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Abstract 

Title: “Here we treat everyone equally” 

Author: Denize Skoog & Paulina Erazo Cabrera 

Supervisor: Katarina Mattsson  

Term: Autumn term of 2016 

Season indication: HT 13  

Purpose: The purpose of this study is to investigate teachers' approach to gender in the 

preschool playground. The study is based on a gender theory perspective, which concerns 

how preschool teachers create invisible rules, norms and expectations about what is masculine 

and feminine in society. The study deals with the concept of gender and how it is perceived 

and expressed from the teacher's' point of view and how the teachers treat the children in the 

playground.  

Question at issue:  

 What are the educators´ ideas regarding pupils in preschool playgrounds in relation to 

gender? 

 How visible are norms and notions of gender in the preschool outdoor area?  

 In what way is the preschool outdoor area important for educators pedagogical 

approach?  

Method: These questions are answered using a qualitative observations and interviews with 

three teachers at a preschool in Stockholm.  

Main theoretical connections: Constructivist interpretative and gender theory.  

Conclusion: The result of the interviews reveals that teachers treat pupils as individuals rather 

than based on their gender. This is the teacher's main goal and ambition. The observations 

showed a passive approach that involves teachers allowing the children to play freely in the 

preschool playground. They care about the children's free play and care because they believe 

that it is important. The teachers do not participate in children's play in the outdoor area, but 

they observe and assist the children when needed. Although the preschool yard plays a vital 

role in the everyday educational activities, our results suggest children to learn from each 

other without interaction and teaching from the teachers. The teachers did not view the 
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playground as an extension of learning that occurs indoors but as an area where children can 

play and learn from each other. 

Keywords: Norms, girls and boys, teachers' approach, preschool playground and gender. 

Nyckelord: Normer, flickor och pojkar, pedagogers förhållningssätt, förskolans utegård och 

genus.   
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Förord 

Vi vill tacka alla som medverkat och hjälpt oss i vårt arbete. Vi tackar förskolan och alla 

pedagoger, utan er hade vår studie varit omöjlig. 

Stort tack till vår handledare Katarina Mattsson som hjälpt och stöttat oss genom hela vår 

uppsats. Vi vill även tacka våra familjer och vänner som stöttat oss i motgångar och 

medgångar. Ett extra stort tack till Lisza Ray, Marie Granqvist, Madeleine Biberg, Stephanie 

Cabrera, Henry Morales och Tobias Olsson.  

Södertörn 2016 

Denize Skoog & Paulina Erazo Cabrera    
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1. Inledning  
 

“Flickor lugna ner er nu och låt pojkarna springa av sig!”. Citatet är hämtat från en tidigare, 

självupplevd erfarenhet och enligt oss ett vanligt förekommande förhållningssätt i förskolans 

värld. Citatet syftar på hur vårt samhälle styrs av normer och värderingar efter individens kön. 

Innebörden av citatet kommer genomsyra studien.  

Alla har vi nog varit med om orättvisor och ojämlikhet i barndomen, vuxenlivet och i övrigt i 

samhället när det gäller könsskillnader. I förskolan finns det barn som far runt, har svårt med 

koncentrationen, är oroliga, blyga, utanför eller stillasittande. Vissa barn syns knappt och 

vissa tar stor plats. Det är därmed en förutsättning att engagerade och delaktiga pedagoger och 

vuxna finns till hands för varje barn, oavsett anledning. Vi har under vår utbildning reflekterat 

och uppmärksammat hur pedagoger har olika uppfattningar om begreppet genus och vad ett 

genuspedagogiskt arbete innebär. En del pedagoger anser att ett genuspedagogiskt arbete 

handlar om att utesluta könsmärkt material eller att förändra i den pedagogiska miljön gör 

skillnad. Somliga menar att det handlar om att bemöta varje barn utifrån individen. Genom att 

pedagogernas uppfattningar och kunskaper ser så olika ut så bidrar det till att barnen får olika 

förutsättningar och bemötande.  

Vi upptäckte att det finns mycket forskning gällande utomhuspedagogiken, främst om skogen 

som en könsneutral plats, dock inte lika mycket om förskolans utegård. Vi valde därför att 

fokusera på utegården som är förskolans närmaste och viktigaste utemiljö, för att se hur dessa 

frågor behandlas där. Vi har med vår tidigare erfarenhet upplevt att utevistelsen vanligtvis är 

oplanerad och mestadels består av fri lek. För oss innebär den fria leken att barnen leker utan 

pedagogers medverkan. Förskolans verksamhet är till stor del förlagd utomhus, oftast på 

utegården vilket betyder att det är extra viktigt att utomhuspedagogiken bidrar med lärande 

och kunskap utifrån förskolans läroplan med samma förutsättningar som i förskolans 

innemiljö. En av förskolans viktiga mål är att barn ska behandlas jämställt och efter deras 

personliga förutsättningar. Därför har vi valt att undersöka detta område med fokus på 

pedagogernas förhållningssätt i jämställdhet och genusfrågor på förskolans utegård.  

Anledningen till att vi valt att undersöka ämnet var att vi båda intresserat oss för genusfrågor 

genom de tankar som väckts och de reflektioner vi gjort under våra möten med pedagogerna 

som medvetet och omedvetet låtit genus styra förskolans verksamhet. Med studien vill vi 

påvisa för oss själva och läsarna hur viktig förskolans utomhusmiljö är, samt vikten av 
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pedagogernas förhållningsätt i både den planerade och den fria verksamheten när det handlar 

om genus. Det är viktigt att som pedagog inte låta sig styras av föreställningar om de 

traditionella könsrollerna och att bemöta varje barn som den individ den är. Som blivande 

förskollärare har vi en vision om hur förskolans verksamhet ska bedrivas och hur den ska 

inbjuda till en inspirerande, lärande och kreativ pedagogisk miljö. Med hjälp av studien kan vi 

undersöka och utveckla vår kunskap och vårt intresse för att göra oss själva och andra rikare 

på kunskap för våra framtida barn.  

2. Syfte 
 

Syftet med studien är att få fördjupade kunskaper om hur pedagogerna tänker och förhåller sig 

till genus med fokus på förskolegården. I studien kommer vi observera barnens lek på 

förskolegården samt verksamheten i hallen. Vi kommer även ta del av pedagogernas syn och 

förhållningssätt gällande genus.    

2.1 Frågeställning 

1. Vad har pedagogerna för tankar om förskolans utegård i förhållande till genus? 

2. Hur synliggörs normer och föreställningar om kön i förskolans verksamhet ute på 

förskolegården och i förskolans hall? 

3. På vilket sätt har förskolans utegård betydelse för pedagogernas förhållningssätt? 

3. Bakgrund  
 

Detta kapitel handlar om utomhusmiljöns betydelse för barns lärande och vad förskolans 

läroplan skriver om pedagogernas delaktighet i fokus på genus och utomhusmiljön. Med detta 

som grund har vi undersökt hur pedagoger i förskolan bemöter och förhåller sig till genus på 

förskolegården. 

3.1 Utomhusmiljöns betydelse för barns lärande 

Utomhuspedagogiken kan skapa utveckling till kreativitet och nyskapande lärandemiljöer där 

barnens kompetenser och talanger kan komma till uttryck. Anders Szczepanski som är knuten 

till utomhusdidaktiska ämnesområden hävdar att kunskap uppstår i en växlande miljö där 

inomhusmiljön och utomhusmiljön skapar en gemensam arena för lärandet (Szczepanski 

2007, s. 9). Dahlgren och Szczepanski anser att i den nuvarande skolformen borde lärandet 
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ske såväl inomhus som utomhus för att komplettera varandra. I utomhusmiljön kan alla 

kunskapsområden praktiseras. Det är en plats där barn i alla åldrar kan utveckla sitt lärande, 

ett lärande som sker i olika sammanhang och situationer. Att använda sig av utomhusmiljön 

och dess olika rum och möjligheter ger barnen och de vuxna en omväxlande lärmiljö. Barnen 

ges här stora möjligheter att utforska en plats som även bidrar till att sinnen och olika 

förmågor stimuleras. Platsen kan även hjälpa barnen och de vuxna att se lärandets hur, vad, 

och varför- frågor på ett mer konkret vis. Miljön bidrar till kunskapsutveckling i både det 

praktiska och det teoretiska. Här kan barnen utveckla kunskap inom exempelvis matematik, 

naturvetenskap och teknik. Utomhusmiljön är en plats där man får möjlighet till reflektion 

samtidigt som den kan ses som en lärobok i alla ämnen (Dahlgren & Szczepanski 2004, s. 9 

ff).  

3.2 Styrdokument för förskolan 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev 2010) beskriver att aktiviteter ska förberedas i 

verksamheten på ett sätt som kan hjälpa barnen att förstå hur arbete och vardagsliv utformas. 

Vidare står det att pedagogerna ska ansvara för att alla barn ska utveckla sin nyfikenhet och 

sin lust att leka, ute som inne. Samt att alla som jobbar inom förskolan ska arbeta utefter de 

grundläggande värden som anges i dessa styrdokument. Förskolepersonalen ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. På förskolan ska alla barn oavsett om det är flickor 

eller pojkar ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar från bestämda könsroller och könsmönster. Skollagen säger att förskolans 

utbildning ska vara likvärdig för alla. Det arbete som ska prägla arbetet i förskolan är omsorg 

om det enskilda barnets välbefinnande, utveckling och lärande samt trygghet. Att 

verksamheten ska ta hänsyn till alla barns olika förutsättningar betyder att 

förskoleverksamheten ska behandla alla barn efter deras personliga förutsättningar. När det 

kommer till de vuxnas förhållningssätt står det i läroplanen att de anses som viktiga 

förebilder, det är de vuxna som påverkar barns förståelse. Att barn ska behandlas jämställt är 

enligt Barnkonventionen (2009) ett av de grundläggande värdena i det svenska samhället, det 

är något som ska märkas i hela förskoleverksamheten. Förskolans läroplan säger att alla barn 

ska ha rätt till fri lek och att få utvecklas på lika villkor samt att få skapa sin egen identitet 

(Lpfö 98, rev 2010, s 4 ff). 

3.3 Begreppsdefinitioner 

Normer - Normer skapas och förändras kontinuerligt i vårt samhälle. Det är normer som gör 

oss till kvinnor eller män utifrån de olika diskurser samhället omfattas av och är en del av. På 
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grund av att det finns diskurser som anses vara över och underordnade så anses inte 

människor fritt välja vilka diskurser man vill förhålla sig till (Eidevald 2011, s. 101).    

Flickor och pojkar - I vår text har vi valt att benämna barnen efter pojke och flicka eftersom 

vi studerar genus. Begreppen manligt och kvinnligt beskrivs med olika ord och på olika sätt. 

Det förklaras i boken “Anna bråkar!” som varandras motsatser (Eidevald 2009, s. 12).    

Jämställdhet - Innebär att alla människor är fria att utveckla sin personliga förmåga och att 

fatta beslut utan att begränsas av strikta könsroller (Eidevald 2011, s. 23). 

Positionering - Innebär att människor beter sig olika beroende på situationen de befinner sig i 

(Eidevald 2009, s. 58).   

Inkludering - Att känna sig delaktig och vara i en gemenskap.  

Exkludering - När ett barn inte är eller känner sig delaktig i en gemenskap. 

Delaktighet - Handlar om att ta del av något som redan bestämts (Arnér 2009, s. 14). 

Inflytande - Handlar om barnens möjligheter att påverka sin tillvaro (Arnér 2009, s. 14).  

Förskola - En plats där barn i åldrarna 1-5 år vistas i ett pedagogiskt och omsorgsfullt syfte 

(Nationalencyklopedin 2016).  

Könsstereotypt - Samhällets normer kring kön (Nikolajeva 2004).  

Stereotypt - Hur vi ser på människor i olika sammanhang såsom vilken religion, kultur, 

nation eller yrkesgrupp individen har (Nationalencyklopedin 2016).   

Fri lek - Den fria leken betyder enligt oss den lek som inte är vuxenstyrd men kan innehålla 

pedagoger som är med på barnens villkor.  

Pedagoger - Med pedagoger menar vi de som arbetar på förskolan, det vill säga både 

förskollärare och barnskötare.  

Förhållningssätt - Johansson och Pramling Samuelsson skriver om olika aspekter som är 

centrala för den pedagogiska verksamheten och som påverkar pedagogernas förhållningssätt 

och teorier, med hänsyn till läroplanens intentioner och dilemman som pedagoger ställs inför. 

Pedagoger agerar utifrån egna erfarenheter, kunskaper och föreställningar. Man kan säga att 

pedagoger har en “teori” för sitt lärande med barnen, en teori som baseras på barndomen, 

utbildning, nyare forskning eller praktik med barn. Teorin kan vara både medveten och 
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omedveten men har stor betydelse för pedagogens förhållningssätt och hur pedagogen ser på 

barnet (Johansson & Pramling Samuelsson 2003, s. 11 ff).  

Genus - Genus är ett begrepp som handlar om människans biologiska skillnader mellan 

mannen och kvinnan. Skillnader och olikheter skapar föreställningar om egenskaper som i sin 

tur kategoriseras till det tillhörandet könet (Hirdman 1988, s. 50 ff). Begreppet genus på latin 

betyder slag, släkte, sort och kön (Hirdman 2001, s. 11). När man ska använda sig av ett 

genusperspektiv är det viktigt att man kan se saker utifrån olika perspektiv bortsett från 

fördomar, föreställningar och det “gamla tankesättet”. Enligt statens offentliga utredningar om 

jämställdhet i förskolan, innebär förskolan att man i ett genusperspektiv ska arbeta för att 

könsförhållanden ska synliggöras och eftersträva en förändring genom att tillämpa nya 

förhållningssätt och beteendemönster (SOU 2006, s. 75). Enligt Nationalencyklopedin är 

genus ett begrepp som handlar om människors sociala kön. Det sociala könet handlar om det 

som betraktas som typiskt kvinnligt och manligt (NE 2017). 

Utomhuspedagogik - Enligt Nationalencyklopedin introducerades begreppet utomhus-

pedagogik i början av 1990-talet. Utomhuspedagogik innebär att man utgår från platsens 

betydelse för lärandet. I praktiken används det i form av vägledning, reflektion och olika 

tolkningar med naturen och kulturlandskapet som grund. I en utomhuspedagogik ser man 

kunskap som en sysselsättning, det vill säga barnen lär sig genom verkliga upplevelser. Som 

en följd av att lärandet sker utomhus bidrar utomhuspedagogiken till mer rörelse vilket blir en 

positiv effekt för barnens hälsa (NE 2016). 

Det nationella centrumet för utomhuspedagogik, vid Linköpings universitet illustrerar att 

kunskap handlar om att arbeta med en reflekterad erfarenhet. Med detta menar dem en 

kunskap som sammanför kunskaper, händelser och språkliga begrepp (NCU 2016).  

Det nationella centrumet för utomhuspedagogik har skrivit en egen definition av begreppet 

utomhuspedagogik, som lyder: “Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till 

lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i 

autentiska situationer. Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och 

utbildningsområde som bl.a. innebär: att lärandets rum flyttas ut till samhällsliv, natur- och 

kulturlandskap, att växelspelet mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas, att 

platsens betydelse för lärandet lyfts fram” (NCU 2016).    

  



12 
 

4. Genusteoretisk utgångspunkt 

 

Vi har valt att utgå från genusteorin eftersom det är pedagogernas förhållningssätt till genus vi 

valt att undersöka. Vi kommer med stöd av teorin förklara, analysera och diskutera det 

material och resultat vi samlat in. Genusteorin har många inriktningar och perspektiv. Några 

av inriktningarna handlar om makt, normer, jämställdhet och kön.  

Genusforskaren Yvonne Hirdmans genusteori grundar sig på två principer; dikotomi och 

hierarki. Dikotomi handlar om skillnader i samhället när det handlar om manligt och 

kvinnligt. Män och kvinnor förväntas ha olika yrken, intressen och förväntas klä sig på olika 

sätt. Handlingar och värderingar som är könspräglade hålls isär. Hierarkin handlar om 

maktskillnader som tar sig uttryck i exempelvis arbetsmarknaden. I de flesta sammanhang är 

mannen normen (Hirdman 1988, s. 7 ff). Enligt Hirdmans studie vill människor ständigt 

kategorisera och definiera nya och äldre föremål, fenomen, idéer och åsikter. Det räcker inte 

med att könen är olika. Föremål som är neutrala har svårt att behålla sin neutralitet. Man vill 

ständigt kategorisera in färger, kläder, en hobby eller sysselsättning till sådant som anses vara 

feminint och maskulint. Det är få ting som anses vara fritt från normer och värderingar från 

samhället. Nästintill har allt blivit påverkat av samhället och dess normer. Arbetet med att 

befria föremål och handlingar från genus blir svårt även om könen skulle bli jämställda 

eftersom arbetet med att göra saker fria från genus skulle finnas kvar. Man föds inte till man, 

att vara en man är att inte vara en kvinna. Samhället formar mannen och dess egenskaper. Att 

göra genus innebär att göra skillnad, där olikheter egentligen inte finns (Hirdman 2001, s. 65 

ff).  

Genus började användas inom feminismen på 1980-talet. Idag används begreppet vanligtvis 

inom genusforskningen synonymt med begreppet kön. Genom begreppet och dess innebörd 

kan vi skilja på individens kön och hur individen uppfattar könets egenskaper. Det är 

samhället som har byggt upp olika förväntningar på vad som är kvinnligt och manligt 

(Eidevald 2011, s. 54 ff). Svenska Akademiens ordlista har en kort beskrivning där de menar 

att begreppet innebär vad som är manligt respektive kvinnligt (SAOL 2006, s. 13). Eidevald 

skriver i sin avhandling om hur vi ser kön som biologiskt givet och genus som en social effekt 

av kroppsliga, hormonella och kromosommässiga olikheter. Kön ses alltså som biologiskt 

självklart medan genus ses som något samhället konstruerat över tid, därför kallas genus för 

det “sociala könet”. Eidevald har studerat hur de kvinnliga och manliga föreställningarna 
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påverkar människans beteende mot varandra, de förväntningar man har samt de konsekvenser 

det kan få. Det som ger dessa sociala konsekvenser är genus och inte könet i sig. Studier finns 

om pedagogers förhållningssätt och om hur utbildningssystemet fungerar. Det finns även 

forskning om pedagogers bedömningar och presentationer påverkar eller skiljer sig när det 

handlar om könsolikheter (Butler 2006 se Eidevald 2009, s. 20). Samhällets förväntningar kan 

till exempel handla om sociala egenskaper som att kvinnan har simultankapacitet eller att 

mannen är tävlingsinriktad vilket medför skillnader i arbetslivet. Kvinnor och män erbjuds 

olika möjligheter vilket tydligt syns i samhällets olika arbetskulturer (Rydhagen 2013, s. 13). 

Könsrollerna internaliseras tidigt i våra liv, redan när vi föds. Vi blir uppfostrade så som våra 

föräldrar blivit uppfostrade vilket medför att det är svårt att bryta mönstret. Vi skapas utefter 

en sorts “roll” som samhället bygger på. Det innebär att vi klär oss, agerar och blir behandlade 

utifrån samhällets normer (Evertsson 2010, s. 54). Det är därför en viktig faktor att 

skolväsendet och alla inkluderade skaffar sig en gemensam kunskap om samhällets 

maktstrukturer, förhållningssätt, attityder, normer och hur vi kan arbeta för ett mer jämställt 

samhälle (Svaleryd 2002, s. 39 ff).  

Den feministiska forskaren Bronwyn Davies har skrivit boken “Hur flickor och pojkar gör 

kön”. I boken skriver hon om sin studie precis som titeln lyder hur flickor och pojkar gör kön i 

förskolans lek, utifrån situationer och hur de ser på kön med hjälp av sagor. Hon skriver att 

idén om vad som är manligt tycks handla om makt. Kvinnor anses endast ha makt i hemmet 

eller som medhjälpare till män. Dessa diskussioner om kvinnor och män inplanteras hos barn i 

form av lekar och sagor, alltså i de yttrande praktiker som finns i barnens vardag. Barnen 

anses ta till sig denna diskurs och tillämpas i deras vardag. Barnen visar detta genom attityder 

och personligheter. Man kan se sig som antingen aktiva människor som beter sig på ett sätt 

som inte blivit påverkad av normer och värderingar utifrån, eller som individer vars 

personlighet är skapad genom att de positionerar sig som passiva eftersom det anses vara mer 

accepterande av samhället. Davies anser sig inta olika sätt att vara genom att pröva olika 

positioner, hon anser att dessa positioner gör henne fri genom att hon kan bli och göra sig till 

vad hon vill på olika sätt. Hon menar att barn också ska ha rätt att bete sig och inta olika 

positioner utan att bli dömd utifrån värderingar och normer. Det ska vara en självklarhet samt 

en frihet att inta olika könsroller, det vill säga sammanhang där inget kan dömas som något 

betydande eller där ett beteende har en positiv laddning. I studien uppmärksammade forskaren 

att barn enkelt kan förändra sitt sätt att se på saker eller sitt sätt att handla på. För att barn ska 

leka med varandra har de behov av att inta samma diskurs konstruktion, för att känna 
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samhörighet under leken. Med det menar Davies att barn som anses ha samma hobby eller har 

saker gemensamt har lättare för att leka eller känna ömsesidighet i perspektiv (Davies 2003, s. 

212 ff).  

5. Tidigare forskning  
 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning som är relevant för studiens undersökning och 

syfte. Vi kommer utgå ifrån tidigare forskning som handlar om förskolegården, konstruktion 

av kön och pedagogers förhållningssätt till genus.   

5.1 Pedagogers deltagande i leken 

Vi har valt att ta med Lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofssons forskning om lek, som hon 

beskriver i bland annat “I lekens värld” och “Lek för livet”. Knutsdotter (2003) menar att 

genom leken får barn erfarenheter och det ger i sin tur kunskap och lärande. Vuxnas 

deltagande är en förutsättning för ett barns utveckling. I leken kan pedagogerna utmana 

barnens tänkande.  

Knutsdotter (1987) skriver om den fria leken som innebär att vuxna inte är delaktiga i leken. 

Vuxna deltar därmed endast vid behov när en konfliktsituation uppstår eller när leken bryter 

mot de vuxnas regler och normer. Bakgrunden kan vi finna i samhällets starka inflytande från 

psykoanalytisk barnpsykologi som handlar om att leken behövs för att barnet ska leva ut sina 

konflikter på många olika vis. Det är därför vanligt att pedagoger och vuxna intar ett passivt 

förhållningssätt genom att inte delta i barnets lek (s. 123 ff). En vuxens roll och deltagande är 

en förutsättning för barnets utveckling. Om uppmuntran finns och en bra inställning blir leken 

varierande och utvecklande (s. 135). I USA och de nordiska länderna har kritik förekommit 

mot det passiva förhållningssättet. Många förespråkar att en vuxen deltar i leken på barnens 

villkor och utan en auktoritär och dominerande roll (s. 183).  

Knutsdotter skriver om pojkar och flickors lekar och hur de skiljer sig åt. Pojkar uppmuntras 

mestadels till lekar som innehåller konstruktion, lekar med vilda äventyr samt bråklekar. 

Pojkar beskrivs vanligtvis som högljudda och tävlingsinriktade. Flickor beskrivs som lugna 

och stillsamma genom att de undviker pojkarnas bråkighet. De ägnar sig vanligen åt 

bordsaktiviteter samt lek i dockvrån. Lekar som handlar om familj, hus och hem är ett vanligt 

förekommande i flickornas lekar. Knutsdotter skriver att det grundar sig i kulturella och 

sociala faktorer som speglar den västerländska kulturens könsrollsmönster (s. 101 ff).  
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Charlotte Tullgren har skrivit avhandlingen “Den välreglerade friheten- Att konstruera det 

lekande barnet”. Hennes studie visar på hur pedagoger i förskolan styr barnens lek och vad de 

i sin tur ger för konsekvenser. Hon skriver även om pedagogers förväntningar, delaktighet och 

hur det speglas i förskolans verksamhet. Hennes huvudsakliga avsikt med studien var att 

belysa hur de vuxna skapar en föreställning om framtiden, normer och värderingar genom 

leken. Tullgrens tankar skiljer sig från Knutsdotter. Tullgren är kritisk mot pedagogens 

deltagande i barnens lek eftersom det är lätt att pedagogen styr leken efter pedagogens 

erfarenhet, normer och värderingar. Leken blir på så sätt utefter pedagogens villkor och inte 

efter barnets. Genom att vuxna styr barnens lek medför det att barnen tillskrivs idéer om 

framtiden. Barnet formas av oskrivna regler och normer. Det kan handla om hur ett barn ska 

vara och hur de ska leka. Tullgren visar i sin studie att pedagoger styr in barnen i normer som 

de själva anser vara lämpliga. Lekar som uppfattas som avvikande eller störande förbjuds. Det 

kan handla om barn som är högljudda och vilda eller barn som är rena motsatsen. Tullgren 

visar på att pedagogerna styr barnen till kompetenser för framtiden. Vilket medför att alla 

barn inte har samma förutsättningar (Tullgren 2003, s. 117 ff).  

5.2 Utomhusmiljö  

Anders Szczepanski och Lars Owe Dahlgren har gjort en empirisk studie vid namn “Lärares 

uppfattningar av lärande och undervisning utomhus”. De beskriver om utomhuspedagogiken 

som begrepp och dess ursprung från USA. Sedan mitten av 1860-talet har man utfört kurser 

utomhus med syftet att öka förhållandet med naturen. Människan har med tiden avlägsnats 

från naturlandskapet och arbetet i jordbrukssamhället. Vidare beskriver Szczepanski och 

Dahlgren hur lärare i forskningen har upplevt att det finns positiva fördelar med 

utomhusundervisning. Några av dessa fördelar bidrar till att barn ökar motivationen, 

självständigheten, arbetar med sina sinnen samt sina personliga upplevelser. Vidare visar 

studien att kroppen och sinnenas platsuppfattning visar sig fritt i olika rum vilket är motsatsen 

av att ha lärandemoment inomhus, där klassrummen begränsas av väggar. Respondenterna i 

deras studie hade en uppfattning om utomhusmiljön som ett bidragande till en variation av 

lärande som kompletterar lärandet inomhus. Det är viktigt att skolans miljö är lika välplanerad 

och strukturerad inomhus som utomhus för att variera lärandet i teori och praktik som även 

ska bidra till positiva förutsättningar för barnens utveckling i alla lärandemoment. Forskning 

har visat att aktivitet, motorik och hälsa är ett positivt lärandemoment i utomhusverksamhet 

(Dahlgren & Szczepanski 2011, s. 42 ff).   



16 
 

Att använda sig av en verksamhet ute blir allt populärare. Många har förstått innebörden av att 

utnyttja hela kroppen för att lära in. För att öka förståelsen är det bra att kombinera fysisk 

aktivitet, utomhusmiljö och inlärning. Detta ger barnen ett samband (Brügge 2011, s. 26). 

Förskolegården är en stor del av verksamheten och är ett av förskolans rum som används stor 

del av förskolans vardag. I rummen finns det stort utbud av varierande möjligheter. Rum och 

miljö kan bidra till synliga och förstärkta normer, värderingar och regler. Det har även visat 

sig att ålder och barnets erfarenhet är ett avgörande faktor på rummets normer och 

värderingar. På utegården har barnen möjlighet att gå ifrån och skapa egna hörnor och 

utrymmen samt projektarbeten. Normer om pojkighet och kön uppmärksammas inte på 

samma sätt på utegården som i inomhusmiljön. Utegården ses som en jämställd arena där 

könsstereotypa mönster normaliseras eller förändras. Vidare beskriver Hellman om ett möte 

med ett barn på gården som påpekade att hen hade lika “snabba” skor som Hellman, istället 

för att påpeka vilket kön de kategoriseras in i (Hellman 2010, s. 216 ff). 

5.3 Genus i förskoleverksamheten  

Christian Eidevald disputerade 2009 med “Det finns inga tjejbestämmare”. Hans studie 

handlar om hur barn i förskolan framställs och bemöts utifrån ett könsstereotypiskt sätt samt 

hur pedagogerna förhåller sig utifrån samhällets föreställningar om kön. Christian beskriver 

att en del forskning använder kön som en startpunkt för att indikera diskriminering. I andra 

undersökningar använder man begreppet genus för att dela upp begreppen genus och det 

biologiska könet. Genus står för det som förändras över tid och förbinds till kroppen. Hur vi 

bemöter barnen är individuellt utifrån barnets egen personlighet och det som får oss 

människor att föreställa oss om vad som är kvinnligt och manligt är på grund av de 

traditionella mönster som vi människor växer upp med. Det påverkar hur vi ser, tolkar och 

bemöter barnen, som tidigast redan efter att barnet föds. Eidevald ville se hur barnen placeras 

med hänsyn till kön, vilka positioner som godtas och vilka som möter hinder. I ett exempel i 

avhandlingen beskriver han hur en flicka vid namn Anna positionerar sig likt en pojke i leken. 

Hon är högljudd, tar plats och är rörlig, flickan får en tillsägelse av pedagogerna att hon ska 

lugna ner sig medan pojkarna som beter sig likadant inte får någon tillsägelse. I och med att 

Anna positionerade sig som en pojke och inte som en flicka ansågs hon jobbig, annorlunda 

och fick därför en tillsägelse.  I forskningen framkom det att flickor och pojkar på förskolan 

beskrivs och behandlas stereotypt av pedagogerna, och genom att pedagogerna har detta 

förhållningssätt är det stor risk att man inte ser barnet som den individ den är. I studien 

arbetade pedagogerna aktivt med att skilja på pojkar och flickor utifrån hur de ser på de olika 
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könen. Förväntningarna blev då avgörande för hur barnen blev bemötta i olika situationer. 

Slutresultatet i hans forskning blev att pojkar och flickor inte positionerar sig olika i 

jämförelse med varandra, men i och med att de bemöts stereotypt av pedagogerna förväntas 

de ta olika positioner i förskolan. Eidevald skriver att pedagoger i förskolan anser sig bemöta 

barn lika oberoende av kön. Trots att de i praktiken och i verksamheten påvisar det motsatta. 

Detta kan bero på att det finns en varierande tradition och kultur i verksamheten som bidrar 

till att pedagogerna inte lägger märke till sitt eget bemötande av barnen (Eidevald 2009). 

I boken “Anna Bråkar” (2011) som är uppföljaren av boken “Det finns inga tjejbestämmare” 

(2009) belyser författaren konkreta exempel ur sin forskning om pedagogernas 

förhållningssätt som handlar om att pedagogerna sätter gränser för barnen. Studien utfördes i 

projektet: Förskolan som jämställdhetspolitisk arena. Där studerade Eidevald hur olika 

förskolor arbetar med genuspedagogik. Studiens utgångspunkt behandlar pedagogernas 

förväntningar på barnen som i sin tur bidrar till att avgöra hur barnen kommer att uppfatta 

sina möjligheter att bete sig. Av detta skäl kan det finnas en risk att barnen blir styrda av 

pedagogernas förväntningar på barnet som det rätta sättet att bete sig på, istället för att ha ett 

öppet sinne och erbjuda en variation. Det vill säga att utmaningen för pedagoger blir att 

medvetandegöra sina egna förväntningar och faktiskt se dessa som förväntningar och inte som 

en självklarhet (2011).   

Eidevald (2011) skriver i sin forskning att de pedagoger som själva anser sig kommit långt 

med jämställdhetsarbete är ofta de som låter flickor ta mer plats i olika aktiviteter medan 

pojkarna är de lugna och utför aktiviteter som pyssel eller liknande. Det är med andra ord 

vanligt att pedagoger ser sitt arbete som jämställt genom ett könsbrytande arbetssätt (s. 123).   

Vidare skriver Eidevald (2011) om rummets betydelse och normer som sker i samband med 

plats och miljö. Ändras rummet, så ändras även normerna. Det är viktigt att reflektera över 

vilka nya normer som skapas och varför det skapas nya normer när miljön förändras. 

Leksaker och förhållningssätt är en viktig del som kräver uppdatering kontinuerligt i det 

reflekterande arbetet. Att flickor vill bli byggarbetare och pojkar vill bli förskollärare behöver 

inte betyda att det är jämställt. Barn som leker traditionella lekar uppmuntras inte vanligtvis 

på samma sätt av pedagoger som de barn som utför icke traditionella sysslor. Forskaren menar 

att normer kommer att både begränsa och möjliggöra oss, därmed behöver de ständigt prövas 

och omprövas. Att arbeta med genuspedagogik kräver att man arbetar med olika strategier i de 

olika situationer som uppstår i verksamheten. Ett exempel på att vara könsöverskridande kan 

handla om att dela på pojkar och flickor eller att medvetet blanda pojkar och flickor. Det 
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handlar vanligtvis mycket om leksaker och material. Pedagoger kan uttrycka att de bemöter 

en flicka på ett visst sätt eftersom hon anses störa, men lägger inte märke till att man uppfattar 

barnet som störande på grund av att barnet kategoriseras som flicka. I en liknande situation 

med en pojke ansåg inte pedagogerna att pojken störde på samma sätt som med flickan. Om 

en pojke anses störande så får han sin vilja igenom genom att verbalt hävda den. Men om en 

flicka tar plats och verbalt hävdar det hon vill, så anses hon som störande. Flickan i Eidevalds 

forskning blev utburen ur rummet när denna situation uppstod. Pojken som fick sin vilja 

igenom, genom att slåss fick på så vis budskapet att det är den starkaste som vinner och får då 

sin vilja fram. I forskningen konstaterades även att flickor inte får sin vilja genom att verbalt 

hävda den och ta plats. Det visade sig att om flickan gråter för att få sin vilja igenom så 

fungerar det i många fall. Dessa situationer är förekommande på många förskolor och genom 

det anses inte förskolan som könsneutral eftersom makt och kön ständigt skapas i nya 

konstellationer. Med detta innebär det att det finns stor risk att barn blir bemötta av pedagoger 

utifrån stereotypa och könsrelaterade förväntningar oberoende av pedagogernas profession, 

ålder och kön (Eidevald 2011, s. 123 ff).      

Annika Månsson som är docent i pedagogik har gjort studien “Möten som formar” som 

handlar om interaktionsmönster på en förskola mellan pedagoger och barn i ett 

genusperspektiv. Hon skriver om skillnader och likheter i förskolans värld och i hemmet, 

främst med fokus på könsskillnader. Studien handlar även om hur barnen vanligtvis väljer 

lekar efter ett traditionellt könsmönster. Det innebär att barnen för vidare sin kultur vilket 

betyder att en internalisering sker (Kvalheim 1981, se Månsson 2000, s. 29). Det är intressant 

vad miljön har för betydelse i relationen mellan vuxna och barn i fokus på deras olika 

könstillhörigheter. Förskolan har likt hemmiljön en betydande faktor när det gäller omvårdnad 

och närhet, skillnaden är att förskolan har en segregerad kvinnostyrd roll som styrs av regler, 

tider och profession. Studien visade att interaktionen mellan pedagog och barn kunde se 

annorlunda ut beroende på vilken relation barnet och den vuxna hade till varandra. En tydlig 

genusaspekt resulterades även i samspelet och i olika situationer på förskolan. Två viktiga 

aktiviteter i förskolan som observerades var blöjbyte och hallen, där kunde Månsson se hur 

pojkarna fick mer fysisk kontakt med pedagogerna än flickorna. Pojkarnas verbala och icke 

verbala kommunikation med pedagogerna blev mer omfattande än flickornas. Interaktionen 

blev därmed mer långvarig mellan pojkarna och pedagogerna vilket innebar att flickorna fick 

agera mer självständigt (2000, s. 19).    
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Anette Hellman har skrivit “Kan Batman vara rosa?” som handlar om hur samhällets normer 

behandlar ”pojkighet” av pedagoger, flickor och andra pojkar i förskolan. I hennes studie 

kunde hon tydligt se hur pedagogerna betraktade pojkarna som stökiga och bråkiga och hur de 

bemötte individerna med olika tillvägagångssätt. I studien visar det sig att positionen “ typisk 

pojkighet” som utåtagerande, aktiv och dominant kan ses som en oönskad norm eller när det 

gäller flickor som agerar som en “typisk pojke” Den position som är mest accepterad av 

pedagogerna och barnen är det “självständiga” kompetenta barnet, de barnen får vanligtvis 

mer frihet och inflytande i verksamheten av pedagoger (2010 s. 215 ff).  

I studien frågade barnen pedagogerna om den starkt kodade karaktären Batman kunde vara 

rosa, istället för att fråga om flickor kunde vara Batman. Barn prövar, omprövar och 

ifrågasätter de sociala regler som dyker upp i barnens vardag, men det är viktigt att veta att 

deras normer inte behöver handla om genus och kön. Hellman betonar att barn normalt provar 

olika positioner för kön men det behöver inte kopplas till kategorierna flicka och pojke. Det är 

en förutsättning att pedagoger tar tillvara på barnens tankar och funderingar. I forskningen har 

det visat sig att barn som känner en trygghet i barngruppen vågar utforska nya könsmönster, 

därmed blir det viktigt att som pedagog skapa en trygg miljö som skapar inkludering i sociala 

relationer. Genom att uppmärksamma barns sätt att förhandla deras möjligheter till flera 

könspositioner kan pedagoger stödja barn att prova annorlunda sätt att vara en flicka eller en 

pojke. Det finns ingen naturlig lag som begränsar barn att lära sig könsskillnader, och inte 

heller lagar som på något sätt tvingar barn att tro att pojkar eller pojkighet bör värderas högre 

än en flicka eller flickighet. Barn förändras och ifrågasätter de etablerade könsnormerna, 

därför är det viktigt att uppmärksamma de möjligheter som innehåller barns sätt att förhandla 

kön (Hellman 2010).  

5.4 Fri lek 

Eidevald hävdar att fri lek är när barnen konstruerar den själv. Det är något som förekommer 

varje dag i förskolans verksamhet och struktureras ofta under längre perioder där barnen 

vistas, och där de själva kan välja olika platser och rum i förskolans inne och utemiljö. 

Observerande pedagoger finns alltid i närheten men barnen har vanligtvis stort inflytande att 

styra leken utan någon pedagog som sätter reglerna, den betraktas nästan helig för många. De 

vuxna ska alltså inte lägga sig i och styra barnens lek, däremot ska de skapa förutsättningar 

för den. Pedagogerna förväntas att passivt övervaka leken. Barn har till exempel svårt att lösa 

konflikter på egen hand, därför är det en förutsättning att det finns pedagoger i barnens fria 

lek för att övervaka och hjälpa dem med sådant de behöver träning och utveckling inom. Den 
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fria leken anses vara mycket viktig för barnen eftersom det är deras naturliga sätt att hantera 

och bearbeta sina erfarenheter (2009, s. 96 ff). I exempelvis Johansson & Pramling 

Samuelssons studie råder de förskollärarna att låta barnen leka fritt och inte störa dem då det 

är i den fria leken som barnen bearbetar utveckling och sina lärandeprocesser (2003, s. 12).    

5.5 Hallen  

En av förskolans många vardagliga situationer sker i hallen när barnen ska gå in eller ut. I 

Eidevalds studie kunde han se en skillnad i bemötandet gentemot flickor och pojkar i 

påklädningsituationer. Resultatet var att pojkarna fick mer hjälp än flickorna trots att pojkarna 

i många fall inte behövde pedagogernas hjälp. Eidevald menar att vi människor vanligtvis inte 

förväntar oss att pojkar klarar samma saker som flickor. Pojkar anses ta mindre ansvar trots 

att de visats att pojkar klarar av samma saker som flickor gör. Flickor anses vara mer 

ansvarstagande och behöver därför inte lika mycket hjälp. Han framhäver innebörden av hur 

pedagogernas förhållningssätt missgynnar barnen i deras lärande och utveckling samt hur 

förskolans pedagogiska verksamhet brister i situationer som dessa. Det är viktigt att 

pedagogerna utgår från barnets mognad och förutsättning och inte efter barnets kön (Eidevald 

2009, s. 131 ff). Det är vanligare att pedagoger föredrar att hjälpa pojkar med på- och 

avklädnad utan att barnet själv visar eller ber om hjälp. De rådande föreställningar om vad 

som anses vara kvinnligt respektive manligt visas till följd av att människor repeterar de 

rådande könsmönster som finns. I Eidevalds studie belyser han hur pedagoger anpassar 

situationer efter föreställningar om kön och att det kan bidra till att andra barn handlar på 

samma sätt. Till följd av detta kommer barnen att handla utefter sin tillhörande könsidentitet 

(2009, s. 150 ff).       

6. Metod och material   
 

I följande avsnitt redogör vi för val av metod och arbetsprocessens tillvägagångssätt. Vi 

kommer att beskriva hur vi gått tillväga för att få svar på studiens frågeställningar.  

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie med forskningsmetoderna observationer och 

intervjuer. Orsaken till att vi tog en kvalitativ metod är för att syftet med vår studie är att få så 

mycket kunskap som möjligt om hur pedagogerna tänker kring undersökningsområdet. Den 

kvalitativa metoden får oss att förstå pedagogernas arbetssätt genom att vi som forskare 

befinner oss i den sociala praktiken som vi observerar, vi vill fånga in pedagogernas 

handlingar och dessa handlingars innebörder. Vi strävar att genom denna metod åstadkomma 
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en helhetsbeskrivning av det vi undersöker i vår valda metod. En kvalitativ metod innehåller 

intervjuer, observationer och analyser av texter. Kvalitativ data mäts inte som i en kvantitativ 

metod, det räcker med att konstatera att det finns, hur det fungerar och i vilka situationer de 

förekommer. Skulle vi använda oss av en kvantitativ metod innebär det olika sätt att arbeta 

med att ta fram och analysera de olika respondenterna, samt vilken roll vi som forskare har i 

en kvantitativ metod använder man sig av exempelvis enkäter för att räkna ut antal. I boken 

kvalitativa metoder diskuterar författarna den kvalitativa metoden som de anser genererar 

eller reproducerar kvalitativt empiriskt material, med andra ord, material som lämpar sig för 

kvalitativa analyser (Ahrne & Svensson 2015, s. 9 ff). 

6.1 Forskningsansats – En konstruktivistisk förståelseram 

Vi har valt att utgå från en konstruktivistisk förståelseram i studiens undersökningsmetoder. 

Det innebär att vi gick in med ett likvärdigt synsätt i våra observationer och under 

intervjuerna med pedagogerna. Det är viktigt att vara medveten om att man som observatör 

alltid har med sig en förförståelse i situationer. Vi har alla olika värderingar, synsätt, 

erfarenheter och kunskaper som gör att vi har en ”formad blick”. Vi som observatörer i en 

studie som denna behöver gå in med ett specifikt perspektiv för att komma ifrån den kulturella 

och sociala kontext vi formats av. En konstruktivistisk förståelseram grundar sig i en syn om 

att det är människan som konstruerar världen, denna konstruktion anses dock inte vara 

beständig utan är konstant föränderlig. En viktig förutsättning inom konstruktivistiska 

förståelseramar är förståelsen av verkligheten att den är kulturellt beroende. Även begreppet 

diskurs är en central användning då det innebär hur vi tolkar att världen förstås, hur vi 

förhåller oss och samtalar om den. Vår studie grundar sig även i en genusteori vilket också är 

likt en konstruktivistisk förståelseram. Båda handlar som tidigare nämnts om hur världen 

konstrueras av människan och att konstruktionen inte är konstant utan är föränderlig. Att 

verkligheten är kulturellt betingad innebär att människan formar världen och samhället runt 

sig. Kulturen är något som förändras hela tiden (Brinkkjaer & Høyen 2013, s. 89 ff). Det var 

viktigt för oss att gå in med detta perspektiv när vi observerade pedagogernas förhållningssätt 

eftersom det hjälper oss att se vad som påverkar människors beteenden och värderingar i det 

konstant förändrande samhället vi lever i.     

6.2 Observationer  

För att komplementera intervjumaterialet valde vi att använda oss av observation. Syftet var 

att få en tydlig bild av pedagogernas praktiska arbetsstrategier och interaktionen mellan 

pedagog och barn. Observationer bidrar med kompletterande underlag vid analys av 
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intervjusvaren. Vi delade upp en del av observationstillfällena men gjorde även många 

observationer tillsammans, vilket gav oss möjlighet att reflektera och diskutera med varandra 

om vad vi sett och hört. Vi insåg att vi som olika individer med olika erfarenheter 

förmodligen skulle se saker ur olika perspektiv. Det var därför viktigt att vi gjorde alla 

moment tillsammans och analysera resultatet noga med varandra efter varje tillfälle. Vi 

betraktade, lyssnade och studerade pedagogerna och barnens intryck. Både verbala och icke-

verbala beteende hos pedagoger och barn studerades. Observationer ger kunskap direkt 

hämtad från ett speciellt sammanhang och resultatet blir därför konkret och lättbegripligt 

vilket är till hjälp vid tolkningar. Observationer är dock tidskrävande och en systematisk och 

god planering krävs då mycket kan hända under en observation (Stukát, 2005, s. 56). Vi ansåg 

att studiens resultat skulle bli mer trovärdigt om vi använde både observationer och intervjuer 

då de olika resultaten kompletterar varandra. För att en observation ska vara giltig som en 

vetenskaplig teknik måste den vara systematiskt planerad och all information som ges måste 

analyseras systematiskt (Patel & Davidson 2011, s. 91).  

6.3 Intervjuer 

Vi valde att intervjua samtliga pedagoger på en specifik avdelning. Pedagogerna som deltog 

fick en tydlig bild av syftet med studien och deras rättigheter som respondenter. Vi var noga 

med att bortse från egna värderingar under intervjuernas gång och vi hade ett öppet sinne för 

respondenternas frågor och svar. För att få ut så mycket som möjligt av respondenterna valde 

vi att använde oss av en semistrukturerad intervjuteknik som innebär att vi kunde ställa 

följdfrågor. 

Vi bokade in tre individuella möten för intervjusamtal med respektive pedagog. Det gav oss 

den tid vi behövde för samtal, diskussion och för att i lugn och ro transkribera varje intervju 

så utförligt som möjligt. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum i förskolans lokaler. Varje 

intervju med respondenterna pågick i cirka 30-60 minuter. Våra frågor var sammanställda i en 

intervjuguide med bestämd ordningsföljd. Två av tre intervjuer registrerades med en 

mobiltelefon. En av pedagogerna valde att tacka nej till inspelning. Under den intervjun var vi 

extra noga med att ta oss tid att skriva ner svaren i lugnt tempo för att inte missa viktig 

information. Vi förde anteckningar över svar och kroppsspråk för att sedan transkribera allt 

material på dator för vidare analys. Studien utgår från tre intervjuer från tre olika tillfällen 

vilket har inneburit att vi haft möjlighet att fördjupa oss extra mycket i materialet vilket vi 

förmodligen haft svårt att göra om vi inte begränsat oss (Trost 2010, s.143 ff).   
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6.4 Urval och genomförande 

Efter observationerna och intervjuerna behandlade och analyserade vi materialet genom att 

transkribera. Vi transkriberade allt vårt intervjumaterial på en gång för att inte glömma bort 

något viktigt. Med transkribering menar vi att skriva ut materialet för att analysera och tolka 

det (Ahrne & Svensson 2011, s. 54). Transkribering är alltså ett krav och en förutsättning till 

ett trovärdigt slutresultat. En tid innan studiens start skickades ett samtyckesbrev till förskolan 

(se bilaga 1 och 2). I brevet presenterade vi vårt syfte med studien, en kort beskrivning om 

hur studien skulle utföras och lite om oss som studenter och författare till uppsatsen. Vi 

meddelade att det var viktigt för oss att intervjuerna och observationerna skulle ske på en 

specifik avdelning och att det var en förutsättning att observationerna skedde på förskolans 

utomhusgård. I brevet gav vi förslag på datum och tid för att göra besök för 

informationsinsamlingen och även tid för ett möte då pedagogerna kunde få den information 

som var viktig för studiens gång. 

Vi valde att göra vår studie på en kommunal förskola i en av Stockholms södra förorter. En 

förskola med stor utegård där utomhusvistelsen var en stor del av verksamheten. På 

avdelningen arbetar tre pedagoger med olika erfarenheter och utbildning. Åldrarna skildes 

inte så mycket mellan pedagogerna men erfarenheten såg olika ut. Syftet att fråga 

pedagogerna om deras utbildning hade för studien ingen större betydelse, det handlade mer 

om att göra undersökningsgruppen så tydlig och intressant som möjligt för läsaren. Studien 

bygger på pedagogernas tankar och erfarenhet vilket innebär att de kan bidra med ett 

intressant resultat oavsett vilken yrkestitel pedagogerna har.  

Den kvalitativa undersökningen är grundad på observationer och intervjuer på förskolans 

utegård, där vi till största del observera pedagogernas förhållningssätt, hur de agerade i vissa 

situationer, kommunikationen mellan pedagog och barn och även pedagogerna sinsemellan. 

Varje observationstillfälle varade i cirka en timme, fokus var att se pedagogernas aktiviteter, 

kroppsrörelser, hur de lyssnar och pratar till barnen, minspel och hur deras närvaro kändes. 

Barnen på den specifika avdelningen var i åldrarna 3-4 år.   

Genom intervjuerna ville vi skapa oss en djupare och bredare förståelse för hur pedagogerna 

ser på och förhåller sig till genus. Med hjälp av intervjuerna kunde vi samla på oss 

information om tankarna bakom verksamhetens tankar, dess mål och pedagogernas egna 

reflektioner. Intervjuerna i studien var enbart riktade till pedagogerna på den utvalda 

avdelningen. Vi hade strukturerade intervjuer med pedagogerna men var även flexibla och 
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öppna för följdfrågor för att göra intervjun så innehållsrik som möjligt. En positiv aspekt av 

den här sortens intervju är att vi enklare kunde tyda informanternas attityd, känslor, 

ansiktsuttryck och kroppshållning. Vi kunde även observera miljön runt omkring och få med 

många viktiga delar som vi inte fått med om vi hade valt den kvantitativa metoden. Intervjun 

öppnade upp för följdfrågor och fria samtal som kunde vara intressanta för resultatet i studien.  

6.5 Etiska överväganden  

I tidig start kontaktades förskolan vi valt att genomföra studien på för att se om de ville delta. 

Vi började med att samtala med förskolechefen via mail där vi beskrev syftet med 

undersökningen, sedan kontaktade vi vår valda avdelning och dess personal för att även fråga 

dem om de ville delta i vår undersökning i samband med information om syftet med 

undersökningen. Vi ville försäkra oss om att alla ville vara med på vår undersökning och få ett 

godkännande av alla deltagare. Sedan informerade vi vårdnadshavarna för att även få deras 

samtycke. Personal och vårdnadshavare informerades om medverkan liksom möjligheten att 

avbryta sitt deltagande när de vill. Vi var noga med att informera att alla personuppgifter 

hanteras konfidentiellt. Eftersom vår studie enbart riktade in sig på pedagogerna valde vi att 

informera barnen om vår studie när vi var på plats. På så sätt assurerade vi oss om att vår 

information framgick på ett tydligt sätt för barnen.   

Vi har följt de fyra huvudkraven från vetenskapsrådets (1990) forskningsetiska principer: 

Informationskravet 

Innebär att informera undersökningsdeltagarna angående deras uppgifter i undersökningen, 

samt förklara vilka villkor som gäller för deras deltaganden. Samt informera om att 

deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att avstå från studien 

(Vetenskapsrådet 1990, s. 7 ff). 

Samtyckeskravet 

Innebär att informera deltagarna om deras rätt till att själva bestämma över sin delaktighet. 

Detta berör deltagarnas villkor och rätten att själva bestämma hur länge delaktigheten sker. 

Det är viktigt att forskaren samlar in deltagarnas samtycke och vårdnadshavarnas samtycke 

(Vetenskapsrådet 1990, s. 9 ff).  
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Konfidentialitetskravet  

Innebär att alla deltagare ges konfidentialitet och att personuppgifter skall hanteras så att 

obehöriga inte har tillgång till informationen. Konfidentialitetskravet har tillgodosetts genom 

att vi upplyst samtliga deltagare om deras anonymitet. Inga namn eller övrig information finns 

med som kan kopplas till undersökningsgruppen. För att läsaren skall få en bättre förståelse 

och överblick över studiens observationer och citat från intervjuer har vi valt att ge fiktiva 

namn till pedagogerna i form av pedagog 1, 2 och 3 (Vetenskapsrådet 1990, s. 12 ff).  

Nyttjandekravet 

Innebär att alla uppgifter och insamlat material vi behövt under studien endast får användas 

till forskning (Vetenskapsrådet 1990, s. 14). 

6.6 Arbetsfördelning 

Studien har vi utformad tillsammans från start till mål. Vi har diskuterat och reflekterat om 

struktur, rubriker, innehåll samt valt ut aktuell och relevant litteratur tillsammans. Vi såg till 

att vi hade ett varsitt exemplar av vald litteratur och forskning. Vi valde att fördela viss 

litteratur och avsnitt vilket gjorde att vi kunde fördjupa oss i de valda delarna. 

Observationerna och intervjuerna planerades och utfördes av oss båda. En del av 

observationstillfällena på förskolegården valde vi att dela upp för att få så mycket material 

och perspektiv som möjligt. Vi delade upp ansvaret under intervjuerna genom att en av oss 

intervjuade och samtalade med valda respondenter och en av oss antecknade och spelade in 

intervjuerna. Det var viktigt för oss så att vi tillsammans kunde diskutera det vi hört och sett. 

Avsnittet med resultat och analys samt slutdiskussionen har vi skrivit tillsammans. Det 

krävdes mycket tid, reflektion och samarbete för att få ett utförligt och sammanhängande 

resultat. Att göra studien tillsammans var väldigt positivt och en förutsättning eftersom vi då 

kunde ta del av varandras erfarenheter och kunskaper. Vi kunde tillsammans diskutera olika 

perspektiv och synvinklar.   

6.7 Bearbetning av intervjumaterialet  

Bearbetningen skedde genom att intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon, vi 

lyssnade många gånger och skrev sedan ner allt ordagrant med hjälp av en dator. Var och en 

av intervjupersonerna döptes till pedagog 1 – 3, på så sätt var det lättare att kategorisera deras 

svar och hitta gemensamma nämnare eller det som skiljde intervjuerna åt. Intervjumaterialet 

resulterades på cirka 10 sidor. Intervjuerna skilde sig åt då vissa hade mer att säga än andra 
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och på sätt fanns det ett rikt material att arbeta med. Observationerna bearbetades genom att 

vi tillsammans gick igenom vad vi kommit fram till. Vi utgick ifrån ett observationsschema 

som vi noga följde. Schemat var uppdelat i 4 olika moment, hallen, sandlådan, gungorna och 

förskolans tomma yta. Även dessa kategoriserades för att tydligt kunna se skillnader och 

likheter. I resultatdelen kommer detta redovisas samt analyseras.  

6.8 Beskrivning av urvalsgrupp 

I tabellen nedan finns det en övergripande beskrivning av åldern, pedagogernas utbildning och 

antal år varje pedagog har arbetat i verksamheten. Beskrivningen gäller de tre pedagogerna vi 

har intervjuat och observerat under vår studie.  

Under följande tabell har vi redogjort för varje pedagogs intervjusvar utefter våra 

intervjufrågor. Därefter följer en beskrivning av de likheter och skillnader som vi upptäckt 

samt en sammanfattning av alla pedagoger. Detta gör vi för att ge läsaren en information om 

varje pedagog och för att på djupet förstå hur vi analyserat vårt resultat. 

Pedagog Ålder Utbildning Antal år i 

verksamheten  

Pedagog 1 42 år Förskollärare 

 

1 år  

Pedagog 2 47 år Förskollärare 

 

20 år  

Pedagog 3 35 år Matematiklärare i 

Irak sedan 2002. 

Barnskötare i 

Sverige 

2 år 

Tabell 1: Sammanställning av information om respondenterna av intervjudelen. 
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7. Resultat och analys  

 

Vi kommer här redogöra för det resultat vi fått fram utifrån studiens syfte och 

frågeställningarna. Efter att vi läst transkriberingarna från intervjuerna samt reflektioner och 

tillhörande anteckningar från observationerna blev det tydligt att pedagogernas svar innehöll 

både gemensamma och likvärdiga tankar samt stora skillnader. Vi har valt att binda ihop 

resultatet från observationerna och intervjuerna för att med hjälp av tidigare forskning och det 

teoretiska perspektivet analysera det vi kommit fram till. Vi kommer att använda oss av 

underrubriker för att förtydliga ämnet vi analyserar. Vi kommer avsluta med en 

sammanfattning av resultatet och analysen.  

7.1 Observationer  

Observationerna skedde under fyra snöiga och regniga tillfällen i oktober och november 

månad. Väderförhållanden var speciella. Gården bestod av stora vattenpölar, lera och var 

fläckvis täckt av is och snö. Alla avdelningar på förskolan befann sig på gården under 

samtliga observationstillfällen. Vi upplevde gårdens yta relativt stor till barngruppens antal. 

Gården består av ett stort vagnförråd, ett materialförråd, en rutschkana, en sandlåda, en 

klätterställning och en gungbräda. Marken bestod av asfalt, konstgräs och ett äppelträd vid 

sidan av gården. Gården hade en tom yta på sidan av. I anslutning till avdelningarnas ingångar 

fanns det en veranda med tak.  

Under observationerna på förskolegården kunde vi se ett passivt förhållningssätt. Pedagogerna 

fanns i barnens närhet men var inte aktiva i deras lek. Det var barnen som gick till 

pedagogerna och inte tvärtom. Vi kunde se hur barnen själva bjöd in pedagogerna till lek och 

kunde på så sätt styra över pedagogernas delaktighet. Pedagogerna var under alla 

observationer utspridda på gården. Vi kunde se ett tydligt mönster hos pedagogerna, genom 

att de ofta befann sig på ungefär samma plats på gården. Pedagogerna var passiva genom att 

de inte kommunicerade med varandra eller med barnen. Det vi kunde se när vi observerade 

var att pedagogerna var mycket stillastående och iakttagande på barnens olika sysslor. En del 

pedagoger gick fram och tillbaka på förskolegården utan någon delaktighet alls i barnens 

aktiviteter. En stor del av verksamheten bestod av omsorg eller diskussioner mellan 

pedagoger. Diskussionerna bestod vanligtvis av planering av dagen. De gånger pedagogerna 

kommunicerade med barnen var när de tillrättavisade dem eller när barnen behövde hjälp. Vi 

kommer nedan att beskriva några situationer som kändes relevanta för vår undersökning.  
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På gården kunde vi se ett tydligt mönster där flickor lekte med andra flickor likväl pojkar med 

andra pojkar. Lekar med blandade könsgrupper förekom i aktiviteter som innehöll många barn 

eller där pedagogerna på något vis var delaktiga. I sandlådan befanns sig oftast de yngre 

barnen på förskolan. Vi kunde se att de äldre barnen ville leka i sandlådan om en pedagog 

fanns närvarande eller om sandlådan innehöll intressanta byggmaterial. Barnen lekte ofta för 

sig själva i sandlådan.  

7.2 Situation 1 

I en observation på gården såg vi tre flickor som lekte att de var hästar. Två pojkar ville vara 

med i leken. En av pedagogerna hindrade pojkarna genom att säga att de skulle låta flickorna 

leka i fred för att förhindra att en konflikt skulle uppstå mellan dem.  

Tre flickor gestaltar hästar med hjälp av rekvisita bestående av hopprep och pinnar. Flickorna rör 

sig kring gårdens mittpunkt där andra pedagoger och barn befinner sig. Två pojkar (4 år) står tryckt 

mot väggen och tittar nyfiket på flickorna. Pojke: Kan vi få vara med? Vi kan leda er med den här. 

Pojken pekar på sin halsduk. Flickorna hör vad pojken säger men tittar bort och låtsas inte att höra 

vad pojkarna säger. Då säger den andra pojken: Kom igen då, vi kan jaga er om ni vill. Pedagogen: 

Pojkar! Låt flickorna leka ifred. Hitta på något annat istället, så slipper det bli tjafs (Fältanteckning, 

2016-10-24).  

Vår tolkning av situationen var att pedagogen förmodligen förhindrade pojkarnas delaktighet i 

flickornas lek utifrån pedagogens tidigare erfarenheter, normer eller värderingar. Pedagogen 

handlade utifrån egna värderingar och normer om hur en pojke eller flicka ska bete sig. Vi gör 

tolkningen att pedagogen hade förutfattade meningar i denna situation genom att pedagogen 

antog att pojkarna skulle ställa till med bekymmer för flickorna. På så vis behandlades poj-

karna i det här fallet orättvist. Hellman (2010) hävdar att en “typisk pojke” anses bete sig 

utåtagerande, aktiv och dominant. Detta anses som ett oönskat beteende i samhället (2003, s. 

215 ff). Tullgren skriver på ett kritiskt sätt om pedagogernas deltagande i barnens lek. Tull-

gren menar att det är lätt att pedagogen styr leken utifrån sina erfarenheter, normer och värde-

ringar. Leken blir på så vis efter pedagogens villkor och inte efter barnet (2003, s. 117 ff). 

Enligt Eidevald (2011) handlar arbetet med genuspedagogik om olika strategier och att de 

kommer till användning i de situationer som erbjuds i verksamheten (s. 19). Situationen ovan 

visar på ett icke pedagogiskt arbetssätt när det handlar om genus eftersom pedagogen i situat-

ionen borde agerat efter individen och inte efter könet (s. 123 ff). Att arbeta utifrån individen 

var något samtliga pedagoger beskrev i intervjuerna som en viktig punkt i deras genusarbete. 

Vilket i denna situation inte förekom.   
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Med fokus på pojkarnas perspektiv kan man konstatera att både flickorna och pedagogerna 

exkluderade pojkarna. Vi tolkar flickornas lek som en könsmärkt lek och kan därför vara be-

tydelse för situationen. Hellman (2010) skriver i sin forskning att barn undersöker, prövar och 

ompröva de sociala regler som finns i samhället och i barnens vardag. Att barn leker och prö-

var olika könsroller samt lekar som är kopplade till ett visst kön är inget ovanligt. Det viktiga 

att poängtera är att barnens normer och värderingar inte behöver betyda att det handlar om 

kön och makt (s. 223).    

7.3 Situation 2  

I intervjuerna framkom det att pedagogerna inte såg könsskillnader som ett problem i 

verksamheten, trots att det var uppenbart att skillnader finns och hur dessa egenskaper skapas. 

Vi kunde se skillnader i barnens aktiviteter, egenskaper och val av leksaker.      

Jag som pedagog kan inte lägga någon värdering och bestämma vad barnen ska leka med och hur 

de ska leka. Men mitt uppdrag som förskollärare är att hjälpa till att uppmuntra och utmana 

barnen. Jag kan inte uttrycka mina värderingar om vad som anses vara ett könsstereotypt beteende 

hos pojkar och flickor. Barnen har egna värderingar och normer som kommer hemifrån (Pedagog 

2, 2016-10-24).         

Genom att inte lägga värderingar på barnen ger pedagogerna dem möjlighet till att själva välja 

leksaker, pedagogen vill inte begränsa barnens egna val på grund av sina egna värderingar. De 

normer som riskerar föras över till barnen är de som man omedvetet besitter. Pedagogerna 

antyder dock att de försöker uppmuntra barnen att inträda i det motsatta könets lekområde för 

att skapa en miljö för alla. Men det kan lätt hända att i den uppmuntran påverkar pedagogen 

omedvetet till att få barnet att inträda i ett lekområde som barnet egentligen inte vill. Om 

barnet är en flicka ska det inte betyda att flickan ska inträda i en lek som tillskrivs till det 

motsatta könet för att pedagogen vill uppmuntra till en jämställd miljö. Ännu en bidragande 

faktor till barns värderingar och normer kommer även hemifrån.           

Flickor är mjuka och söta. Pojkar är hårda och tuffa. Det är värderingar som vanligtvis kommer 

hemifrån. Det är lättare att se saken med egna ögonen i fall vi möter andra kollegor eller föräldrar. 

På vår avdelning är flicka och pojke samma sak för mig. Jag gör ingen skillnad i att benämna 

barnen efter han och hon, det är endast en beteckning för mig (Pedagog 3, 2016-10-25).  

Vid vissa situationer är det accepterat att en pedagog framför egna värderingar, exempelvis 

för att kunna motverka att stereotypa könsmönster överförs. Enligt Eidevald (2011) har 

pedagoger förväntningar på barnen som kan leda till att man som vuxen bestämmer hur barn 

ska uppfatta olika sätt att bete sig på. Detta leder till att man ser pedagoger som de som styr 
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barnen. Pedagogerna ska erbjuda en variation att vara på istället för att ge dem värderingar om 

hur de ska bete sig. Det är en utmaning för pedagoger att göra sig själva medvetna om sina 

egna förväntningar än att se de som en självklarhet (s. 123 ff).    

7.4 Vädrets påverkan på förskolegården 

Studiens observationer skedde i början av vintermånaderna vilket medförde varierande 

väderlek. Andra slags sammanstötningar uppstod på gården som hunger, trötthet och tunna 

kläder vilket relaterade till många ledsna barn men även många stressade pedagoger. 

Förskolegårdens asfalterade gård med delvis gräs var under många tillfällen snö och isbelagd. 

Det innebar svårigheter att röra sig för de mindre barnen. Man kan antyda att dessa faktorer i 

den fysiska miljön kan vara avgörande för pedagogernas förhållningssätt såväl som barns 

delaktighet och inflytande. Gårdens utformning under våra studier var som den var på grund 

av vädret och pedagogernas inställning till den. Som tidigare nämnt var barn och pedagoger 

stressade och missnöjda med vädret. Många av barnen grät och bad om att få gå in för att 

värma sig. Men i och med att utomhusvistelsen på förskolegården är rutin och anses som 

viktig så var det nödvändigt för barnen att stå ut. Pedagogernas ansvar är att göra miljön så 

inspirerande som möjligt för barnen för att de ska uppleva förskolan som en lustfyllt, kreativ 

och trygg plats. Att gården var så naturfattig kan ha påverkat att pedagogerna inte ville 

organisera någon aktivitet för barnen vid de tillfällena just på gården. Men oavsett väder, 

utformning och inställning så räknas förskolegården in som en del av verksamheten och ska 

därför göras till en pedagogisk verksamhet. Detta håller även Dahlgren och Szczepanski med 

om, de hävdar att utomhusmiljön ska vara lika välplanerad som inomhus. Pedagogerna ska 

variera sitt lärande i teori och i praktik. Detta ska bidra till positiva förutsättningar för barnens 

utveckling i de varierande momenten. Studier har visat att aktiviteter utomhus ses som 

positivt i många moment där lärande ingår bland annat i motoriken och i hälsan (Dahlgren & 

Szczepanski 2011, s. 42 ff).    
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7.5 Inkludering, exkludering och delaktighet 

I intervjuerna frågade vi pedagogerna hur de ser på inkludering, exkludering och delaktighet 

på utegården och hur de tänker kring utegårdens inverkan.                                   

Jag upplever att barnen delar sig på gården, detta gör man inte på samma sätt i skogen. I skogen 

ser det väldigt olika ut. Barn som inte brukar leka tillsammans leker i skogen. När föräldrarna 

lämnar sina barn på morgonen pusslar de gärna ihop sitt barn med ett barn av samma kön. 

Pojkarna pusslas ihop med andra pojkar och flickorna med andra flickor. Jag vågar tro att det är 

för att föräldrarnas samvete ska stillas. Det är därför en förutsättning att vi pedagoger samarbetar 

och kommunicerar med föräldrarna så att en variation finns i barnens kamratskap i leken (Pedagog 

2, 2016-10-24).  

Pedagogerna beskriver i intervjuerna hur gruppdynamiken förändras ute som inne samt vilken 

skillnad det är på utegården i jämförelse med skogen. Barn som annars inte leker med 

varandra hittar plötsligt ny kamratskap. Samtliga pedagoger hävdar att utegården ger barnen 

variation. Utifrån vår studie kan vi se hur utegården ger större yta, ett lugnare klimat och 

barngrupperna delas upp vilket innebär mer möjligheter till inflytande och delaktighet. Enligt 

forskarna Dahlgren och Szczepanski begränsas inte barnen av fyra väggar som innemiljön 

gör. Utegården bjuder in barnen att utforska, pröva och utvecklas på ett annat sätt än vad 

innemiljön normalt kan göra. Utemiljön bidrar till friare tankesätt där barnen inte grupperar 

sig på samma sätt och kan se på varandra med nya ögon. Utegården bidrar på så sätt till 

barnens auktoritet (Dahlgren & Szczepanski 2011, s. 42 ff). 

Förskolan öppnar varje morgon utomhus vilket medförde många kalla stunder. Sånglekar med 

dans och musik var en vanlig förekommande aktivitet under morgonen på utegården.  Under 

ett av våra observationstillfällen dansade en grupp flickor till musik. De skrattade, viftade och 

höll takten till musiken. En av pedagogerna hoppade in i dansen utan att fråga flickorna. Detta 

medförde stor uppmärksamhet av andra barn i närheten. Vi kunde se hur två pojkar hade stått 

länge och tittat på. Deras kroppsspråk signalerade att de ville delta i dansen men eftersom 

ingen bjöd in dem så höll de sig på sidan om tills ett bekräftande eventuellt skulle komma. 

Pojkarna närmade sig flickornas dans, trots det så bjöd varken pedagogen eller flickorna in 

pojkarna i dansen. Samma pedagog hade under intervjun pratat med oss om sina tankar om 

bemötande gentemot barn.   

Jag tror vi har lättare att förstå ett barn med samma kön och egenskap som oss själva. Men vi 

försöker givetvis få med det motsatta könet i könsstereotypa aktiviteter. Det kan jag göra till 

exempel genom att få med pojkarna när jag och flickorna pysslar med pärlor (Pedagog 3, 2016-11-

15).   
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Människor vill konstant kategorisera och definiera nya och äldre föremål, fenomen, idéer och 

åsikter. Föremål som redan ses som neutrala har svårt att behålla sin neutralitet. Man har lätt 

att kategorisera in färger, kläder, en hobby eller sysselsättningar till ting som ses vara feminint 

eller maskulint. Det anses finnas få saker som är fria från normer och värderingar från 

samhället. Praktiskt taget har allt påverkats av normer och av samhället (Hirdman 2001, s. 65 

ff). 

7.6 Hallen 

Vi valde att observera hallen eftersom det är ett övergångsmoment som sker dagligen i 

förskolans verksamhet och har en koppling till förskolegården. Det är i hallen där barnen och 

pedagogerna startar och avslutar dagen och det är där verksamheten sker innan och efter en 

utevistelse.  

Avdelningens hall är stor och rymlig. Hallen består av två stora rum. Det första rummet har 

torkskåp och det är där barnen hänger av sig blöta och smutsiga kläder och skor. Det andra 

rummet innehåller barnens egna hyllor och krokar för ombyteskläder och personliga saker. I 

nästkommande rum finns det stora ytor med toaletter och handfat, där barnen slussas in efter 

att de klätt av sig ytterkläderna. När vi observerade i hallen så konstaterade några pedagoger 

för oss att de var stressade på grund av att de varit ute på gården för länge och behövde då 

skynda sig. Vi kunde se på pedagogernas kroppsspråk att de var stressade. Under tiden vi 

observerade uppmärksammade vi att pedagogerna hjälpte barnen för att de skulle bli klara i 

tid och för att inte några oenigheter skulle uppstå mellan barnen. Det kunde vi även förstå 

genom pedagogernas dialoger. I Christian Eidevalds avhandling skriver han om pedagogers 

förhållningssätt och vikten av påklädning som ett viktigt moment i förskolans vardag. Han 

beskriver flickors och pojkars olika ansvar i påklädningsituationer och vilka skillnader och 

likheter han kunde se i sin undersökning. Under våra egna observationer såg vi att en del barn 

hade svårt att klä av sig vissa plagg som hade dragkedjor eller knappar. Vi uppmärksammade 

att de barn som fick hjälp ofta var de barn som försökte själva. Eidevald skriver att förutom 

målet att barnet ska behärska av- och påklädning själva, bör det finnas ett tydligt och konkret 

mål som förskollärare att sträva efter i sitt arbete för att barnen ska lära sig de saker som de 

senare förväntas ha nytta av i sina liv (2009, s. 132). Brist på kommunikation var något vi 

tydligt uppmärksammade i hallen mellan pedagoger och barn. Den kommunikation som kom 

till uttryck var olika direktiv från pedagogerna så som att be barnen att besöka toaletten, tvätta 

händerna eller att hjälpa en kompis. Eidevald belyser vikten av att välja dessa 

vardagssituationer som påklädning för att stärka barnen i deras utveckling (s. 133). Johansson 
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lyfter fram som en intressant aspekt att barn som redan kan klä sig själva vanligtvis 

uppmuntras till det medan barn som har svårare att klä på sig får mestadels hjälp av en vuxen 

(2003, s. 152).   

Månsson (2000) menar att läroplanen tyder på att särbehandling är något som finns och sker 

dagligen i förskolans verksamhet. Det sker genom att pedagoger behandlar barn på olika sätt 

utifrån samhällets förväntningar samt genom att det manliga könet prioriteras på många olika 

vis, vilket blir naturligt för barnen. Genus är som tidigare nämnts relationellt vilket betyder att 

det skapas i relationer och samspel. Det är på så vis barnen lär sig betydelsen av genus och 

kön eftersom ett specifikt kön prioriteras och får status i vissa situationer (s. 207).  

I hallen kunde vi se skillnader i bemötande när barnen skulle gå ut på gården. Under samtliga 

observationer erbjöd pedagogerna vanligtvis pojkarna att gå ut först på gården medan 

flickorna fick stanna kvar inne och avsluta sina aktiviteter. Situation visar ett tydligt tecken på 

ett icke jämställt förhållningssätt där barnen inte erbjuds samma möjligheter. I intervjuerna 

påpekade pedagogerna att de kopplar samman begreppet genus till jämställdhet, 

likabehandling och att det handlar om att behandla individer utifrån barnets förutsättningar 

och behov oavsett barnets kön. Samtliga pedagoger beskrev dock hur en typisk flicka och en 

typisk pojke är och att det är viktigt att ändå behandla barnen utifrån intresse, förutsättningar, 

individ och erfarenhet.  

7.7 Förskolans utegård 

En morgon på förskolans utegård observerade vi två barn som satt vid en vattenpöl. Barnen 

lekte och plaskade med spadarna och ena barnet drack det smutsiga vattnet ihärdigt med hjälp 

av sin spade. Runt omkring såg vi barn springa runt och barn som hängde på pedagogerna 

medan pedagogerna pratade med föräldrar. På andra sidan av förskolans utegård kunde vi 

höra några barn leka kull samtidigt som något annat barn grät. De övriga pedagogerna stod i 

en klunga och pratade om hur kallt det var. Ingen pedagog var under denna observation med 

barnen.  

“Utomhuspedagogiken ska bedrivas på samma sätt utomhus som den gör inomhus, jag upplever 

utomhuspedagogiken mer fri och lugnande för barnens välmående och även för pedagogerna” 

(Pedagog 2, 2016-10-24).  

Szczepanski hävdar att kunskap uppstår i en växlande miljö. Miljön inomhus och utomhus ska 

tillsammans bilda en arena där lärandet ska uppstå (2007, s. 9). Dahlgren och Szczepanski 

anser att den nya skolformen ska bidra till att lärandet ska ske under samma förutsättningar 
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inne som ute. Det är där alla kunskapsområden kan praktiseras. Utegården är till för alla barn i 

alla åldrar, där de utvecklas tillsammans och kan ta del av varandras erfarenheter och 

olikheter. Att lyfta varandras olikheter är ett viktigt mål i förskolan och det är något som 

utemiljön kan bidra med. Platsen kan även hjälpa barnen och de vuxna att se lärandets hur, 

vad, och varför- frågor på ett mer konkret vis. Miljön bidrar till kunskapsutveckling i både det 

praktiska och det teoretiska. Här kan barnen utveckla kunskap inom exempelvis matematik, 

naturvetenskap och teknik. Utomhusmiljön är en plats där man får möjlighet till reflektion 

samtidigt som den kan ses som en lärobok i alla ämnen (Dahlgren & Szczepanski 2004, s. 9 

ff). 

7.8 Utomhuspedagogik 

Under intervjun med pedagog 2 konstaterade hen för oss att hen ser på utomhuspedagogiken 

på ett helt annat sätt än sina kollegor. Pedagogen menar att man inom en utomhuspedagogik 

ska duka upp aktiviteter och lärandemoment på samma sätt ute som inne. Men eftersom 

pedagogerna i verksamheten förhåller sig olika till detta kunde vi tydligt uppmärksamma 

skillnaderna i deras arbete, och hur barnen spontant ville vara nära pedagog 2. Hen hade 

kunskap om hur man skulle utföra en pedagogisk utomhusmiljö för att fånga upp barnens 

uppmärksamhet och intresse utan att behöva be barnen att avsluta sina pågående aktiviteter. 

De pedagoger som inte hade någon kunskap om utomhuspedagogik ansåg vi inte vara lika 

delaktiga och engagerade i barnens utevistelse och uppträdde passivt genom att observera 

barnen. Till följd av att pedagog 2 tog egna initiativ till att forma pedagogiska miljöer 

utomhus kan det möjligtvis vara så att pedagogen själv har tagit på sig rollen att varje gång 

utföra detta arbetssätt ute, eller att de i arbetslaget bestämt att pedagog 2 ska vara den som 

håller i den pedagogiska miljön utomhus. Denna uppdelning görs inte på samma sätt inomhus. 

Det bestäms inte att endast en pedagog ska vara den som styr den pedagogiska verksamheten 

för att det endast är en pedagog som har den kunskapen. Alla pedagoger ska vara lika 

delaktiga och bidra till lärande och omsorg för barnen oavsett var man är på förskolan, som 

pedagog har alla ansvaret att driva verksamheten.  

”Vårt arbete är att ge barnen samma möjligheter inne som ute. Jag undrar varför vi dukar upp 

aktiviteterna inne och inte ute. Vi ska erbjuda barnen en variation på förskolan. Allt man gör 

inomhus går att göra ute. Men då är det viktigt att alla vuxna måste vara med på en bra 

utomhuspedagogik, för mitt arbete är inte att utbilda mina kollegor om hur man arbetar med 

utomhuspedagogiken” (Pedagog 2, 2016-10-24).  
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Enligt Knutsdotter (1987) går lek och lärande in i varandra och vuxna är en förutsättning för 

barns utveckling. Genom lek blir barnen rikare på erfarenheter vilket ger barnen kunskaper 

och lärande. När pedagogerna ser barnens lekar kan de utmana barnens tankeprocess. Att 

leken är viktig för barnen beror på att det är genom den som barnen lever ut sina konflikter på 

diverse sätt. Detta kan medföra att pedagoger förhåller sig passiva för att inte rubba barnens 

lek. En pedagog som är lyhörd vet när man ska och kan skapa goda förutsättningar för 

barnens utveckling (s. 135).  

7.9 Pedagogernas tankar utifrån intervjuerna 

Pedagog 1 beskriver att hen behandlar alla barn lika oberoende av kön. Hen upplever att 

många i omgivningen anser att genus handlar om kläder och färger och att många tror att det 

handlar om att ta bort könskodade leksaker. Men i grunden handlar det mer om att barnen 

bearbetar sin verklighet. Pedagogen beskriver att många ser flickor som den snälla och söta, 

och pojkar som tuffa, modiga och starka. Hen beskriver vidare att det självklart är skillnad på 

alla barn men att det inte handlar om könet i sig. Pedagog 2 anser att könet inte ska begränsa 

barnens lekar, i leken får man vara den man vill. Genus handlar om att bemöta varje barn 

utifrån individen och individens behov. Hen tycker det är viktigt att bortse från de kvinnliga 

och manliga konstellationerna och att inte fastna vid färgerna som avgör vad som är manligt 

och kvinnligt. Hen anser även att könet inte ska begränsa barnets lekar, i leken får man vara 

den man vill. Pedagogen uttrycker att man ska kritiskt analysera sig själv, det är då man får 

syn på sitt omedvetna bemötande till barnen när det gäller könsolikheterna. Att behandla 

pojkar och flickor olika är vad genus grundar sig i menar Pedagog 3 men att inte göra skillnad 

i sitt eget bemötande när det gäller barnens könsolikheter. Skillnaden uppstår redan vid 

födseln. Att benämna ett barn efter han/hon/hen är inte viktigt för pedagogen, det viktiga är att 

utgå från individen och individens förutsättningar och behov. På frågan om tankar om genus 

så uttrycker samtliga pedagoger att det handlar mycket om kläder och klädernas budskap.  

Pedagog 1 menar att man föds med olika kön, omedveten av samhällets olika värderingar och 

konstellationer som barnet sedan automatiskt kommer växa in i. Det är inte könet som avgör 

vem barnet kommer bli och det är därför viktigt att man reflekterar och pratar om dessa 

normer och värderingar när man arbetar i en förskoleverksamhet menar pedagogen. Enligt 

Eidevald så skapar samhället och människorna värderingar och olika konstellationer om vad 

som anses vara manligt och kvinnligt (2011, s. 54 ff).  

“Självklart är det skillnad på barn, men inte könet i sig” (Pedagog 1, 2016-10-21).  
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Människor bemöter andra genom sin erfarenhet och hur man själv växt upp med traditionella 

mönster. Det är med de ögonen man ser och tolkar människans unika personlighet (Evertsson 

2010, s. 54). Detta kopplar vi till vårt teoretiska perspektiv som handlar om hur människan 

skapar och formar normer och värderingar i samhället.  

“Om jag möter varje barn efter vilken individ den är och efter det barnet behöver” (Pedagog 2, 

2016-10-24).   

7.10 Olika uppfattningar om flickor och pojkar 

I hallen kunde vi se skillnader i bemötande när barnen skulle gå ut på gården. Under samtliga 

observationer erbjöd pedagogerna vanligtvis pojkarna att gå ut först på gården medan 

flickorna fick stanna kvar inne och avsluta sina aktiviteter. Denna situation visar ett tydligt 

tecken på ett icke jämställt förhållningssätt där barnen inte erbjöds samma möjligheter. I 

intervjuerna påpekade pedagogerna att de kopplar samman begreppet genus till jämställdhet, 

likabehandling och att det handlar om att behandla individer utifrån barnets förutsättningar 

och behov oavsett barnets kön. Samtliga pedagoger beskrev dock hur en typisk flicka och en 

typisk pojke är och att det är viktigt att ändå behandla barnen utifrån intresse, förutsättningar, 

individ och erfarenhet.  

“Pojkar springer runt mycket, flickor är lite lugnare” (Pedagog 3, 2016-10-25). 

Vi kunde tydligt se att centrala ord om genus vanligtvis handlade om kläder, färger som rosa 

eller blått, och action, superhjältar, coola, snälla, livlig, lugn, tuff och söt var framträdande 

tankar om genus. Dessa är typiska egenskaper och symboler som pedagogerna framställer 

som normer i samhället och i deras egen verksamhet. Pedagogen framhäver att hur mycket de 

än jobbar på ett jämställt sätt så kommer barnen med egna värderingar hemifrån. Dessa 

mönster kan vara svåra att bryta enligt pedagogen. En av pedagogerna beskrev att det är 

vanligt att föräldrarna vid lämning gärna vill att deras barn ska leka med barn av samma kön. 

Pedagogen menar att det är vanligt att de vuxna omedvetet eller medvetet styr barnens lekar 

och val av kompisar. Om de vuxna skulle låta barnen ta större plats och själva få välja sina 

vänner så skulle de öppna nya gemenskaper för barnen.    

“Vi arbetar jämställt, men det är svårt när barnen tar med sig mycket hemifrån!” (Pedagog 1, 

2016-10-21). 

Evertsson (2010) som vi refererar till i vår teoretiska utgångspunkt menar att könsroller 

internaliseras tidigt i människors liv, redan vid födseln eller ännu tidigare i magen. Ett vanligt 

förekommande är att man frågar en gravid kvinna vilket kön barnet i magen har och sedan 
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bekräftar könets olika egenskaper innan man lärt känna barnet. Barn blir uppfostrade som sina 

föräldrar blivit uppfostrade, detta medför en svårighet att bryta könsmönstren. Människor 

uppfostras och skapas efter en roll som samhället bygger på. Detta innebär allt från kläder till 

hur vi behandlas utifrån de normer som samhället styrs av (s. 54). Svaleryd (2002) menar att 

det är viktigt att skolväsendet och alla inkluderade tillägnar sig kunskaper om samhällets 

maktstrukturer, förhållningssätt, attityder, normer och hur vi kan arbeta för ett mer jämställt 

arbete (2002, s. 39 ff).   

7.11 Pedagogernas förhållningssätt 

Att utgå från individen och individens behov är en förutsättning för pedagogerna. Att bortse 

från färger och andra konstellationer är något pedagogerna strävar efter. Samtliga pedagoger 

menade att många arbetar genom att ta bort könskodade leksaker medan de själva ansåg att 

det är viktigare att vara tillåtande, uppmuntrande och att reflektera tillsammans om material 

som anses könskodade. I pedagogernas arbete använde de sig inte av några medvetna 

strategier eller efter en speciell mall när det handlar om genus. Många av barnen kommer till 

förskolan i rosa prinsessklänningar eller i superhjältekläder som idag har könskodade budskap 

i vårt samhälle. Att reflektera över sitt bemötande gentemot barnen och deras könskodade 

kläder var en viktig aspekt i pedagogernas arbetssätt. Att bemöta barnen efter egenskaper och 

det praktiska i kläderna var något som pedagogerna såg som en viktig strategi i verksamheten 

och som de kontinuerligt påminde sig själva om att tänka på.    

Flickor och pojkar behandlas enligt samhällets stereotypa normer, vilket handlar om hur 

samhället och människan ser på flickor och pojkars beteende. Konsekvensen är att 

pedagogerna kan ha svårt att se bortom dessa stereotypa normer i barnens varierande 

situationer i förskolans vardag (Eidevald 2009). I verksamheten strävar pedagogerna efter att 

arbeta så neutralt som möjligt genom att inte behandla barnen efter stereotypa mönster. 

Pedagog 2 uttrycker att alla människor trots utbildning och genusmedvetande bemöter barn på 

ett icke jämställt sätt men att de krävs att kontinuerligt arbeta, förebygga och göra sig 

medveten om varför vi gör som vi gör i vissa situationer. Citatet nedan visar på att pedagogen 

är väl medveten om samhällets normer som i detta fall hur en flicka “ska vara”. Pedagogen 

hävdar att hen arbetar förebyggande och försöker tänka bort dessa normkriterier.  

 “Jag är noga med att inte tänka den duktiga flickan” (Pedagog 2, 2016-10-24). 
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Pedagog 2 menar att det är en förutsättning att pedagoger uppmuntrar barnen att vara 

delaktiga oavsett kön och att stimulera barnen till ett lustfyllt lärande. Hen menar även att det 

är viktigt som pedagog att aktivt inbjuda till könsstereotypa aktiviteter.  

7.12 Den fria leken  

Som tidigare nämnts kunde vi tydligt se efter genomförda observationer hur pedagogerna 

hade ett passivt förhållningssätt på utgården. Vi valde därmed att prata med samtliga 

pedagoger om deras syn på barnens lek på utegården. I intervjuerna visade det sig att 

pedagogernas tankar kring utegården handlade till stor del om den fria leken. Pedagogerna 

menade att barnens fria lek är väldigt viktig och att barnen får leka ostört. Det är i den fria 

leken som barnen kan bearbeta upplevelser, utveckla sin kreativitet och sin fantasi. Eidevald 

beskriver den fria leken som en stor och viktig del av förskolans verksamhet och att den 

uppkommer av barnet själv. Det betyder med andra ord att det är barnet som konstruerar 

leken. Eidevald hänvisar till Johansson & Pramling (2003) som råder att låta barnen leka 

själva så mycket som möjligt för att inte avbryta barnen i deras utveckling och i deras 

lärandeprocesser (Eidevald 2009, s. 96). 

Samtliga pedagoger uttrycker att barnen blir lugnare och leker annorlunda ute på gården. 

Gruppdynamiken förändras, aktiviteterna ser annorlunda ut, mer utrymme och frihet sker samt 

mindre konflikter. Utegården ansågs vara en plats där lärandet ska ske lika mycket utomhus 

som inomhus. Pedagogerna menar att utomhuspedagogiken är mer fri och lugnande för 

barnen och för pedagogerna. Forskarna Anders Dahlgren och Anders Szczepanski har i sin 

forskning “Lärares uppfattningar av lärande och undervisning utomhus” skrivit att 

utomhuspedagogik upplevts som positivt då det utvecklar barnets sinnen samtidigt som det 

ökar en social gemenskap. Det har visat sig att kroppen och sinnenas platsuppfattning visas 

fritt i olika rum, detta görs inte på samma sätt i ett lärandemoment i en inomhusmiljö eftersom 

ett klassrum begränsas av väggar. I Dahlgren och Szczepanskis forskning kom de fram till att 

utemiljön skapar en variation i lärande som samspelar med lärandet inomhus. Det framgår i 

författarnas forskning att miljön utomhus ska vara lika välstrukturerad och planerad som 

inomhusmiljön. Det ska även finnas variation i lärandet, praktiken och teorin som ska leda till 

gynnsamma kvalifikationer för barnens utveckling i alla lärande moment (Dahlgren & 

Szczepanski 2011 s, 42 ff). Förskolans utegård är en stor del av verksamheten och är ett av 

verksamhetens rum som används mycket dagligen.  
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8. Slutdiskussion  

 

Studiens syfte var att undersöka pedagogernas förhållningssätt till genus på förskolans utegård 

med hjälp av genusteorin. I följande kapitel kommer vi att diskutera vårt resultat för att kunna 

besvara vårt syfte och frågeställningar.  

I studiens resultat framkom det att pedagogerna ansåg att genus handlar om att inte behandla 

pojkar och flickor olika. För pedagogerna är det viktigt att reflektera över hur man som vuxen 

bemöter barnen och sträva efter att inte göra några skillnader på barnen på grund av könet. 

Alla barn anses vara olika och därför är det viktigt att bemöta alla barn utifrån individen, 

förutsättningar och deras behov för att erbjuda alla barn samma möjligheter. Vi anser dock att 

det är lätt att glömma bort att barnets egenskaper och personlighet har en koppling till barnets 

kön. Eftersom könen grupperas in i “flicka” och “pojke” blir förväntningarna att barnen ska 

agera efter dessa kategorier. Vi kan konstatera utifrån vårt resultat att normer om kön skiljer 

sig beroende på pedagogers förhållningssätt, rum och situationer. Det är något vi upplevt 

under båda observationer och i dialog med pedagogerna. I undersökningens intervjuer 

framkom det att verksamheten skilde sig åt beroende på om man befann sig inomhus eller 

utomhus. Pedagogerna hävdade att det under verksamheten bildades nya grupperingar, att 

andra lekar skådades och att verksamheten styrdes utifrån den fria leken.  

I praktiken såg vi en verksamhet med fri lek som styrande. Pedagogerna ansåg att utegården 

ska vara en plats där barnen ska få utrymme att utforska, röra sig fritt samt skapa nya 

gemenskaper. Vi ställer oss frågande om utegården används som ett rum för lärande på 

samma sätt som inomhusmiljön. Det var något pedagogerna konstaterade i intervjuerna, men 

var för oss svårt att se under undersökningens gång. I Förskolans läroplan står det att 

pedagoger ska locka barn till aktiviteter i en inspirerande och lärorik miljö (Skolverket 1998). 

En bra miljö är där barnen kan växla mellan aktiviteter ute som inne. Pedagogernas 

delaktighet i barnens lek är en förutsättning för att ge utmaning och stöd till deras tänkande i 

leken.  

Pedagogerna vi intervjuade ansåg att de bemöter flickor och pojkar utifrån individen och inte 

efter könet i sig. De var medvetna och kunniga i många av studiens delar och de delade 

liknande åsikter om bemötande och förhållningssätt. Vi ställer oss frågande eftersom studien 

visar på att pedagogernas tankar inte stämmer helt överens med praktiken. Vi kan konstatera 

utifrån studiens resultat att pedagogerna saknar samarbetsförmåga och kommunikation mellan 



40 
 

varandra samt ett reflekterande arbetssätt. Det tolkar vi eftersom pedagogerna bemötte barnen 

på olika sätt vilket innebär att deras förhållningssätt till barnen har olika tillvägagångssätt. 

Studiens frågeställningar handlade om pedagogernas tankar om förskolans utegård i 

förhållande till genus, hur normer och föreställningar om kön i verksamheten synliggörs ute 

på gården och på vilket sätt förskolans utegård har en betydelse för pedagogernas 

förhållningssätt. I den dagliga verksamheten är det en förutsättning att pedagogerna förhåller 

sig till läroplanen och dess styrdokument. Under intervjuerna kunde pedagogerna tala för sig 

och besvara våra frågor med kloka resonemang och kunskaper om ämnet och innehåll. Under 

observationerna kunde vi konkret se hur det synliggjordes i praktiken. Vi tolkar genusarbetet i 

förskolan som svårarbetat eftersom förskolans läroplan kräver att pedagogerna ska uppfylla 

många andra viktiga mål. Under studiens gång har vi reflekterat kring arbetet med 

förhållningssättet och dess inverkan på genus. En väldigt viktig del i ett pedagogiskt arbete är 

att synliggöra genusfrågor för att kunna utveckla kompetens och förutsättningar för varje 

barns lika villkor. Att pedagogerna agerade passivt under barnens aktiviteter på 

förskolegården tyder på en brist i pedagogernas förhållningssätt. En närvarande pedagog är en 

pedagog som lyssnar på barnen, är lyhörd och medforskande. En pedagog som är närvarande i 

barnens lek är viktig genom att pedagogens uppdrag är att fånga barnens intresse för att en 

intressant, lärorik och utvecklande verksamhet ska finnas.        

I förskolan ska pedagogerna ansvara för att alla barn ska utveckla sin utforskande sida och sin lust 

att leka både ute som inne. Pedagogerna ska arbeta för att motverka stereotypa könsroller och 

könsmönster. Alla barn ska ha rätt till samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan att bli begränsade av stereotypa könsroller och könsmönster. I sitt arbete som 

förskollärare ska de ta hänsyn till barnens olika unika förutsättningar. Pedagoger ska förhålla sig 

som viktiga förebilder då även dem påverkar barnens förståelse. Barn har rätt till fri lek och att 

utvecklas på lika villkor och skapa en personlig identitet (Lpfö 98 rev 2010, s. 4).      

Vi har kommit fram till att pedagogernas förhållningssätt samt den subjektiva miljön påverkar 

barnets möjligheter och förutsättningar på utegården. Beroende på pedagogernas delaktighet, 

engagemang, kommunikation och vilket förhållningssätt de intar så påverkas barnet på olika 

sätt. Det kan handla om ett barns inflytande, delaktighet, könstillhörighet eller hur nya normer 

och värderingar skapas. Förskolegårdens utformning och hur den inspirerar barnen och 

pedagogerna är ett avgörande faktum för hur verksamheten bedrivs. Vi kan även konstatera 

att väder och klimat spelar roll. En del av vårt resultat samt slutord i denna studie är: Genom 

ett målstyrt och medvetet förhållningssätt, en strukturerad organisation med planering, 
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kommunikation, stöttning och inspiration kan pedagogerna möjliggöra för barnens fortsatta 

utveckling. 

8.1 Vidare forskning  

Denna studie väckte många nya intressanta frågor, exempelvis om föräldrars delaktighet i 

genusarbetet på förskolan. Vilken roll föräldrar har och om pedagoger och föräldrar bemöter 

barn olika. En intressant aspekt är hur föräldrar reflekterar kring förskolans arbetssätt i ett 

genusarbete. Eftersom vårt resultat grundas i ett passivt förhållningssätt på förskolegården, 

hade det varit intressant att undersöka hur pedagogerna själva ser på sitt förhållningssätt och 

bemötande. Vi blev även intresserade att göra en jämförande studie mellan inomhusmiljön 

och utomhusmiljön för att synliggöra skillnaderna i de olika miljöerna och vilken betydelse 

det har för barnens skapande av könsroller. Avslutningsvis vill vi tillägga att en studie utifrån 

ett barns perspektiv och deras tankar kring genus även hade varit intressant. För att få en 

förståelse och en kunskap om hur barnen begriper sin situation och på vilket sätt detta 

påverkar pedagogers förhållningssätt och bemötande. 
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10. Bilagor                                                                               

 

Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Inledning 

Berätta: syftet med undersökningen. 

Informera om: 

Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter osv.). 

Är det ok att spela in intervjun? 

Informanten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar. 

Frågorna 

Namn? 

Ålder? 

Utbildning? 

Vilken utbildning har du? 

När utbildade du dig? 

Antal år inom yrket? 

Hur länge har du arbetat på din avdelning? 

Berätta om förskolan och verksamheten? 

Vad betyder genus för dig? 

Vad har du för tankar om genus i förskolan? 

Vad har du för tankar om förskolans utegård i förhållande till genus? 

Hur skiljer sig ert arbete ute som inne? 

Har ni medvetna strategier i ert arbete med genus i förhållande till utomhuspedagogiken? 

Finns det något inom området ”genus” som du skulle vilja utveckla på din arbetsplats? 
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Hur uppfattar du begreppet utomhuspedagogik och vad betyder det för dig? 

Hur ser du på inkludering och exkludering på förskolegården?  

Har du reflekterat över om det finns skillnader på bemötandet från dig och dina kollegor när 

det handlar om barnens könsolikheter? Förklara! 

Har du reflekterat över skillnader i barnens aktiviteter på utegården när det handlar om deras 

könsolikheter? Förklara! 
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Bilaga 2: Samtyckeskrav  
 

Hej!  

Vi är två studenter från Södertörns högskola som skriver ett examensarbete om pedagogernas 

förhållningssätt till genus på förskolegården. Vi kommer att göra observationer i barngrupp 

för att få syn på pedagogernas förhållningssätt. Vi kommer även att intervjua pedagogerna på 

avdelningen för att få en större överblick av deras tankar och förhållningssätt. Vi kommer inte 

att använda barnens namn eller förskola i uppsatsen, all information som vi får under 

undersökningen kommer förvaras och kasseras på ett säkert sätt. 

Vi kommer att fråga barnen om de vill delta men behöver ert godkännande för att de ska 

kunna delta i observationerna. Vänligen kryssa för de alternativ som passar er bäst.  

Stor tack för hjälpen!  

Denize Skoog & Paulina Erazo Cabrera  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, mitt barn får delta: ____ 

Nej, mitt barn får inte delta: _____ 

Namn:_______________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift: ______________________________________  


