doktor så hjälper 

man till. Nästa gång behövde jag inte vara den som är mest aktiva. Då barnen 

utforskade materialet själv och visste hur det skulle användas (Förskola 2, 

2016.10.26). 

 

Det här citatet visar hur förskolepedagogen introducerade materialet genom att hon var 

delaktig i leken och hade huvudrollen. Enligt henne var hon doktorn för att hon behövde visa 

hur barnen kunde använda materialet. Hon introducerade materialet såsom en doktor 

vanligtvis brukar använda som exempelvis med stetoskopen där hon visade att den används 

för att lyssna på hjärtat. Genom att hon visade från början hur barnen kunde använda 

materialet, visade hon att det kan användas av alla oavsett kön. Det är enligt vår mening ett 

sätt att motverkat de stereotypiska normerna eftersom barnen kanske inte har hunnit utveckla 

en föreställning om att materialet kanske tillhör en viss kön. De normer som finns visar att 

doktor antas vara ett manligt yrke, vilket oftast visas i barnfilmer och barnböcker som 

exempelvis Nicke Nyfiken. Om förskolepedagogerna inte hade ett sådant förhållningssätt 

skulle barnen kanske ha fått de stereotypiska föreställningarna kring materialet. I och med att 

alla får använda materialet får barnen förutsättningar att pröva på och utforska olika roller 

som exempelvis att vara doktor eller sjuksköterska. På så vis kan de få nya intressen och få en 

förståelse om att man får vara den man vill vara oavsett kön och utifrån sitt intresse. Med 

förskolepedagogers förhållningssätt anser vi att hon gav barnen möjligheten att bilda nya och 

egna tankar kring materialet redan när barnen är små innan normerna börjar införlivas hos 

dem.  

 

Ett annat exempel som förskolepedagogen på förskolan 2 visade var att det kan bli 

problematisk när man har könskodade leksaker som exempelvis bilar:  
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Vi hade bilar framme och då var det bara killar som lekte med bilarna och inga 

flickor vågade ens gå dit för det blev något slags…. där vissa killar bestämde över 

de här bilarna. Det kanske handlar mer om att just de här barnen fick ett starkt 

intresse för bilarna och att de kanske inte ville dela med sig. Barnen blev så inne i 

bilarna att de började bråka om vems bil det var. Pojkarna samlades vid bilarna 

hela tiden (Förskola 2, 2016.10.26). 

 

Förskolepedagogen berättade vidare att de blev tvungna att plocka bort bilarna till slut för att 

pojkarna skulle kunna upptäcka annat material också. Detta är för att ge barnen möjligheten 

att utvecklas och hitta andra intressen också än bara intresset för bilar. När pojkarna väl 

började leka och upptäckte andra material, la förskolepedagogerna tillbaka bilarna. Eftersom 

pojkarna började upptäcka andra saker att leka med, kunde andra barn få möjligheten att leka 

med dessa bilar. Vi tolkar citatet som att förskolepedagogerna erbjuder barnen att leka med 

könskodade leksaker. Men när det typiska könsmönstret börjar synliggöras i verksamheten 

måste de ingripa i barnens lekar och vägleda dem genom att ge barnen möjligheten att få 

andra intressen. Dessutom kanske det finns flickor som gillar att leka med bilar men eftersom 

det är, i detta fall, bara pojkar som är samlade vid bilarna, får de inte möjligheten till det och 

på så sätt gå över dessa könsöverskridande val. Därför anser vi att flickor kanske väljer att 

leka med exempelvis dockor då det kan vara det enda alternativet att leka med. Något som 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) även har påvisat under deras undersökning där många 

pedagoger blandar leksaker för att locka barnen att göra dessa könsöverskridande val och att 

de brukar rotera på var barnen leker, genom att stänga vissa rum för att stimulera dem att leka 

med annat (Eidevald och Lenz Taguchi 2011:24f). Precis som Eidevald och Lenz Taguchi 

visade har förskolepedagogerna på förskolan 2 valt att istället plocka bort materialet för att 

rotera barnen och sedan ta tillbaka materialet. De lyfte även fram att något går förlorat om 

man inte kan ha kvar exempelvis bilar. Stereotypa leksaker finns nämligen alltid i samhället 

och det måste man vänja sig vid. Genom att ha könskodade leksaker kan förskolepedagoger 

visa att det inte är fel att leka med de stereotypiska leksakerna och att de visar att barnens 

intresse inte heller är fel. Därför är det viktigt för förskolepedagogerna att uppmuntra barnen 

att leka med alla leksaker för att öva på olika roller och hitta sina intressen som de kanske inte 

har fått möjligheten att göra. 
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Till skillnad från förskolan 2, har vi uppfattat det som att förskolepedagogerna på förskolan 1 

arbetar med ett mer kompensatoriskt inriktad förhållningssätt. Detta gör de på grund av att de 

har upptäckt att vissa pojkar på avdelningen leker mycket med lego och alltid återvänder till 

samma station. Medan flickorna leker sällan med lego men enligt förskolepedagogerna tycker 

de att det är roligt med lego när de väl leker. Dock återvänder de aldrig tillbaka till lego 

stationen såsom pojkarna gör utan de går ständigt tillbaka till rollekar. Detta gäller även 

pojkarna när de leker rollekar, då de alltid går tillbaka till lego. Ett exempel på ett 

kompensatoriskt förhållningssätt som en av förskolepedagogerna yttrade sig om:  

 

När vi grupperar barnen, väljer vi dessa barn som fastnar för en viss aktivitet hela 

tiden och då tar vi in dem till ett rum där de får möjligheten att öva och utforska 

annat. Det kan till exempel vara dessa pojkar som leker mycket med lego, då tar vi 

in de till rollek rummet och dessa flickor som leker mycket med rollekar, tas in till 

legorummet (Förskola 1, 2016.10.25).  

 

Det här citatet visar det typiska med ett kompensatoriskt förhållningssätt, där 

förskolepedagogerna grupperar barnen för att vägleda dem att leka med annat som de 

vanligtvis inte brukar leka med. Samtliga förskolepedagogerna på förskolan 1 har 

uppmärksammat barnens ständiga återkommande val av lekar och har med det visat sin 

medvetenhet kring den kompensatoriska pedagogiken. Bodén (2011) förklarar att den 

kompensatoriska pedagogiken ger möjligheten för barnen att stärka och bli bättre på de 

sidorna som de höll tillbaka. När barn är i en könsblandade grupper intar de mer traditionella 

positioner och detta gör att det blir svårt att motverka mönster och stimulera nya förmågor 

hos pojkar och flickor om de är tillsammans. Hon menar vidare att i den kompensatoriska 

pedagogiken utövar jämställdhetsarbetet där de oftast har pojk- respektive flickgrupper då de 

får möjligheten att “kompensationsöva” (Bodén, 2011:40). I förskolan 1 är all material 

tillgängliga för barnen men ändå väljer de att leka med samma typ av lek. Precis som 

förskolepedagogerna funderade över, blir vi också fundersamma över vad det kan bero på. Är 

det pålagt för pojkarna att de tänker att lego endast är pojk-aktivitet eller är det bara av ett 

intresse? Likaså funderar vi över flickornas val av aktiviteter, eller väljer dessa barn att återgå 

till samma aktiviteter för att det är könsblandade grupper? Detta är något som vi anser att alla 

förskolepedagoger bör fundera över. 
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Slutdiskussion 

Syfte med denna undersökning var att få en insikt om förskolepedagogers förhållningssätt till 

barnen i den fria leken utifrån ett genusperspektiv. Vi ville även få en uppfattning om hur de 

hanterar material med koppling till genus samt hur de tänker kring könskodade material och 

könsneutrala material i förskolan. Med hjälp av kvalitativa intervjuer och litteratur kring 

ämnet har vi fått våra frågeställningar besvarade och vi har uppnått vårt syfte med studien.  

 

Vi har kommit fram till att samtliga förskolepedagoger är medvetna om genus och hur de 

förhåller sig till barnen. Dock har vi kommit fram till att de intervjuade förskolepedagogernas 

syn på genus har förändrats genom åren. Det verkar som om att förskolepedagogers 

förhållningssätt till genus och jämte mot barnen varierar beroende på deras utbildning. Förut 

tolkade alla förskolepedagoger det som att genus handlade om att enbart behandla barnen lika 

oavsett kön. Men idag har de fått mer insikt om att genus är mycket mer än jämställdhet. 

Samtliga förskolepedagoger har lyft fram att de har förstått att det exempelvis handlar om 

materialets budskap, hur man tilltalar barnen, vilken tonläge man har och kroppsspråket. Vi 

har fått en uppfattning, genom vårt resultat, att genusforskning har utvecklats betydligt sedan 

de två äldsta förskolepedagogerna gick sin utbildning, för 18 respektive 25 år. Dessa 

förskolepedagoger poängterade att utbildningen inte hade mycket fokus på genus på den 

tiden. Detta ledde till att de inte hade kunskap om genus och därför blev det många 

uppdelningar mellan pojkar och flickor. Men tack vare fortbildningar som 

förskolepedagogerna har fått via sina arbeten, har de successivt utvecklat mer medvetenhet 

om förhållningssättet till barnen på respektive förskolor. Detta fick vi också en insikt i under 

intervjun, då förskolepedagogerna förklarade deras syn och förhållningssätt till flickor och 

pojkar. Vi håller med om att är man medveten om genus och sitt eget förhållningssätt till 

barnen, så har man kommit ett steg på vägen mot att motverka traditionella könsmönster och 

könsroller.  

 

Samtliga förskolepedagoger påpekade även att de idag ser barnen som “barn”, “individer” 

och “min barngrupp”. De använder även avdelningens namn för att ge alla barn en gemensam 

tillhörighet där kön inte har någon betydelse. Detta tycker vi är ett bra sätt att gå tillväga för 

att ta bort kategorierna och motverka de stereotypiska föreställningarna. Att använda sig av 

avdelningens namn är ett bra sätt för barnen att få möjlighet att känna en tillhörighet eftersom 
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det kan bidra till barns välbefinnande och att de känner sig trygga och trivs i förskolans 

miljö.   

 

En annan sak som har framkommit i vår undersökning är att förskolepedagogerna hade olika 

syn på den fria leken. En av förskolepedagogerna på förskola 1 ansåg att fri lek var som 

“raster” för barnen och hon lyfte även fram att det finns barn som bland annat kan ha 

svårigheter att göra val och socialisera sig. Hon påpekade också att det kan vara svårt att 

upptäcka saker som sker mellan barnen och därför anser hon att man kan dra ner tiden på fri 

lek. Men hon är medveten om att fri lek är utvecklande och lärande för barnen. Men något 

som båda förskolepedagogerna på förskolan 2 tog upp var att den fria leken är ett viktigt 

moment i barnens liv, då de får möjlighet att välja aktiviteter själva utifrån sina intressen. De 

menar att den fria leken är barnens tid att ha eget inflytande på lekar. Förskolepedagogerna 

använder sig av fri lek som ett hjälpmedel för att kunna utvärdera verksamheten samt 

observera barnen. Under fri lek väljer barnen det de vill göra och på så sätt får 

förskolepedagogerna en uppfattning om deras intresse. Med observationer kan de bland annat 

uppmärksamma vad barnen väljer för material, var de oftast är på avdelningen och vilka de 

leker med. Vi anser att det är lite konstigt att man har en negativ syn på fri lek eftersom den 

fria leken är ett viktigt och lärande moment för barnen. Dock förstår vi att barnen kan ha 

svårigheter med val av lekar och lekkamrater. Men det är bland annat i den fria leken man 

kan upptäcka barnens svårigheter och detta är vad förskolepedagogerna på förskolan 2 gör när 

de använder sig av bland annat observationsveckor. Våra tankar kring fri lek är att barnen 

borde få ha eget inflytande över sina val ibland. Det verkar som att det finns risk för att 

barnen tappar lusten för utveckling och lärande om vuxna styr barnens lekar hela tiden. Om 

man ständigt styr barns lekar blir det dessutom ingen fri lek.   

       

Det framkommer också att förskolepedagoger på respektive förskolor hanterar material på 

olika sätt. På förskolan 1 strävar de efter att ha könsneutrala och kreativa material som inte är 

färdigkonstruerade. På förskolan 2 ansåg de att det inte handlar om materialet utan att det 

handlar om hur förskolepedagogerna förhåller sig till materialet. De lyfte fram att om man är 

tvungen att ta bort könskodade material så anser de att man inte har kommit så långt i sitt 

tänkande kring genus. Istället ligger alltså problemet hos förskolepedagogerna och inte 

barnen. Detta håller vi med om och det verkar som att man inte ska ta bort könskodade 
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material eftersom sådana material finns överallt och barnen spenderar inte all sin tid på 

förskolan. Då handlar det mer om hur förskolepedagogerna förhåller sig till materialet och 

hur de visar att allt material kan användas av alla och inte har någon koppling till kön. Har 

man könskodade leksaker är det viktigt att förskolepedagogerna är uppmärksamma på 

barnens val av lekar och hur de leker. Om barnen till exempel leker med det som anses vara 

typiskt pojkigt respektive flickigt, är det viktigt att förskolepedagoger ser till att barnen inte 

fastnar med en viss aktivitet eller material hela tiden. Det är viktigt att förskolepedagogerna är 

medvetna om att de val barnen gör är av intresse och inte på grund av de stereotypiska 

föreställningarna. Detta förhållningssätt kan ha sin grund i den kompensatoriska pedagogiken, 

vilket vi noterade i förskolan 1, då de delade upp barnen i små grupper. Detta var för att 

barnen hade fastnat för en stereotypisk aktivitet och därför ville förskolepedagogerna få 

exempelvis pojkarna att leka rollekar också.   

 

Vidare forskning 

I vår undersökning har vi utgått från vuxnas perspektiv på barn, då vi har intervjuat sex 

verksamma förskolepedagoger som visade oss ett fördjupande perspektiv på fri lek utifrån ett 

genusperspektiv. Men för att vidareutveckla undersökningen hade det varit intressant att 

observera förskolepedagogerna och se hur de förhåller sig till barnen i praktiken. En annan 

intressant aspekt är att få in barnens tankar kring den fria leken och material. Som metod kan 

man intervjua de äldsta barnen på förskolan för att få en insikt om hur de tänker kring den fria 

leken och material på förskolan. Är barnen redan i förskoleåldern påverkade av de 

stereotypiska föreställningar som finns i samhället? Varför väljer barnen dessa stereotypiska 

könsrollslekar? Är det för att de anser att flickor ska leka flicklekar och pojkar ska leka 

pojklekar? Detta är något man kan fortsätta forska vidare om. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 (samtycke) 
 

Hej Föräldrar på förskola xxxxx! 

Inom ramen för mina studier vid Förskollärarutbildningen på Södertörns Högskola kommer 

vi (Charmi och Maureen) att utforska om förskolepedagogers förhållningssätt till barn i den 

fria leken utifrån ett genusperspektiv. Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap 

om hur förskolepedagoger förhåller sig och tänker kring genus med fokus i den fria leken på 

förskolan. Vi vill även få en uppfattning om hur förskolepedagogerna formar verksamheten i 

relation till materialet utifrån genus, det vill säga är förskolepedagogerna medvetna eller 

omedvetna kring valet av material som de införskaffar i verksamheten. Vi vill dessutom få 

insikt om hur förskolepedagogerna synsätt kring genus har förändrat under åren. Vi kommer 

att behöva observera pedagogerna och förskolebarn i samspel med varandra. Observationer 

kommer utföras vid ca 3 tillfälle. Vid observationer kommer vi att använda oss av en 

bandspelare, ett anteckningsblock och en penna. Anteckningar och personuppgifter samt 

andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer eller förskola kommer att 

anonymiseras, behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt. Med detta brev vill vi be om 

ert medgivande för ert barns medverkan. 

 

Vid eventuella frågor eller tankar kring vår studie, kan du kontakta oss via mail eller telefon. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Maureen Babirye och Charmi Rathod 
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FÖRFRÅGAN OM MEDGIVANDE 

 

Återlämnas ifylld till förskollärare XXXX innan den XXXX. 

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn medverkar. 

 

Jag/Vi MEDGER INTE att mitt/vårt barn medverkar. 

 

Barnets namn 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Maureen Babirye,                                        Charmi Rathod, 

Tel: 076 xxxxxxx,                                          Tel: 073xxxxxxx, 

E-post:   -    E-post: - 

Handledare: Katarina Mattsson,               E-post: - 

Tel: 08-xxxxxx 
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Bilaga 2 (informationsbrev) 
 

Information om en studie av förskolepedagogers förhållningssätt till i den fria leken 

barn utifrån ett genusperspektiv. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Hej, 

Vi är två förskollärarstudenter, Charmi Rathod och Maureen Babirye, som skriver vårt 

examensarbete på Södertörns Högskola i Stockholm. Vi har valt att utforska om 

förskolepedagogers förhållningssätt till barn i den fria leken utifrån ett genusperspektiv. 

Syftet med denna studie är att få en fördjupad kunskap om hur förskolepedagoger förhåller 

sig och tänker kring genus med fokus i den fria leken på förskolan. Vi vill även få en 

uppfattning om hur förskolepedagogerna formar verksamheten i relation till materialet utifrån 

genus, det vill säga är förskolepedagogerna medvetna eller omedvetna kring valet av material 

som de införskaffar i verksamheten. Vi vill dessutom få insikt om hur förskolepedagogerna 

synsätt kring genus har förändrat under åren. 

 

I vår undersökning kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

Detta innebär att alla som deltar är frivilligt och kan avbryta sitt medverkande när som helst 

utan motivering. Du som medverkar i vår undersökning kommer inte att kunna identifieras i 

vår studie och datainsamlingen kommer att hanteras konfidentiellt. Vår datainsamling är tänkt 

att vara ett intervjutillfälle och 2-3 observationstillfälle. Intervjuerna kommer att spelas in och 

inspelningar kommer givetvis att tas bort efter att datainsamlingen har granskats. Det kommer 

endast vara vi och vår handledare som kommer att ha tillgång till datainsamling under den tid 

det granskas. Vi har tänkt att de beräknade tiderna för intervjuerna kommer att vara ungefär 

20-30 minuter. Vi kommer att skicka ut detta brev till dig nu men vi återkommer med 

intervjufrågor och eventuellt boka tider för besök. 
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Vår studie kommer senare att redovisas i en form av ett examensarbete vid Söderns högskola 

som sedan läggs ut i databasen Diva. Du som har valt att medverka kan alltid kontakta oss om 

du skulle vilja ta del av den färdiga studien. 

 

Vid eventuella frågor eller tankar kring vår studie, kan du kontakta oss via mail eller telefon. 

Med vänliga hälsningar, Maureen Babirye och Charmi Rathod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 

Maureen Babirye,                                        Charmi Rathod, 

Tel: 076 xxxxxxx,                                          Tel: 073xxxxxxx, 

E-post:  -     E-post:  - 

Handledare: Katarina Mattsson,               E-post:  - 

Tel: 08-xxxxxxx 
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Intervjuguiden 
 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du jobbat på den här förskolan? 

3. Vilka åldrar är du ansvariga för på din avdelning? 

4. Hur många förskolor har du arbetat på tidigare? 

5. Har du fått en utbildning som tar upp genus frågor? 
              

 Genus 

6. Vad tänker du på när du hör ordet genus?  

7. Hur arbetar ni med genus på er avdelning? 

8. Enligt läroplanen för förskolan, ska förskolan arbeta emot traditionella könsmönster. 

Anser du att ni följer dessa mål i läroplanen? Om ja, motivera hur?  

9. Skulle du kunna ge oss exempel kring situationer på avdelningen, där du tror det 

traditionella könsmönster kan vara problematiskt? 

10. Vad har du för syn på pojkar och flickor i verksamheten? 

11. Vilka olika strategier använder du när du bemöter flickor och pojkar? Har alla i 

arbetslaget samma arbetssätt till pojkar och flickor? Om nej, vilket arbetssätt har ni 

annars?   

12. Märker du någon skillnad på hur du förhåller dig till pojkar och flickor? Om ja, 

motivera på vilket sätt? 

13. Tycker du att ni stimulerar barnen att leka över könsstereotypa gränser? 

14. Med tanke på genus och hur genus påverkas, Hur funkar det med olika material på 

avdelningen utifrån det? Har ni en tanke bakom vad för material som ska införskaffas? 

Om ja, motivera ert tankesätt. 

15. Har din syn på genus förändras genom åren? På vilket sätt i sådana fall? 

16. Hur såg det ut (hur tänkte du) när du gick ut din utbildning?    
 

Fri lek 

17. Vad är fri lek för dig? 

18. Vad för skillnad finns det mellan fri lek och styrd lek enligt dig?  

19. Var brukar barnen vara på avdelningen när det är fri lek?  
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20. Går du in i den fria leken? På vilket sätt i sådana fall? 

21. Vilken roll har du när du deltar i den fria leken? 

22. I fall det uppstår ett problem mellan barnen och du måste gå in och ingripa. Hur skulle 

du kunna lösa det?  

23. Vad är det som kan hindra dig att inte vara med i barnens lek? 

24. Har ni diskussioner i arbetslaget om teorier och forskning kring barns fri lek? 

25. Kan du ge ett exempel på hur genus kan komma i fokus under den fria leken? 

26. När barnen leker fritt, brukar de gruppera sig efter kön på avdelningen? Om ja, hur 

tänker du att det kan bero på då? 

27. Vad har ni för mål med fri lek?  

28. Vad tror du att barn lär sig genom den fria leken? Skulle du kunna ge ett exempel? 
 

 

 

 


