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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att fördjupa våra kunskaper om det förhållningssätt pedagoger 

har kring utformandet av lekmiljön ur ett genusperspektiv. Vi har tagit del av forskning som 

bekräftat att pedagogers synsätt spelar en avgörande roll för arbetet samt att det finns olika 

föreställningar om vad genus- och jämställdhetsarbetet egentligen innebär. Forskning visar även på 

att barns lekmiljö och dess material utgör en central del i hur barn styrs av könsnormer. Vi har 

även tagit del av styrdokument som ligger till grund för förskoleverksamheten. Där lyfts miljö och 

jämställdhet som en del av förskolans värdegrund. Vi har använt oss av en kvalitativ metod 

eftersom den lämpar sig bäst för att undersöka vårt syfte och frågeställningar. Vi har även 

genomfört åtta kvalitativa intervjuer, på sex olika förskolor, för att samla in data. Dessa metoder 

har gett oss möjlighet att få en tydligare inblick i hur olika förhållningssätt hos pedagoger som kan 

påverka genus- och jämställdhetsarbetet i utformandet av barns lekmiljö. I vår undersökning har vi 

mött nya perspektiv i hur genus- och jämställdhetsarbetet kan beaktas eftersom det råder olika 

föreställningar om vad arbetet innebär och vilka faktorer som anses betydelsefulla. Bland annat 

lyfts att barn och miljö påverkar varandra i en växelverkan och att barns lekmiljö därmed har en 

betydelse för hur genus- och jämställdhetsarbetet tar form. 
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1. Inledning 

Genus är ett ämne som vi intresserat oss för under utbildningens gång eftersom vi ser det som en 

viktig del av strävan att ge barn lika förutsättningar oavsett kön samt avgörande för ett jämställt 

arbete i förskoleverksamheten. Vi ser även miljön som en viktig faktor för barns utveckling och det 

är enligt vår mening pedagogerna som avgör hur arbetet med genus i lekmiljön tillämpas. Våra 

personliga tankar är att utformningen av barns lekmiljö och det material som erbjuds kan påverka 

hur flickor respektive pojkar styrs av könsnormer. Enligt Nordin-Hultman (2011) bär material på 

föreställningar om rådande könsroller i förskolan samt att de verkar som en bidragande faktor för 

hur barnen uppfattas av andra och sig själv. Biteus och Engholm (2016) påpekar vikten av att som 

pedagog se över barns lekmiljö och vad som erbjuds samt att anpassa den efter barnens behov. 

Författarna menar vidare att pedagoger på så vis ska inta ett barnperspektiv för att se hur lekmiljön 

talar till barnen och vilka roller barnen tillåts ha där. Med detta arbete vill vi därmed undersöka hur 

pedagogers förhållningssätt kring genus påverkar utformandet av barns lekmiljö. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att fördjupa kunskap om pedagogers förhållningssätt kring utformandet av 

lekmiljön ur ett genusperspektiv. 

1.2 Frågeställningar 

Hur resonerar pedagoger kring sitt eget förhållningssätt och dess påverkan på barns lekmiljö? 

Hur resonerar pedagoger kring planering och förändring av barns lekmiljö ur ett genusperspektiv?  
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2. Bakgrund 

I denna del av studien presenteras en översikt på vad tidigare forskning, litteratur och 

styrdokument lyfter i förhållande till vårt syfte med studien.  

2.1 Förskolans Läroplan 

2.1.1 Miljö 

I läroplan för förskolan skriver Skolverket (2016) att förskolan ska lägga vikt vid att utforma trygga 

miljöer som ger möjlighet till utforskande och utveckling. Vidare framgår att barns behov och 

intressen ska ligga till grund för hur miljön utformas. Skolverket (2016) tar även upp att barn ska 

ges möjlighet att ta del av olika material och redskap för att utveckla sin förmåga att bygga, skapa 

och konstruera. Vidare poängteras att leken är viktig för barns utveckling och lärande samt att barn 

använder sig av den för att bearbeta sina erfarenheter. 

 

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att 

lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. (Skolverket, 2016:9) 

 

2.1.2 Jämställdhet mellan könen 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) betonar att jämställdhet ska prägla förskoleverksamheten 

och att barn oavsett kön ska ges samma möjligheter att utveckla intressen samt att de inte ska 

begränsas utifrån könsstereotyper. Skolverket (2016) menar att det är de vuxnas förhållningssätt 

och förväntningar som påverkar vad som utmärker manligt och kvinnligt. Vidare framgår att barn 

tar till sig kunskap genom sin närmiljö men “också genom att iaktta, samtala och reflektera” 

(Skolverket, 2016:7). Det lyfts även att förskolan ska vara en öppen plats där barn kan få lika stort 

inflytande oavsett kön samt att dem ska få möjlighet att lära känna sig själv, sitt eget värde och sin 

omgivning.  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har lika 

värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning (Skolverket, 2016:8). 
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2.2 Pedagogers genusarbete 

Svaleryd (2003) refererar till Gothlin (1999) som förklarar att genus är ett begrepp som 

kategoriserar de sociala och biologiska könen utifrån manliga och kvinnliga faktorer. I SOU 

(2004:115) beskrivs genus som ett begrepp som belyser olika förväntningar utifrån kön. Där 

framgår att det är viktigt att vara medveten om den traditionella synen som finns på det biologiska 

könet för att kunna synliggöra och utmana genusarbetet. 

 

Att göra genus är att förhålla sig till dominanta könsnormer. De normer som innebär att 

kvinnor ska bete sig på vissa sätt och män på andra upprätthålls genom att vi ger uttryck för 

dem. Detta kan ske på ett oreflekterat sätt, men samtidigt krävs dessa gestaltningar för att vi ska 

fortsätta uppfatta femininitet och maskulinitet som något självklart och naturligt. På detta vis 

förs könsnormerna vidare av både kvinnor och män. (Hedlin, 2010:22).  

 

Eidevald (2011) anser inte att det finns något universellt arbetssätt att jobba med genus i 

förskoleverksamheten. Författaren menar att detta beror på att pedagoger har olika föreställningar 

om vad genus innebär som måste tas hänsyn till. Svaleryd (2003) betonar makten som pedagoger 

besitter och hur det möjliggör för genusarbetet, vilket författaren menar bottnar i hur pedagoger 

ser på barnen utifrån deras kön. Månsson (2000) menar att det är de aktiva pedagogerna som 

etablerar de redan existerande könsstereotyperna, exempelvis genom att ge pojkar mer utrymme i 

aktiviteter. Bodén (2009) menar vidare att pedagogers deltagande i leken inte nödvändigtvis 

behöver innebära att leken blir jämställd. Svaleryd (2003) lyfter vikten av att som pedagog göra 

genusarbetet på ett medvetet sätt, att det i sin tur handlar om att “iaktta och reflektera över 

vardagliga händelser, att se samspelet mellan individer” (Svaleryd, 2003:31). Heikkilä (2015) 

påpekar att observationer och reflektioner är en metod för att medvetet kunna se könsmönster i 

verksamheten där pedagoger lättare kan erbjuda flickor och pojkar samma förutsättningar för att 

kunna utvecklas oavsett kön. I SOU (2006:75) framgår att denna medvetenhet ger pedagogerna 

möjlighet att skaffa sig verktyg för att kunna förändra sitt förhållningssätt. Heikkilä (2015) lyfter 

även att förskolan inte enbart ska undvika att förstärka stereotypa könsroller, men också sträva 

efter att bryta dessa. För att kunna göra detta menar författaren att pedagogerna måste vara 

medvetna om hur deras egna synsätt påverkar genusarbetet, det vill säga hur pedagoger 

kategoriserar kön utifrån egna föreställningar. 

 

2.3 Jämställdhet i förskolan 

Hedlin (2010) anser att det finns en positiv tendens vad gäller jämställdhetsarbetet i 

förskoleverksamheten, men att det är svårt att arbeta med det eftersom olika föreställningar finns 

kring vad begreppen innebär. Författaren menar att jämställdhetsarbetet ofta definieras som att 
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alla barn ska behandlas lika, vilket författaren problematiserar eftersom arbetet är mer komplext 

än så. Hedlin (2010) menar att rådande könsnormer redan är tydligt förankrade och att barn aldrig 

kommer kunna bemötas lika så länge det finns olika föreställningar som skiljer könen åt. Olofsson 

(2007) menar att synsättet “behandla alla lika” snarare kan förstärka redan existerande 

föreställningar om könsroller.  

 

Vidare tas det upp i SOU (2004:115) att förskolan brister i strävan att nå målen med jämställdhet i 

förhållande till styrdokument. Där framgår att det grundar sig i bristande kunskap hos pedagoger. 

SOU (2006:75) lyfter kunskap hos pedagoger som det viktigaste verktyget för att kunna arbeta med 

genus- och jämställdhet i förskolan, vilket även Eidevald (2011) poängterar. Olofsson (2007) 

påpekar att det inte är många förskolor som jobbar med jämställdhet trots att det finns ett krav på 

det. I SOU (2006:75) framgår det att detta kan bero på att pedagoger redan tror att de har ett 

jämställt förhållningssätt men att det i verkligheten inte kommer fram i det dagliga arbetet. I SOU 

(2006:75) och Skolverket (2012) framgår även att observationer och dokumentationer kan 

användas som verktyg för att synliggöra olika situationer i förskoleverksamheten samt barns 

intressen. Olofsson (2007) skriver att de förskolor som redan anser att de jobbar jämställt inte 

nödvändigtvis förstått hela problematiken. Författaren menar att det jämställda arbetet inte enbart 

sker genom det verbala utan också genom hela kroppsspråket.  

 

2.3.1 Genus och jämställdhet i förskoleverksamheten 

Eidevald (2011) lyfter att det måste finnas en medvetenhet kring genus för att kunna arbeta med 

jämställdhet i förskoleverksamheten. Eidevald (2011) lyfter att genus- och jämställdhetsarbetet lätt 

kan kännas rörigt om alla aspekter av genusarbetet inte beaktas. Till exempel att pedagoger gör sig 

medvetna om hur de bemöter barnen men att dem samtidigt kategoriserar och därmed delar in 

barngruppen utifrån könsstereotypa egenskaper.  Salmson och Ivarsson (2015) beskriver att barn 

begränsas genom att de kategoriseras utifrån deras kön. Författarna menar att det är på detta vis 

som könsnormer uppstår och att denna typ av kategorisering bidrar till att barnen berövas 

möjligheten att skapa en egen identitet. 

 

2.4 Pedagogers förhållningssätt 

Odenbring (2010) refererar till både Goodwin (1990) och Thorne (2005) som i sina studier skriver 

att könsmönster skapas och förstärks genom vuxnas samspel med barn. I SOU (2004:115) framgår 

att det är genom vuxnas värderingar som barn ges föreställningar om vilka egenskaper och 

beteenden som anses vara bättre eller sämre utifrån rådande könsmönster.  I SOU (2006:75) tas 

det upp att olika synsätt kan påverka verksamheten utifrån hur det synliggörs. Svaleryd (2003) 

betonar hur pedagogers medvetenhet kring sitt eget förhållningssätt är en avgörande faktor för 
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genus- och jämställdhetsarbetet i förskolan. För att kunna bedriva en verksamhet med fokus på 

genus och jämställdhet menar Heikkilä (2015) att det är av betydelse att pedagoger är villig att 

rannsaka såväl verksamheten som sig själv, samt att vara villig att genomföra det som krävs för att 

ge flickor och pojkar samma förutsättningar oavsett kön. I SOU (2006:75) lyfts att pedagoger 

behöver reflektera och ta ställning till hur kön skapas i förskolan och hur deras egna föreställningar 

påverkar barnen. Vidare framgår att pedagogerna behöver reflektera över hur barnen tilldelas dessa 

traditionella könsnormer. Svaleryd (2003) skriver att pedagoger ofta kan ha förutfattade meningar 

gällande hur pojkar och flickor väljer att leka och att de väljer just typiskt könskodade material. 

Eidevald (2011) poängterar att det är pedagogers synsätt som avgör vad barnen anses behöva 

utveckla. Enligt författaren finns det en risk att barnen ses som objekt som pedagoger förväntas 

rätta till. Vidare menar Svaleryd (2003) att det därför är viktigt att pedagogerna är medvetna om 

hur deras egna ställningstaganden påverkar genus- och jämställdhetsarbetet.  

 

Heikkilä (2015) skriver att ett synsätt som pedagoger kan utgå från är att se barnen som individer, 

något som författaren menar är ett sätt för pedagogerna att undvika att fördjupa sig i genus- och 

jämställdhetsarbetet. I SOU (2004:115) framgår att barnen på ett sådant sätt, som Heikkilä (2015) 

förklarar, ses som könlösa vilket i vissa fall anses underlätta bemötandet på ett likvärdigt sätt. 

Olofsson (2007) menar på att det finns två olika synsätt att betrakta könen, antingen kan 

pedagoger lägga fokus på likheter eller olikheter mellan könen. Ett annat perspektiv kan vara 

“toleranspedagogiken”, ett synsätt som enligt Heikkilä (2015) snarare grundar sig i ett “vi-mot-

dem-tänk”. Författaren förklarar att detta synsätt handlar om att tolerera beteenden och 

egenskaper som inte är enligt könsnormen, därmed förstärks ett rätt och fel sätt att vara på hos 

respektive kön. Bodén (2009) menar att pedagogers arbetssätt bottnar i att barnen ska ges 

möjlighet att välja fritt men att genus- och jämställdhetsarbetets fokus oftast hamnar på 

pedagogernas agerande och att de förväntas styra barnen genom att exempelvis ändra bemötande 

eller miljö då barnen väljer traditionellt, det vill säga utifrån könsnormer. I SOU (2006:75) 

framgår: 

 

Förskolan är genom hela sin verksamhet (miljön, leken, sagostunderna et cetera) med och 

återskapar, men även förnyar, vad som räknas som normalt och onormalt i samhället. Vilka 

grupper som utgör normen och vilka som ses som avvikande (SOU: 2006:75:149).  

 

Eidevald (2011) menar att pedagoger förväntas förändra sina värderingar och begränsningar till 

könstillhörighet så att barnen i sin tur kan föra vidare nya synsätt till nästa generation. Författaren 

lyfter att “det livslånga lärandet” utifrån ett genusperspektiv kan antas leda till att könsnormer blir 

upphävda, det vill säga att förskolan ska förändra samhället utifrån en långsiktig målsättning, samt 

att denna förändring har sin utgångspunkt i pedagogers egna förhållningssätt. 
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2.5 Miljö, lek och material 

I SOU (2004:115) tas det upp att miljö och material ofta uttrycks som en tredje pedagog som är 

viktig för barns utveckling, där barn och vuxna ses som de andra pedagogerna. Björklid (2005) 

nämner att var barnen än befinner sig så sker ett ständigt lärande, därför lyfter författaren 

betydelsen av hur miljön utformas för att kunna motverka traditionella könsroller. Eidevald (2011) 

beskriver att förskoleverksamheten ofta utformar miljön genom att observera barnen, deras 

intressen och hur de interagerar med miljön.  

 

Vad är det flickor och pojkar ska få större möjligheter till om de inte hindras utifrån 

könsstereotypa föreställningar? Man måste också ställa sig frågan vilka nya normer som 

skapas när man förändrar lokaler, leksaker och förhållningssätt. (Eidevald, 2011:196) 

 

Eidevald (2011) poängterar att genus- och jämställdhetsarbetet inte enbart handlar om att byta 

namn på miljön, som till exempel att byta namn från dockvrån till lägenheten eller att ändra 

färgkodningen i miljön genom att göra dockvrån blå. Detta menar författaren snarare innebär en 

mer kortsiktig lösning på en större aspekt och att de förändringar som görs i 

förskoleverksamhetens miljöer inte alltid sker på ett medvetet och reflekterat sätt. Enligt Eidevald 

(2011) kan miljöns utformning och de material som erbjuds ha stor påverkan dels på var barnen 

leker men också vad de leker i miljön. I SOU (2006:75) framgår att de könsmärkta miljöerna oftast 

kan vara en orsak som separerar flickor respektive pojkars lek. Eidevald (2011) lyfter att många 

förskolor medvetet flyttar runt på flickor och pojkars lek för att få variation. I SOU (2004:115) tas 

det upp att det kan vara skillnad på pojkars och flickors lek trots att utbudet är detsamma för båda 

könen.  

 

I exempel mamma-pappa-barn-leken är det inte ovanligt att pojken får symbolisera pappan 

genom att inte ens vara med i leken. Han ska ju vara på jobbet så han får gå någon 

annanstans. (SOU: 2004:115:19) 

 

Björklid (2005) refererar till Skantze (1995) som belyser att miljön innefattar både det materiella 

men också hur det upplevs av barnen. Björklid (2005) skriver att dessa ständigt påverkas av 

varandra, barnen befinner sig på så sätt i ett samspel med miljön där de interagerar tillsammans. 

Biteus och Engholm (2016) menar att miljön kan påverka barnen på så vis att de får en 

föreställning om vilka roller de förväntas ta i vissa miljöer samt vad som anses vara tillåtet. 

Eidevald (2011) poängterar att det är viktigt att utforma en miljö som tilltalar hela barngruppen 

snarare än kön. Detta menar författaren kan inkludera barnen istället för att begränsa dem utifrån 

könstypiska egenskaper och att de därmed kan få möjlighet att utmanas.  
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Ett av de vanligaste perspektiven på leksaker som vi har identifierat på den tidigare 

forskningen är att leksakerna kan påverka och ha effekt på barn. Leksakens påverkan kan 

enligt den tidigare forskningen leda till att barnet lär sig, roas, utvecklas, rehabiliteras etc. 

(Nelson & Nilsson 2002:18). 

 

Nordin Hultman (2011) refererar till Almqvist (1994) som i sin studie beskriver att 

förskoleverksamheten ofta erbjuder likartade material överallt och att de bär på ett traditionellt 

mönster kring vad barn förväntas intressera sig för. Nelson och Nilsson (2002) skriver i sin 

undersökning att det finns en skillnad på vilka leksaker pojkar respektive flickor föredrar samt vad 

de ges tillgång till. Nordin-Hultman (2011) förklarar att material kan ge barnen intryck för vad som 

anses vara traditionellt utifrån könsnormer. Eidevald (2011) påpekar att det är pedagogers 

förhållningssätt som avgör hur de tänker kring användningen av material beroende på barns kön. 

Olofsson (2007) menar att det även är viktigt att pedagoger tänker på de egenskaper som ges till 

materialen genom hur de benämns, till exempel om materialet är djur så erbjuds möjligtvis pojkar 

de djur som anses vara farligare och benämns därefter som “coola” och “tuffa” medan flickorna 

erbjuds de snälla djuren som benämns som “söta” eller “fina”.  

 

2.6 Könsneutralt arbetssätt 

Eidevald (2011) förklarar i sin studie att det könsneutrala arbetssättet innebär att ta avstånd från 

könsstereotypa innehåll när pedagoger utformar verksamheten. Detta är något som Bodén (2009) 

vidare beskriver som att könsmärkta miljöer aktivt väljs bort, till exempel dockvrån. Vidare menar 

Eidevald (2011) att även material som anses vara könskodade plockas bort, exempelvis dockor och 

bilar, istället används könsneutrala material som till exempel vatten och naturmaterial. Författaren 

poängterar att detta arbetssätt endast fokuserar på det som inte styr barnen mot förutbestämda 

könsnormer. Å andra sidan menar författaren att könskodade material kan vara svåra att undvika 

på grund av samhällets värderingar. Bodén (2009) lyfter vidare att detta arbetssätt utgår från att 

flickor och pojkar inte har särskilda egenskaper baserade på deras kön, att barn ska ses som barn, 

och att de därmed är lika kapabla till att utföra samma aktiviteter. 

 

2.7 Könskompensatoriskt arbetssätt  

En annan metod, som Olofsson (2007) nämner, är att arbeta könskompensatoriskt. Författaren 

förklarar att detta arbetssätt grupperar barnen utifrån deras kön och att det därmed kan möjliggöra 

för pedagogerna att stötta könen på olika sätt. Eftersom detta arbetssätt delar upp barnen mer 

utifrån kön istället för att se till barnen som individer menar Olofsson (2007) att det även bör 

finnas ett individanpassat arbetssätt som kan komplettera det kompensatoriska Eidevald (2009) 

beskriver i sin studie att det könskompensatoriska arbetssättet innebär att pojkar respektive flickor 
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får möjlighet att utmanas i motsatta könsroller, det vill säga att pojkar får möjlighet att utveckla 

egenskaper som flickor förväntas ha och flickor får möjlighet att utveckla egenskaper som pojkar 

förväntas ha. Heikkilä (2015) skriver att ett sätt att arbeta könskompensatoriskt är att till exempel 

ge pojkar möjlighet att utveckla en mer omhändertagande roll och ge flickor möjlighet att ta mer 

plats. I ett könskompensatoriskt arbetssätt menar Bodén (2009) att barnen ges möjlighet att 

utveckla egenskaper och beteenden som traditionellt sett inte ses som normen för deras eget kön. 

Vidare lyfter författaren att dessa egenskaper och beteenden gör att barnen får möjlighet att vara 

“tvärtom” vilket problematiseras ur den aspekt att ett annat sätt än det som anses som normalt i 

barngruppen tydliggörs. Detta kan sin tur enligt författaren upplevas som att barnen blir styrda 

både i det som anses vara en traditionell riktning och i den kompensatoriska riktningen. I SOU 

(2004:115) framgår att det krävs en medvetenhet kring pedagogers egna värderingar för att kunna 

arbeta med traditionella könsmönster. Bodén (2009) anser att detta arbetssätt kan upplevas som 

att barnen får testa på olika roller för att öppna upp för ett friare val, men att det fortfarande finns 

tydliga ramar för vad som är typiskt pojkaktigt och flickaktigt. 

 

2.7.1 Könsöverskridande strävan 

Eidevald (2011) menar att det könskompensatoriska arbetssättet uppmanar barn att vara 

könsöverskridande. Till exempel att flickor uppmanas leka med de material som anses vara 

traditionellt för pojkar och vice versa. Författaren menar därmed att de traditionella materialen 

utmanas genom att de placeras på samma lekyta som de könsneutrala materialen, till exempel 

genom att placera skapande material bredvid dockhörnan. Eidevald (2011) menar även att nytt 

material läggs till som till exempel att barnen även erbjuds herrkläder bland utklädningskläderna 

för att locka fler pojkar till lek. Därmed menar författaren att barn uppmuntras till att gå över 

gränserna. Strävan efter att låta barn vara könsöverskridande menar Bodén (2009) handlar om att 

skapa lekmiljöer vars utbud både ska utgöras av sådant som anses vara typiskt pojkaktigt och 

flickaktigt men att det ska vara tilltalande för respektive kön 
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3. Metod 

I denna del av studien presenteras vilken typ av metod vi använt oss av för att samla in och 

bearbeta data.  

 

3.1 Val av metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod eftersom vårat syfte är att ta reda på pedagogers 

förhållningssätt kring genus i barns lekmiljö. Yin (2011) skriver att den kvalitativa metoden syftar 

till att ta reda på informanternas egna åsikter. För att kunna undersöka vårat syfte behöver vi 

använda oss av en metod som tillåter oss att ställa öppna frågor och låta informanterna måla upp 

mer detaljerade svar, vilket Christoffersen och Johannessen (2015) och Yin (2011) menar att den 

kvalitativa metoden innefattar. Den kvantiativa metoden beskriver författarna som mer styrd och 

formell eftersom den oftast har sin utgångspunkt i exempelvis frågeformulär och därmed går den 

inte att anpassa efter varje enskild individ, något som vi ville ha möjlighet att göra. Yin (2011) 

skriver att den kvalitativa metoden kräver vissa kompetenser av den som bedriver undersökningen, 

som till exempel att kunna anpassa frågor utifrån sitt valda ämne samt kunna skapa en översiktlig 

bild av den data som samlas in. Tjora (2012) menar även att den kvalitativa metoden är väldigt 

tolkningsbar eftersom att fokus ligger på informanternas egna erfarenheter, vilket är något som är 

till vår fördel när vi ska bearbeta vår insamlade data. För att samla in data använde vi oss av 

kvalitativa intervjuer i vår undersökning eftersom det enligt Christoffersen och Johannessen (2015) 

kan tillåta intervjuaren att ställa öppna frågor och låta informanten måla upp mer detaljerade svar. 

Enligt författarna bör ett objektivt synsätt tas till vara på vid användning av kvalitativa intervjuer, 

vilket vi eftersträvade då vi inte ville låta våra åsikter påverka informanternas svar. Trost (2010) 

skriver att syftet med den kvalitativa intervjun är att intervjuaren ska etablera en förståelse för vad 

informanten har att delge och därför inte behöver dela samma åsikter eller värderingar.  

 

3.2 Urval 

Vi valde att göra ett slumpmässigt urval eftersom vi ville ha informanter med varierande 

erfarenheter av genus- och jämställdhetsarbetet. Detta innebar att vi utgick från en offentlig lista 

som fanns på en medelstor kommun i Sveriges hemsida på kontaktbara förskolor, vi valde därefter 

slumpmässigt ut några förskolor av dessa. När vi skulle ta kontakt med våra informanter utgick vi 

från Trost (2010) som lyfter betydelsen av den första kommunikationen. Eftersom vi var 

införstådda i hur förskoleverksamheten ser ut i dess dagliga rutiner valde vi att ta den första 

kontakten via telefon för att presentera oss och introducera vårt arbete. Ännu en anledning till att 

vi tog kontakt via telefon var för att skapa en personlig introduktion. Vi fortsatte sedan vår kontakt 
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via mail där vi bifogade vårt missivbrev (se bilaga 1) vilket var ett sätt att anpassa oss efter 

informanterna.  Urvalet var en fortlöpande process med anledning att vi inte på förhand kunde veta 

vilka erfarenheter informanterna skulle ha. Detta gjorde vi tills vi kände att vi hade fått en 

tillräckligt bred variation av pedagogers förhållningssätt. Slutligen intervjuade vi åtta pedagoger på 

sex olika förskolor som var representerade av båda könen, dock har vi valt att ta avstånd från deras 

kön då vi inte anser att det är relevant för studien. 

 

3.3 Genomförande 

Trost (2010) lyfter betydelsen av att ha ett planerat innehåll inför genomförandet av de kvalitativa 

intervjuerna. Vi utformade därför en intervjuguide (se bilaga 2) där vi utgår från vårat syfte och 

frågeställningar genom att dela upp dem i mindre undersökningsområden. Vi strävade efter att 

ställa öppna frågor eftersom Dimenäs (2007) beskriver kvalitativ intervju som ett vanligt samtal 

men med ett riktat fokus.  Vi ville ha en tydlig struktur som kunde tillåta oss att vara mer flexibla. 

För att kunna vara flexibel menar Tjora (2012) att det är viktigt att ha sin intervjuguide i minnet. Vi 

valde även att starta upp intervjuerna med uppvärmningsfrågor vilket Trost (2010) poängterar är 

av betydelse för hur hela intervjun byggs upp. 

 

Christoffersen och Johannessen (2015) skriver att kvalitativa intervjuer kräver skickliga intervjuare 

som uppmärksammar detaljer och är flexibla i sitt tänkande. Vi kände att det var svårt för oss att få 

en klar bild av hur verksamheten faktiskt ser ut vilket även kan utläsas i Eidevald (2011) som 

skriver att pedagoger har lättare att beskriva vad dem eftersträvar med genus- och 

jämställdhetsarbetet snarare än hur det faktiskt genomförs. Alla intervjuer höll vi i ett avskilt rum 

på den förskola som respektive informant arbetade på eftersom Yin (2011) förespråkar att platsen 

för intervjuerna bör vara lättillgängliga för informanterna. Varje intervju tog cirka 30–50 minuter 

att genomföra som vi båda närvarade vid. Trost (2010) lyfter risken med flera intervjuare och att 

det kan upplevas som påfrestande för den som intervjuas. Detta tog vi i åtanke när vi genomförde 

våra intervjuer men vi ville ändå intervjua tillsammans eftersom vi ansåg att vi kunde komplettera 

varandra och lägga märke till olika detaljer. Vi fördelade ansvaret över intervjuerna på så vis att en 

fick agera ledare varannan gång medan den andra antecknade och kompletterade med följdfrågor 

av värde som inte stod med i intervjuguiden (se bilaga 2). 

 

3.4 Etiska överväganden 

Vi tog även hänsyn till Vetenskapsrådets (2017) god forskningssed. Det innebar att vi i vårt 

missivbrev (se bilaga 1) talade om för informanten vad undersökningen skulle handla om, att 

undersökningen var anonym, att de uppgifter som samlades in enbart skulle användas i 
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forskningssyfte och inte i kommersiellt bruk samt att det var frivilligt att delta. Vi informerade även 

om att intervjun skulle spelas in med hjälp av ljudupptagning. Detta upprepade vi även under 

intervjuerna för att säkerställa informanterna om att uppgifterna skulle hanteras enligt sekretess. 

 

3.5 Bearbetning av data 

De genomförda intervjuerna transkriberade vi från den ljudupptagning och anteckningar vi fört 

under tiden. Tjora (2012) menar att transkribering är ett sätt att sammanställa inför analysen och 

se vad som är av relevans för undersökningen. Yin (2011) menar vidare att viss data kommer falla 

bort i sorteringen och att det därför är viktigt att vara opartisk för det innehåll som anses vara av 

relevans. Vi försökte därför sortera ut det innehåll som framkom från våra informanter under 

intervjuerna och hitta mönster i hur intervjuerna besvarades utifrån våra frågeställningar. Trost 

(2010) beskriver fördelarna med ljudupptagning är att det ger möjlighet att lyssna på den 

insamlade data fler gånger. Detta menar författaren är ett sätt att ta del av fler detaljer som kan ha 

missats tidigare. Vidare tar författaren upp att transkribering kan ta väldigt lång tid, vilket är varför 

vi valde att dela upp transkriberingen sinsemellan för att arbetet skulle blir mer effektivt.  

 

3.6 Metoddiskussion 

Vi tyckte att kvalitativ metod fungerade bra för vår undersökning, eftersom fokus skulle ligga på 

pedagoger. Vi fann denna metod lämplig för vår undersökning eftersom den tillät oss att ta reda på 

pedagogers tankar och gav oss möjlighet att läsa mellan raderna vilket även Tjora (2010) menar på. 

Vidare använde vi oss av kvalitativa intervjuer som vi tyckte fungerade bra trots att det var en 

utmaning då vi inte säkert kunde veta om informanternas svar stämde överens med hur de faktiskt 

arbetade, som även Eidevald (2011) lyfter som en risk för denna typ av metod. Dock upplevde vi att 

det var lättare att få informanterna att uttrycka sina åsikter och tankar genom att ställa öppna 

frågor och följdfrågor som var anpassade efter varje enskild informant, vilket även Christoffersen 

och Johannessen (2015) bekräftar. Däremot hade observationer varit bra att komplettera med för 

att få en ärlig bild av hur verksamheten faktiskt ser ut eftersom vi inte med säkerhet kan veta om 

våra informanters svar stämmer överens med hur de arbetar. Genom att vi använda ljudupptagning 

kände vi att de genomförda intervjuerna blev lättare att transkribera då det gav oss möjlighet att gå 

tillbaka och ta del av fler detaljer som kan ha missats tidigare som även Trost (2010) lyfter. 

Författaren tar även upp att transkribering kan ta lång tid, därför valde vi att dela upp den 

sinsemellan för att kunna bearbeta flera intervjuer samtidigt och därmed tidseffektivisera arbetet.  

 

Vi tyckte att det var bra att vi utgick från Tjora (2012) som påpekade vikten av att kunna sin 

intervjuguide utantill för att lättare kunna gå ifrån den fasta strukturen. Vi upplevde allt eftersom 
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att det var många frågor som saknades i vår intervjuguide (se bilaga 2) som vi spontant fick anpassa 

till intervjun vilket resulterade i att vissa betydelsefulla frågor inte ställdes till alla informanter. 

Eftersom alla informanter inte alltid ställdes samma frågor så kan vårt resultat ha påverkats. Därför 

känner vi nu i efterhand att observation som metod hade varit ett bra komplement. Vi känner även 

att observationer hade varit bra då det i SOU (2006:75) framgår att pedagoger ibland kan tro att de 

har ett jämställt förhållningssätt men att det inte framgår i det dagliga arbetet, för att se huruvida 

informanterna synliggör deras förhållningssätt i verksamhet. Vi valde dock medvetet att välja bort 

observation som metod eftersom vi inte ville att informanterna under intervjuerna skulle känna 

som att det var ett förhör där vi jämförde deras svar med hur de faktiskt arbetade.  

 

Vi tog även hänsyn till det Trost (2010) tar upp om riskerna med att vara två intervjuare men kände 

ändå i efterhand att det var bra att vi intervjuade tillsammans då vi tyckte att vi lyckades lägga 

märke till olika detaljer. Vi tyckte även det var lättare att leda intervjun tillsammans då vi kände att 

vi kunde komplettera varandra genom att ställa olika följdfrågor beroende på de olika detaljer vi 

lagt märke till. En utmaning under intervjuerna var att förhålla sig objektiv, vilket Christoffersen 

och Johannessen (2015) menar är av betydelse för denna metod, då vi inte alltid delade samma 

åsikter som våra informanter. Författarna menar att om intervjuaren blandar in egna åsikter så kan 

resultatet påverkas, men vi anser inte att vi på något sätt skulle ha influerat våra informanter trots 

detta.  

 

Vi upplevde att vårt slumpmässiga urval av informanter fungerade bra då det gav oss varierade svar 

som gav möjlighet att jämföra olika förhållningssätt. Eftersom urvalet var en fortlöpande process 

tog det oss längre tid att samla ihop data utifrån våra informanter än om vi redan från början hade 

bestämt hur många informanter vi skulle intervjua. Vi ansåg ändå att detta kändes mest relevant 

för vårt syfte med arbetet då vi ville få möjlighet att ta del av olika perspektiv från pedagoger. Till en 

början upplevde vi det som svårt att kontakta olika förskolor då vi på förhand inte hade kännedom 

om hur deras arbetssätt såg ut. Eftersom vi hade tagit del av det Trost (2010) poängterar om den 

första kontakten valde vi att göra det via telefon. Vi tyckte att telefonkontakt tillät oss att vara mer 

personliga och skapa en betydelsefull första kontakt. Informanterna föredrog därefter att ha 

fortsatt kontakt via mail. Vi tyckte detta var ett lämpligt sätt att hålla kontakt på då det gav oss 

möjlighet att få med alla viktiga detaljer som var betydelsefullt för intervjun, exempelvis att vi 

kunde delge vårt missivbrev (se bilaga 1). 
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4. Studiens centrala begrepp 

I denna del kommer vi presentera hur vi definierar de centrala begrepp som är genomgående för 

studien. 

 

Genus: När vi skriver om genus syftar vi till att vara medveten om den traditionella syn som finns 

på de sociala och biologiska könen (SOU, 2004:115). 

 

Jämställdhet: I denna studie kommer vi fokusera begreppet jämställdhet på barns lika värde 

oavsett kön (Skolverket, 2016).  

 

Genus- och jämställdhetsarbete: I studien syftar vi till att genus- och jämställdhetsarbetet 

utgår från den traditionella synen som finns på respektive kön för att sträva efter arbeta jämställt. 

 

Könsnormer: När vi skriver om könsnormer syftar vi till de kategoriseringar som görs på barn 

utifrån deras kön (Salmson & Ivarsson, 2015).  

 

Lekmiljö: Med lekmiljö syftar vi inte enbart till specifika rum som vanligtvis är avsedda för barns 

lek utan även alla miljöer som barn leker i på förskolan och de material som erbjuds där.  
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5. Resultat 

I denna del av studien presenteras resultatet av de intervjuer vi genomfört. Vi har intervjuat åtta 

pedagoger i sex förskolor varav tre informanter har utgjorts av det manliga könet och resterande 

fem har utgjorts av det kvinnliga könet. Däremot har vi inte undersökt huruvida informanternas 

kön är av betydelse för hur de arbetar med genus i förskoleverksamheten. Vi har korrigerat 

informanternas citat i denna del av arbetet med syfte att de ska bli lättförstådda och lättlästa. 

 

5.1 Bakgrund informanter 

Förskola 1 representeras av informant A och B som arbetar på samma avdelning men som vi har 

intervjuat vid olika tillfällen. Informant A är har arbetat som pedagog i tre år och har tidigare 

arbetat två år som barnskötare. Informant B har arbetat som pedagog i 20 år. 

 

Förskola 2 representeras av informant C som har cirka 15 års erfarenhet av yrket.  

 

Förskola 3 representeras av informant D och E som arbetar på olika avdelningar men som vi 

intervjuat vid olika tillfällen. Informant D har arbetat som pedagog i åtta år medan informant E har 

arbetat i två år. 

 

Förskola 4 representeras av informant F som har arbetat som pedagog i cirka tio år. 

 

Förskola 5 representeras av informant G som har arbetat som pedagog i drygt två år. 

 

Förskola 6 representeras av informant H som är nyutbildad och har arbetat som pedagog i ett år.  

 

5.2 Pedagogers förhållningssätt kring genus och jämställdhet 

Samtliga informanter nämner att genus- och jämställdhetsarbetet i förskolan kan kopplas till 

demokratiidén som de menar hör till förskolans värdegrund. Med demokratiidén menar 

informanterna att pojkar och flickor ska ges samma möjligheter att komma till tals samt att alla ska 

ha samma chans att delta och på så vis bör alla flickor och pojkar behandlas lika utifrån lika 

förutsättningar. Informant A och B menar dock att det kan vara svårt att arbeta med genus och 

jämställdhet om majoriteten av barngruppen till exempel utgörs av pojkar. Samtliga informanter 

säger sig ha en föreställning om att de arbetar med genus- och jämställdhet i verksamheten på ett 

eller annat sätt, det som särskiljer dem är vilka faktorer som anses ha betydelse i arbetet. Fem av 

åtta informanter lyfter den verbala kontakten med barn som den mest betydelsefulla faktorn i 



19 

 

genus- och jämställdhetsarbetet, men två av dessa fem anser inte att andra faktorer, till exempel att 

barns lekmiljö, har lika stor inverkan på arbetet. Informant C menar att det viktigaste med arbetet 

är att som pedagog vara medveten om ämnet genus och att det därmed ger dem möjlighet att 

arbeta jämställt, medan resterande informanter snarare menar att denna medvetenhet även 

behöver sträcka sig till hur pedagoger synliggör genus- och jämställdhetsarbetet i verksamheten. 

Sju av åtta informanter menar därmed att det är viktigt att se över alla aspekter i genus- och 

jämställdhetsarbetet, till exempel barns lekmiljö och material, men också sitt eget förhållningssätt 

för att kunna synliggöra vilka normer som förmedlas. De menar att det till stor del kan vara 

pedagogen själv som bidrar till att befästa normer i barngruppen, till exempel att pojkar anses vara 

mer högljudda och rörligare samt att flickor anses vara mer tysta och diskreta.  

 

Vi vill ju ha den övertygelsen om att våra barn inte har så olika intressen i grund och botten. 

Att det ofta har med krafter utifrån i så fall, genom vad vi förmedlar till barnen i form av 

hur vi bemöter dem och vilka material de erbjuds. (Informant H). 

 

Informant H menar att genus- och jämställdhetsarbetet handlar om deras kontakt mellan barn och 

vuxna på individnivå, men att det också handlar om vilka material och aktiviteter som erbjuds. 

Samtliga informanter strävar efter att arbeta individanpassat då de anser att det automatiskt bidrar 

till att motverka traditionella könsroller. Informant A och B nämner dock att de ibland delar in 

barngruppen i aktiviteter, som anses vara typiska för respektive kön, för att utmana de traditionella 

könsrollerna och ge barngruppen möjlighet att ta del av egenskaper som anses traditionellt för det 

motsatta könet. Till exempel vill de ge pojkar möjlighet att dansa balett och flickor möjlighet att 

testa på brottning. Informant A och B menar att de eftersträvar att vidga normen och att de även 

aktivt tänker på att fördela roller sinsemellan arbetslaget för att normalisera det som inte anses 

vara traditionellt för respektive kön. Dessa informanter lägger stort fokus på sin egen roll som 

pedagog och förebild och menar till exempel att de manliga pedagogerna ska anta en mer 

omhändertagande roll medan de kvinnliga pedagogerna ska anta en mer auktoritär roll. 

 

5.3 Pedagogers påverkan på barns lekmiljö 

Samtliga informanter upplever att de på senare tid fått mer kunskap kring genus både genom 

diskussioner i arbetslagen men även genom att ta del av forskning. Dessa informanter anser att de 

aktivt reflekterar över och ifrågasätter sina egna värderingar för att utveckla sitt eget 

förhållningssätt vidare. 

 

Tidigare så har jag för min egen del varit lite fast i den här idén om tolerans. Balett till 

exempel. Det har setts som en flickgrej, men att pojkar också kan dansa balett har varit en 

sak jag tänkt undermedvetet, men det har kanske inte varit rätt sätt att tänka. “Kan också” 
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låter som att det egentligen inte är deras grej, men de kan också, vi tolererar att pojkar 

också kan. Pojkar och flickor som kön har egentligen ingenting med saken att göra. 

(Informant A).  

 

Informant D och E nämner att de använder sig mycket av kollegialt lärande för att se över sin egen 

och genus- och jämställdhetsarbetets utveckling. Informant A problematiserar denna typ av 

feedback med att det ibland kan kännas svårt att ge sina kollegor konstruktiv kritik utan att trampa 

någon på tårna och därför är det ibland svårt att genomföra. Samtliga informanter lyfter 

pedagogisk dokumentation som ett bra verktyg att använda sig av för att för att se över deras egna 

och barnens utveckling samt huruvida genus- och jämställdhetsarbetet synliggörs i verksamheten. 

Informanterna använder också pedagogisk dokumentation för att se hur miljön kan utformas för 

att främja barn intressen samt genus- och jämställdhetsarbetet. Däremot lyfter informant G att 

tidsbrist kan vara en faktor som förhindrar att pedagogisk dokumentation genomförs regelbundet. 

Detta menar informant G är på grund av diverse utrustning som sägs behövas, till exempel 

videoinspelning via Ipad vilket anses ta lång tid att ställa iordning. Samtliga informanter delar åsikt 

om att observation som metod är ett mer lättillgängligt verktyg att använda sig av för att synliggöra 

olika detaljer i verksamheten, eftersom det inte kräver någon specifik utrustning. Dessa menar att 

observationer är en del av verksamheten och därmed något som arbetas aktivt med. Fem av åtta 

informanter problematiserar dock denna metod på grund av att pedagoger lätt kan blanda ihop det 

de ser med vad de förväntar sig se, därmed riskerar detaljer att förbises och befästa redan 

existerande könsnormer. Två av dessa fem informanter lyfter att det därför skulle behövas någon 

utomstående som kan observera verksamheten och synliggöra andra perspektiv eller komplettera 

observation med pedagogisk dokumentation för att säkerställa att alla viktiga detaljer synliggörs. 

 

5.4 Planering och förändring av barns lekmiljö utifrån 

pedagogers syn på genus 

Sju av åtta informanter delar åsikt om att lekmiljöns utformning påverkar barnen och i sin tur 

genus- och jämställdhetsarbetet. Det som skiljer sig är vilka utformningar som informanterna anser 

påverkar arbetet positivt eller negativt. Informant A, B, G och H menar att barn och miljö påverkas 

av någon slags växelverkan, vilket menas i att barn och miljö påverkar varandra. Informant D, E 

och F lyfter att de strävar efter att barns lekmiljö ska vara utforskande, undersökningsbar och 

laborativ. Dessa informanter menar att denna typ av utformning är mer öppen och tillåtande för 

fantasi. Samtliga informanter poängterar dock att barn är föränderliga och att lekmiljön därför 

också måste vara det. Samtliga informanter försöker tänka att det ska finnas plats för olika 

individer och att de ska se barnen som barn när de ställer iordning en lekmiljö snarare än utifrån 

kön. Informanterna lyfter att de “ständigt vara lite på sin vakt för att se hur barngruppen fungerar i 



21 

 

olika miljöer” och att justeringar av miljön därför måste göras främst utifrån barngruppens behov. 

Samtliga informanter menar att de strävar efter att utforma lekmiljöer som ger rum för samarbete 

där barnen kan lära sig av varandra. Miljöerna ska enligt informanterna vara öppna för möjligheter 

där barnen får vara de dem vill vara, inom gränser för vad som anses vara allmänt tillåtet för 

ordningen.  

 

Anledningen till att man ändrar i miljön kan ju ibland vara att det blir en aktivitet som man 

känner att det fungerar dåligt för gruppen, exempelvis spring, där blir det ju ändå omöjligt 

men då vill man ju ändå se till barnens intressen och tänka var kan det vara möjligt för 

spring? Kan vi ha det i gymnastiksalen eller utomhus att vi stimulerar till lekar som 

innehåller spring där i miljön. Att man inte jobbar med förbud utan tänker var det kan finnas 

möjlighet för det. (Informant D). 

 

Samtliga informanter anser att de arbetar aktivt med miljön. Sju av åtta informanter lyfter att de 

har bytt namn på en del rum för att det ska kännas mer könsneutralt, till exempel genom att byta 

namn från dockvrån till lägenheten. Fem av åtta informanter lyfter även att det finns en viss 

skillnad för vilka lekmiljöer pojkar respektive flickor föredrar. Informant G och H tycker sig se 

skillnad både på hur barnen leker men också var de föredrar att leka. Informant G upplever att det 

är flest pojkar som leker i “byggen” medan informant H anser att leken blir stökigare i de lekmiljöer 

pojkar befinner sig i. Dessa exempel som informant G och H ger oss är med fokus på just pojkar då 

dem utgjorde majoriteten av deras respektive barngrupp och därför anser informanterna att det är 

svårt att uppmärksamma hur jämställt det egentligen är. Samtliga informanter påpekar att det är 

miljön som måste ses över när barngruppen känns rörig, dessa menar att en rörig miljö ger en rörig 

barngrupp. Informant D och E poängterar att det är viktigt att jobba med gruppsammansättningar 

och att ibland föra ihop barn som inte alltid väljer varandra för att få en förändring eller utmaning i 

barngruppen.  

 

5.5 Material som erbjuds 

En stor del av lekmiljöns utformning menar samtliga informanter är erbjudandet av material, dock 

skiljer sig informanternas åsikter kring vilka material som anses vara mest betydelsefulla för 

barngruppen. Informant D, E och F upplever att laborativa material, som till exempel skapande-, 

konstruktions- och naturmaterial, är mer processinriktade samt att de inte har så stort fokus på det 

könstraditionella.  

 

Det ska vara lite lockande och inspirerande och man försöker ju också tänka att det ska vara 

miljöer som inte är så färdiga. Det ska alltid krävas något av barnen också för att miljöerna 

ska bli meningsfulla. (Informant F) 
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Informant F menar att de försöker ta avstånd från färdiga material, såsom dockor och bilar, men att 

det inte alltid går att tänka på eftersom att barnens intresse alltid ska vara en utgångspunkt i 

förskoleverksamheten. Informant D, E och F menar att barns intressen även kommer hemifrån och 

därför kan det ibland vara svårt att utesluta vissa material. Istället lyfter dessa informanter att 

laborativa material ger större möjligheter till ett positivt samspel, fantasi och stimulans. Informant 

D och E poängterar att arbetet därmed blir mer könsneutralt men att det även är viktigt att tänka 

på hur normer kan utmanas. Informanterna lyfter att arbetet med genus faller platt om allt är 

neutralt och att vissa traditionella material behöver få finnas för att könsnormerna ska kunna 

utmanas, till exempel genom att placera dockor och bilar i samma lekmiljö. Vidare lyfter informant 

D och E att det lätt kan bli en negativ inställning kring könsstereotypa material som pedagogerna 

gärna styr bort barnen från, till exempel om en flicka vill leka med dockor eller om en pojke vill leka 

med bilar. Å andra sidan anser informanterna att dessa material måste vara tillåtna om barnen ska 

få vara den som de vill vara. Informant C anser inte att miljön har någon större påverkan på genus- 

och jämställdhetsarbetet och att miljöns utformning snarare handlar om att stimulera barn till lek. 

Informanten menar därmed att traditionella material inte bör plockas bort utan alltid finnas 

tillgänglig för barnen. Informant D, E och F strävade efter att erbjuda en så stor variation av 

material som möjligt. Samtliga informanter lyfter dock att det är viktigt att inte uttrycka några 

värderingar om någon av det motsatta könet leker med material som inte är det könstraditionella 

och därmed inte enligt normen. 

 

Informant A och B menar snarare att de valt bort de könstraditionella materialen såsom dockor och 

bilar på grund av att de eftersträvar att vara ett komplement till hemmet och erbjuda material som 

barnen vanligtvis inte är omgiven av hemma. Genom att plocka bort traditionella material menar 

informant A och B att barnens intressen kan utmanas genom att de ges möjlighet att upptäcka 

andra material och utveckla sin kreativa förmåga. Informanterna menar på så vis att efterfrågan på 

traditionella material därmed minskar. Informant B lyfter att det kan utgöra stor skillnad att plocka 

bort eller byta ut material för att göra lekmiljön meningsfull för barngruppen. Informant G och H 

anser att det är bättre att blanda material som anses vara könskodat för att uppmana barnen att 

leka med allt och därmed utmana traditionella könsnormer. Dessa informanter ses det 

könstraditionella materialen som en trygghet för barnen och därmed inte nödvändigt att plocka 

bort. Informant G och H erbjöd därmed liknande material som även funnits i 

förskoleverksamheten en längre tid. 
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6. Analys 

I denna del av undersökningen kommer vi att analysera resultatet i förhållande till tidigare 

forskning. 

 

6.1 Genus- och jämställdhetsarbetet i förskoleverksamheten 

Samtliga informanter ansåg sig arbeta med genus- och jämställdhet i verksamheten och att det till 

stor del handlade om att behandla alla barn lika, dock menar Olofsson (2007) att det inte 

nödvändigtvis betyder att pedagoger som tror sig arbeta jämställt förstått hela problematiken. 

Informanterna menade att genus- och jämställdhetsarbetet till stor del hade sin utgångspunkt i 

demokratiidén som ska råda i förskoleverksamheten samt att alla barn ska behandlas lika utifrån 

lika förutsättningar. Detta kan även kopplas ihop med Hedlin (2010) som menar att könsnormer 

redan är så pass tydligt förankrade i de föreställningar som skiljer könen åt och att det därför kan 

vara svårt att “behandla alla lika” även om det är det som eftersträvas. Författaren menar även att 

det är viktigt att vara medveten om andra aspekter som genus- och jämställdhetsarbetet innefattar. 

Många informanter lyfte vikten att vara medveten om hur genus- och jämställdhetsarbetet 

synliggjordes i verksamheten medan det i SOU (2004:115) framgår att pedagoger även bör vara 

medveten om hur den traditionella synen ser ut på det biologiska könet för att kunna utmana 

genus- och jämställdhetsarbetet. 

 

6.2 Könsblindhet 

En del informanter ansåg att genus- och jämställdhetsarbetet ibland kan upplevas som svårt att 

tillämpa då könsfördelningen av barngruppen inte alltid ser likadan ut. Dessa menade att arbetet 

blir lättare att synliggöra om antalet flickor och pojkar i barngruppen är lika många. Svaleryd 

(2003) lyfter att det är pedagogerna som möjliggör för hur genus- och jämställdhetsarbetet tas vid i 

verksamheten och att arbetet i grund och botten handlar om att se över vardagliga händelser för att 

synliggöra samspel i barngruppen. Eidevald (2011) lyfter betydelsen av att utforma en miljö som 

tilltalar barn utan att ta hänsyn till deras kön.  

 

Många av våra informanter strävade även efter att se barnen som individer och att se barn som 

barn, vilket Bodén (2009) menar som ett könsneutralt arbetssätt. Att enbart se barn som individer 

menar Heikkilä (2015) snarare kan vara ett sätt för pedagoger att undvika att fördjupa sig i genus- 

och jämställdhetsarbetet. Detta kan enligt SOU (2004:115) resultera i att barn ses som könlösa 

vilket kan underlätta pedagogers bemötande av barnen på ett likvärdigt sätt. Informanterna menar 

att ett individanpassat arbetssätt automatiskt motverkar traditionella könsroller. Heikkilä (2015) 
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belyser att det är viktigt att pedagoger inte bara försöker undvika att förstärka traditionella 

könsnormer utan att dem även bör eftersträva att bryta dem. Några av dessa informanter ville även 

ge barn möjlighet att utveckla egenskaper som anses vara traditionellt för det motsatta könet, vilket 

Olofsson (2007), Eidevald (2009) och Heikkilä (2015) beskriver som ett könskompensatoriskt 

arbetssätt. Eidevald (2011) poängterar att genus- och jämställdhetsarbetet kan bli rörigt om 

pedagoger inte alltid utgår från samma synsätt, det vill säga om de utgår från att se barnen som 

barn i vissa fall och i andra utifrån deras kön. 

 

Några informanter lyfte den verbala kontakten mellan barn och vuxen som den mest betydelsefulla 

delen i genus- och jämställdhetsarbetet. I Olofssons (2007) studie lyfts inte enbart den verbala 

förmågan utan även hela kroppsspråket som väsentligt för arbetet. Dessa informanter menar 

därmed att miljö och material inte har någon större påverkan på genus- och jämställdhetsarbetet, 

vilket motsäger det Nordin-Hultman (2011) poängterar om att material kan påverka hur barn styrs 

av traditionella könsnormer. Det motsägs även av Olofsson (2007) som menar att det verbala även 

sträcker till hur material benämns och att en del pedagoger ibland ger vissa material särskilda 

egenskaper utifrån rådande könsnormer. Till exempel genom att ge pojkar material som benämns 

som ”tuffa” och flickor material som benämns som ”söta”. 

 

6.3 Pedagogers förhållningssätt kring genus och jämställdhet 

Våra informanter menade att genus är ett komplext ämne som vars innebörd är svårt att definiera. 

Det visade sig även att dem hade olika föreställningar om vad arbetet med genus- och jämställdhet 

faktiskt innebär, vilket även bekräftas av Hedlin (2010). En stor del av våra informanter ansåg att 

deras egna värderingar och ställningstaganden utgjorde en stor del för genus- och 

jämställdhetsarbetet. I SOU (2006:75) och i Månssons (2000) studie framgår att det är 

pedagogerna och deras egna ställningstaganden som har möjlighet att påverka om könsnormer ska 

etableras eller motverkas i verksamheten beroende på om de uppmuntras eller inte. I SOU 

(2004:115) framgår att de vuxnas värderingar kan ge barn föreställningar om vilka egenskaper och 

beteenden som anses vara normalt utifrån traditonella könsmönster. Svaleryd (2003) belyser att 

detta kan utläsas som att pedagogerna bär på en makt för hur genus- och jämställdhetsarbetet 

styrs. Eidevald (2011) menar vidare att det kan upplevas som att pedagogerna ska avgöra vad 

barnen behöver utveckla och att det därmed är deras roll att rätta till det som inte anses vara enligt 

könsnormen hos barnen. Några informanter hade aktivt reflekterat över hur deras förhållningssätt 

antingen kan bidra till att befästa eller motverka traditionella könsnormer. Månsson (2000), 

Svaleryd (2003) och Heikkilä (2015) menar att pedagoger måste vara medvetna om hur deras egna 

synsätt påverkar genus- och jämställdhetsarbetet och att det därför är viktigt att de reflekterar över 

sina egna ställningstaganden för att kunna utvecklas.  
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En del informanter eftersträvade ett mer könsneutralt förhållningssätt som enligt Boden (2009) 

innebär att ta avstånd från könsmärkta material och miljöer. Detta synliggjordes då informanterna 

berättade att de ville se barnen som individer och inte efter deras kön. Dessa informanter delgav 

även att de valt att ta bort material som hade en tydlig könskodning och ville snarare arbeta mer 

med skapande-, natur- och laborativa material vilket Eidevald (2011) bekräftar är material som inte 

tilltalar specifika kön. Dessa material menade informanterna var mer processinriktade och därför 

mer att föredra framför till exempel könstraditionella material. Många informanter menade att 

neutrala material var av värde att använda sig av i verksamheten, men att genusarbetet faller platt 

genom att enbart använda sig av sådana material. Dessa informanter menar på att 

könstraditionella material behöver få finnas i barnens lekmiljö för att kunna utmana könsnormer. 

Det var även utmärkande för hur de hade valt att ge de olika lekmiljöerna könsneutrala namn, till 

exempel genom att ta avstånd från “byggrummet” och istället kalla det för “konstruktionshörnan”, 

något som Eidevald (2011) problematiserar eftersom att det egentligen inte innebär någon 

långsiktig lösning för genus- och jämställdhetsarbetet. 

 

Några andra av våra informanter hade valt att blanda könskodade material för att kunna erbjuda 

ett varierat utbud till hela barngruppen. Detta utmärks i Eidevalds (2011) studie som ett 

könsöverskridande synsätt som bottnar i det könskompensatoriska arbetssättet. Dessa informanter 

ville inte plocka bort material som barnen kan behöva för att känna trygghet samt på grund av att 

dessa ansåg att barns intresse skulle vara utgångspunkten för vilka material som erbjuds i 

verksamheten, detta bekräftas även i Eidevald (2009) och Bodén (2009) som förklarar att 

lekmiljöerna ska utgöras av material som anses vara typiskt flickaktigt och pojkaktigt men att det 

ska tilltala hela barngruppen snarare än kön. De informanter som eftersträvade det 

könskompensatoriska arbetssättet hade aktivt valt at dela in barngruppen utifrån deras kön för att 

kunna utmana och ge dem möjlighet att utveckla egenskaper som anses vara typiskt för det 

motsatta könet. Olofsson (2007) menar att detta arbetssätt kan underlätta för pedagoger att stötta 

barngruppen på olika sätt men att ett individanpassat arbetssätt även bör tillämpas för att se till 

varje individs behov. Detta problematiserar Salmson och Ivarsson (2015) på grund av att detta 

arbetssättet styr barn ytterligare i särskilda riktningar. I SOU (2004:115) framgår även att 

skillnaderna på barns kön förstärks genom att dela in barngruppen på detta sätt. Bodén (2009) 

bekräftar även att detta arbetssätt kan synliggöra vilka egenskaper och beteenden som anses vara 

rätt och fel hos barn utifrån deras kön. Detta kan även kopplas ihop med det Heikkilä (2015) 

förklarar som toleranspedagogik eftersom författaren menar ett rätt och fel sätt att vara på 

framhålls.  
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6.4 Pedagogers kunskap som verktyg för hur genusarbetet 

påverkas 

Utifrån vårt resultat lade vi märke till att det kollegiala lärandet utgjorde en stor del av 

informanternas egen utveckling, men många lyfte betydelsen av att våga ge varandra konstruktiv 

kritik för att kunna utvecklas i sin pedagogroll, vilket även kan utläsas i Heikkiläs (2015) studie. 

Genom att använda sig av pedagogisk dokumentation ansåg många informanter att både barns 

intressen och genus- och jämställdhetsarbetet kunde synliggöras, vilket bekräftas i Skolverket 

(2012) och SOU (2006:75). Skolverket (2012) lyfter även att det är ett betydelsefullt verktyg för att 

synliggöra hur miljön talar till barnen och se vilka delar av miljön som fungerar eller inte. Trots att 

pedagogisk dokumentation var något informanterna strävade efter var det sällan något som 

användes på grund av tidsbrist. Istället lyfte många informanter att observation var en mer 

lättillgänglig metod att ta till i verksamheten eftersom det inte kräver några särskilda medel, men 

att det är viktigt att beakta hur metoden används. Eidevald (2011) menar att observationer är ett 

centralt verktyg för hur pedagoger väljer att utforma miljön. Vidare menar informanterna att risken 

med denna metod är att detaljer lätt kan förbises samt att pedagoger snarare ser vad de förväntar 

sig se, Svaleryd (2003) poängterar att pedagoger kan ha förutfattade meningar om vad flickor 

respektive pojkar föredrar och att de därför behöver vara medvetna om hur deras egna 

ställningstaganden kan påverka. Heikkilä (2015) lyfter även att pedagoger måste vara villiga att 

göra en förändring i verksamheten för att kunna bedriva ett genus- och jämställdhetsarbete. 

 

6.5 Pedagogers strävan efter en föränderlig miljö 

Det som var utmärkande gemensamt för många av våra informanter var att miljön spelade en stor 

roll för genusarbetet vilket kan kopplas ihop med de styrdokument som ligger till grund för 

förskoleverksamheten. Skolverket (2016) menar jämställdhet ska prägla verksamheten samt att 

miljön aktivt ska arbetas med och ge barnen tillgång till skapande- bygg- och 

konstruktionsmaterial. Björklid (2005) och Nordin-Hultman (2011), som refererar till Almqvist 

(1994), lyfter att de flesta förskoleverksamheter erbjuder liknande miljöer och material samt att 

dessa bär på traditionella mönster för vad barn anses intressera sig för.  I SOU (2004:115) framgår 

att miljö och material ses som en tredje pedagog, där barn och vuxna utgör de andra delarna, och 

att det har en stor betydelse för barns utveckling. Därmed menar Björklid (2005) att det är av vikt 

att miljön utformas för att motverka traditionella könsroller. Något som informanterna lyfte var att 

barn och miljön påverkar varandra, vilket även bekräftas av Björklid (2005) som menar att det 

därmed är viktigt att miljön utformas för att motverka traditionella könsroller. Biteus och Engholm 

(2016) menar även att miljön påverkar barnen på så sätt att det kan finnas föreställningar för vilka 

roller barn förväntas och tillåts ta i olika miljöer. Eftersom barn och miljön påverkar varandra 
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menar Björklid (2005) att dem befinner sig i ett samspel och att det därför är av betydelse att se 

vilka möjligheter miljön ger barnen. Informanterna menar därmed att miljön måste vara 

föränderlig för att ett samspel ska kunna vara möjligt. Vidare menar informanterna att miljön ska 

vara tillåtande för vem barnen vill vara men att det är svårt att vara helt utan gränser då en viss 

ordning måste bibehållas i verksamheten. 

 

De flesta informanterna ansåg att det var av vikt att som pedagog vara medveten om vilka material 

som erbjuds till barnen. Nordin-Hultman (2011) lyfter även att det är viktigt att pedagoger är 

medvetna om vilka signaler material sänder barnen om vad som anses vara könstypiskt. Nelson och 

Nilsson (2002) lyfter att barn ibland kan erbjudas material beroende på vilka förväntningar som 

finns på könen och i SOU (2006:75) framkommer att det i sin tur kan bidra till att synliggöra 

rådande könsnormer. Samtliga informanter menade på att miljön ska vara undersökningsbar men 

de hade olika föreställningar om vilka material som bör ingå och hur stor inverkan det har på 

genusarbetet, vilket Eidevald (2011) menar är en anledning till varför det är svårt att ta fram ett 

universellt arbetssätt. 
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7. Diskussion 

I denna del av arbetet kommer det resultat vi fått fram från våra undersökningar att analyseras i 

förhållande till tidigare forskning.  

 

7.1 “Behandla alla lika” 

Vi anser, precis som många av våra informanter även nämnde, att genus kan upplevas som ett 

väldigt komplext och omfattande ämne. Vi tänker inte att genus hör till enbart en del i det 

pedagogiska arbetet med jämställdhet utan att det bör genomsyra hela verksamheten som även 

framgår i Skolverket (2016). Många av våra informanter beskrev genus- och jämställdhetsarbetet 

som att alla barn ska behandlas lika. Vi håller med Hedlin (2010) om att det kan vara svårt att 

“behandla alla lika” eftersom att genus- och jämställdhetsarbetet enligt SOU (2004:115) innebär att 

vara medveten om traditionella könsmönster för att kunna utmana dem. Vi tror det kan bli 

problematiskt att behandla barn lika så länge det finns olika föreställningar och förväntningar som 

gör skillnad på könen, vilket även Hedlin (2010) lyfter. Om utgångspunkten för genus- och 

jämställdhetsarbetet är att “behandla alla lika”, tror vi att arbetet lätt kan ske på en ytlig nivå 

eftersom pedagogerna då inte fördjupar sig i arbetets alla delar och enbart fokuserar på 

bemötandet. Vi tror att pedagoger lätt kan skapa en föreställning om att de redan jobbar jämställt 

genom att endast fokusera på bemötandet av barngruppen och att genus- och jämställdhetsarbetet 

därmed inte utvecklas.  

 

7.2 Enkel lösning -att undvika problematiken 

Några av våra informanter lyfte att de fokuserade mest på den verbala delen av bemötandet, medan 

Olofsson (2007) lyfter att det kroppsliga även bör tas i beaktning. Vi anser dock att om fokus enbart 

ligger på det verbala och kroppsliga så uppmärksammas bara en liten del av arbetet snarare än att 

se helheten. Vi tänker att det antingen kan bero på, som författaren tar upp, att pedagogerna inte 

har en förståelse för vad hela arbetet innebär eller så tror vi det kan bero på att de inte har 

reflekterat så mycket över sin egen roll i det hela. Vi tänker även att pedagogerna kanske vill ta sig 

an arbetet på ett så enkelt sätt som möjligt för att undvika att fördjupa sig ytterligare. Vi anser att 

genusarbetet innefattar många olika delar och att det är viktigt att som pedagog vara medveten om 

detta. Att enbart fokusera på bemötandet kan utesluta andra viktiga delar som har betydelse för hur 

traditionella könsmönster kan motverkas.  

 

Några informanter såg genus- och jämställdhetsarbetet som svårt att tillämpa i barngrupper där 

könsfördelningen inte var jämn. Dessa menade att det var svårt att få en överblick över vilka 
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könsmönster som redan råder i en barngrupp där det inte var lika många pojkar som flickor. Vi 

anser dock inte att könsfördelningen borde ha någon inverkan på genus- och jämställdhetsarbetet 

eller miljöns utformning på grund av, det som Eidevald (2011) lyfter, att barn ska tilltalas och inte 

deras kön. Vi håller med Svaleryd (2003) om att det är pedagogerna som möjliggör för hur arbetet 

tillämpas i verksamheten och att det är deras roll att se över vilka samspel som sker. Vi anser 

därmed att könsfördelningen inte bör spela någon roll för hur arbetet utformas. Att skylla på en 

ojämn könsfördelning tror vi kanske grundar sig i att pedagoger gärna vill undvika att fördjupa sig i 

genus- och jämställdhetsarbetet. Vi tänker att många pedagoger kanske ser genus som ett så 

komplext ämne att det upplevs som för stort att tillämpa i förskoleverksamheten att pedagoger 

därför väljer enklast möjliga utväg för att undvika att arbeta med ämnet.  

 

Några av våra informanter sa sig sträva efter ett individanpassat arbete samtidigt som de utgick 

från ett könskompensatoriskt arbetssätt vilket vi anser blir väldigt motsägande. Eidevald (2011) 

menar att arbetet med genus- och jämställdhet kan bli väldigt splittrat om pedagogerna ser barnen 

som barn i vissa fall och i andra fall gör skillnad på flickor respektive pojkar. Vi tror att detta 

handlar om att en del pedagoger inte har tillräckliga kunskaper om vilka arbetssätt som kan 

användas för att arbeta med genus- och jämställdhet. Vi upplever att dessa pedagoger inte har en 

tydlig utgångspunkt för genus- och jämställdhetsarbetet och därför ses det inte som en helhet. 

Detta gör att det blir problematiskt att följa en röd tråd genom arbetet vilket kan riskera att 

pedagoger snarare befäster könsnormer än att motverka dem, eftersom dem inte är medvetna om 

vilket eller vilka arbetssätt dem utgår ifrån.  

 

Att arbeta individanpassat innebär enligt oss att synliggöra varje enskilt barns behov och att barn 

inte ska kategoriseras utifrån deras kön. Detta bekräftas av Salmson och Ivarsson (2015) som 

menar att barn berövas möjligheten till att skapa en egen identitet genom denna typ av 

kategorisering. Vi anser dock inte att ett individanpassat arbetssätt nödvändigtvis innebär att 

genus- och jämställdhet tas i beaktning. Att helt och hållet bortse från barns kön anser vi, precis 

som Heikkilä (2015) lyfter, är ett sätt att undvika att undvika problematiken på så vis att pedagoger 

inte behöver fördjupa sig ytterligare i arbetet. I SOU (2004:115) framgår att det kan bli lättare att 

bemöta barnen på ett likvärdigt sätt genom att se dem som könlösa. Enligt vår mening blundar 

pedagoger för problemet genom att se barn som könlösa, eftersom de traditionella könsnormerna 

därmed inte behöver mötas och utmanas. Några av våra informanter lyfte att barns kön inte bör 

definiera deras egenskaper och beteenden, vilket vi håller med om men samtidigt ser vi det som 

betydelsefullt att beakta de biologiska könen för att synliggöra vilka normer som finns och aktivt 

arbeta för att motverka dem.  
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7.3 Att bortse från kön 

Enligt vad Hedlin (2010) förklarar så upplever vi att det finns olika föreställningar för vad genus- 

och jämställdhetsarbetet faktiskt innebär och att det därför kan bli problematiskt att utgå från ett 

universellt arbetssätt, vilket bekräftas av Eidevald (2011). Författaren tar upp olika arbetssätt för 

pedagoger att ta sig an genus- och jämställdhetsarbetet i förskoleverksamheten, dessa arbetssätt 

uppmärksammade vi att våra informanter både medvetet och omedvetet tillämpat i verksamheten. 

En del hade utgångspunkt i det könsneutrala arbetssättet, vilket visade sig i hur tog de ställning till 

vilka material de ville erbjuda barnen samt att de strävade efter att bortse från barnens kön och 

istället arbeta individanpassat. Våra informanter nämnde även att de gett rummen i miljöerna mer 

neutrala namn, vilket Eidevald (2011) förklarar som en mer kortsiktig lösning.  

 

Eidevald (2011) och Bodén (2009) menar på att det könsneutrala arbetssättet syftar till att ta 

avstånd från könsmärkta material och miljöer samt att barns egenskaper inte ska baseras på deras 

kön. Nordin-Hultman (2011) lyfter att pedagoger bör vara försiktiga kring vilka material som dem 

erbjuder barnen eftersom att material kan ge barnen signaler för vad som anses vara könstypiskt. 

Vi tror att detta är en anledning till varför många av våra informanter valt bort könstraditionella 

material då det kan upplevas som ett enkelt sätt att motverka traditionella könsnormer i miljön. 

Om till exempel dockor och bilar tas bort från verksamheten så innebär det att barngruppen inte 

längre kan leka med dessa material, vilket kan upplevas som att ett mer jämställt arbetssätt har 

införts. Detta innebär dock inte att normerna nödvändigtvis har brutits utan att pedagogerna 

istället undvikit problematiken och tillfälligt motverkat dem. Heikkilä (2015) lyfter att det är av vikt 

att pedagoger strävar efter att bryta rådande könsnormer och inte enbart undvika att förstärka 

dem. 

 

7.4 “Kan också” 

En del av våra andra informanter utgick från vad Olofsson (2007), Eidevald (2009) och Heikkilä 

(2015) beskriver som ett könskompensatoriskt arbetssätt. Dessa informanter beskrev att de 

arbetade utifrån könsgrupper för att ge barnen möjligheter att utveckla egenskaper som anses vara 

traditionellt för det motsatta könet. De ansåg inte att det var nödvändigt att plocka bort material av 

den anledning att risken då finns att barnen begränsas, vilket Eidevald (2009) menar är ett sätt att 

utmana de traditionella könsrollerna. Dessa informanter hade istället valt att placera traditionella 

material på samma lekyta för att locka respektive kön att använda det som inte anses vara enligt 

normen. Detta arbetssätt beskrev även våra informanter som att alla barn skulle få möjlighet att ta 

del av det som anses vara typiskt pojkaktigt eller flickaktigt men att det ska vara lika tilltalande för 

respektive kön, vilket även Bodén (2009) lyfter som ett könsöverskridande synsätt som bottnar i 

det könskompensatoriska arbetssättet.  
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Vi anser att det könskompensatoriska arbetssättet är väldigt motsägande det Eidevald (2011) tar 

upp om att pedagoger bör sträva efter att utforma en miljö som tilltalar barn och inte kön. Enligt 

vår uppfattning kan detta arbetssätt synliggöra ett rätt och fel sätt att vara på vilket Bodén (2009) 

bekräftar eftersom könsnormer tydliggörs. Vi tänker att detta i sin tur kan bidra till att befästa 

könsnormer eftersom olikheter framhävs. Detta arbetssätt anser vi kan kopplas ihop med det 

synsätt som Heikkilä (2015) förklarar som en toleranspedagogik där fokus hamnar på ett “vi mot 

dem tänk”. Toleranspedagogiken tänker vi, precis som några av våra informanter nämnde, utgår 

från det normala kontra det onormala. Att tänka “pojkar kan också” sänder enligt oss signaler om 

vad som anses vara normalt för pojkar och det därför blir en toleransfråga om pojkar skulle agera 

utöver det vanliga. Vi anser inte att pedagoger ska behöva tolerera att en pojke vill leka med dockor 

utan att pedagoger istället bör arbeta aktivt med att normalisera det som inte anses vara enligt 

könsnormer.  

 

Eidevald (2011) menar att det kan upplevas som pedagogernas roll att rätta till “felaktigheter” hos 

barnen. Vidare lyfts att det är pedagogerna som avgör vad barnen behöver utveckla, därmed utgör 

deras egna synsätt en stor del i arbetet med genus. Vi tycker att detta kan upplevas som att 

pedagogerna besitter svaren och att det är dem som har makten att avgöra vad som anses vara rätt 

eller fel. Denna makt bekräftar Svaleryd (2003) och att det är den som styr hur genus- och 

jämställdhetsarbetet synliggörs i verksamheten. Olofsson (2007) menar att ett 

könskompensatoriskt arbetssätt underlättar för hur pedagoger kan stötta flickor respektive pojkar 

men att det bör vara ihopkopplat med ett individinriktat arbetssätt. Författaren menar att det inte 

går att jobba jämställt enbart genom att gruppera barnen utan att se dem som individer också. Vi 

ser det som problematiskt att utföra ett jämställt arbete om det läggs vikt vid skillnader på flickor 

och pojkar. Enligt vår mening kan skillnader förstärkas genom att aktivt gruppera barn utifrån 

deras kön samtidigt som vi känner att det är viktigt att beakta traditionella könsmönster för att 

kunna utmana dem och möjliggöra för förändringar, vilket även bekräftas av SOU (2004:115). 

 

7.5 Att motverka könsnormer 

Enligt bland andra Månsson (2000), Svaleryd (2003) och Heikkilä (2015) så bör pedagoger vara 

medvetna om hur deras egna synsätt påverkar arbetet med genus- och jämställdhet. Att vara 

medveten innebär enligt oss att ha kunskap och kompetens om vilken betydelse genus- och 

jämställdhetsarbetet har för barns utveckling samt hur ens egna ställningstaganden påverkar detta. 

Månsson (2000) menar att det är pedagogerna som påverkar huruvida könsnormer etableras i 

verksamheten eller inte, beroende på deras egna ställningstaganden. I SOU (2004:115) framgår att 

det är genom de vuxnas värderingar som barn ges föreställningar om vad som anses vara normalt 
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utifrån rådande könsmönster. I SOU (2006:75) framgår även att könsroller i förskolan till stor del 

skapas utifrån pedagogers synsätt beroende på om traditionella könsmönster uppmuntras eller 

inte. Vi anser att det är pedagogerna som styr verksamheten och att dem därmed har den 

övergripande makten för hur genus- och jämställdhetsarbetet tillämpas i förskoleverksamheten. 

Därför är det enligt vår mening viktigt att pedagogerna gör sig medvetna om sina egna 

ställningstaganden samt att dem synliggör hur dessa framställs i verksamheten för att kunna 

utveckla arbetet och främja barngruppen. I vårt resultat uppmärksammade vi att en del av de 

informanter som ansåg sig vara medvetna om genus ändå inte gjort någon förändring i 

verksamheten. Det räcker inte enligt vår mening att vara medveten om ämnet genus utan att 

medvetenheten även måste sträcka sig till hur arbetet med genus bäst kan tillämpas i 

verksamheten. För att kunna göra detta anser vi, precis som Heikkilä (2015) lyfter, att pedagoger 

även bör vara villiga att genomföra en förändring i verksamheten. Enligt vår mening bör pedagoger 

även vara villig att se andra perspektiv för att utveckla sitt eget förhållningssätt och därmed aktivt 

kunna arbeta med genus och jämställdhet i förskoleverksamheten.  

 

7.6 Genus i barns lekmiljö  

Enligt Skolverket (2016) ska förskolan aktivt jobba med miljön och ge barnen tillgång till 

skapande-, bygg- och konstruktionsmaterial, men ingenstans går det att utläsa vilka 

specifika material eller miljöer som ingår i dessa. Trots detta anser vi att de flesta förskolor 

har liknande miljöer och material vilket även Björklid (2005) och Nordin-Hultman (2011), 

som refererar till Almqvist (1994), poängterar i sin studie. Författarna menar att dessa 

material bär på traditionella mönster för vad barn förväntas intressera sig för. Dessa 

material upplever vi har funnits en längre tid i de flesta verksamheter. Vi ser det som 

problematiskt att pedagoger utgår från att barns intressen ser likadana ut som för en längre 

tid sedan och därför inte erbjuder nytänkande material som i sin tur kan utmana barns 

intressen samt motverka könsnormer. Istället upplever vi att pedagoger hellre plockar bort 

material för att vara ett komplement till hemmet, vilket många av våra informanter 

eftersträvade att vara. Personligen upplever vi att detta kan bero på brist på fantasi samt att 

pedagoger känner sig för bekväm i rutiner och traditionella mönster för hur 

förskoleverksamheten vanligtvis ser ut. Vi anser att pedagoger bör arbeta med miljön aktivt 

samt våga skapa en förändring eftersom det i SOU (2006:75) framkommer att miljön kan 

bidra till att rådande könsnormer synliggörs.  

 

Nelson och Nilsson (2002) poängterar att de förväntningar som finns på de båda könen även kan 

visa sig i vilka material de erbjuds. Enligt vår mening bör pedagoger vara medvetna om hur miljön 

och de material som erbjuds talar till barnen eftersom Biteus och Engholm (2016) menar att miljön 
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synliggör vilka roller barn tillåts ha. Vi anser att miljö och material kan tilldelas egenskaper och att 

det i sin tur kan leda till att traditionella könsnormer förstärks. Vi menar till exempel att en del 

pedagoger tilldelar pojkar material som benämns ”tuffa” medan material som tilldelas flickor 

benämns som ”söta”, vilket även Olofsson (2007) bekräftar. Vi ser det därför som nödvändigt att 

inte enbart tänka på bemötandet av barngruppen utan att även se över hur miljö och material 

hanteras i verksamheten.  

 

I vad som framgår i SOU (2006:75) och Skolverket (2012) lyfts pedagogisk dokumentation 

som ett verktyg för att synliggöra barns intressen. Trots att pedagoger använder sig av olika 

medel för att synliggöra barns intressen anser vi att det även är viktigt att göra sig medveten 

om hur dessa uppstår. Till exempel om en pojke intresserar sig för tåg kan det bero på att 

just det materialet blivit introducerat i hemmet. Vi tycker det är viktigt att göra sig 

medveten om vart intressen kommer ifrån för att kunna ta ställning till hur dessa kan 

mötas och utmanas. Vi anser även att pedagogisk dokumentation är ett betydelsefullt 

verktyg som kan synliggöra hur miljön talar till barnen ur ett genusperspektiv samt för att 

se vilka aspekter i miljön som fungerar eller inte, som även framgår i Skolverket (2012). 

Precis som våra informanter nämnde, anser vi att pedagoger riskerar att gå miste om 

viktiga detaljer i verksamheten om de enbart använder sig av observation som metod. 

Informanterna menade att pedagoger både medvetet och omedvetet kan riskera att lägga 

fokus på det dem vill se snarare än att se det objektivt. Enligt vår mening bör pedagoger 

vara villiga att se helheten för att inte låta sig styras av sina egna föreställningar och att 

pedagogisk dokumentation därför kan vara ett bra medel att komplettera observationerna 

med.  
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8. Slutsatser 

De slutsatser som vi kunnat synliggöra i denna studie utifrån de informanter vi intervjuat är 

att det finns ett varierat förhållningssätt bland pedagoger i arbetet med genus- och 

jämställdhet i förskolan som gör att barns lekmiljö utformas på olika sätt. 

Förskoleverksamhetens lekmiljö har lyfts, av forskning, styrdokument och våra 

informanter, som en central del av barns utveckling. Miljön ses som en tredje pedagog, 

utöver barn och vuxna, där forskning menar att det är av vikt att miljön utformas för att 

kunna motverka traditionella könsnormer. Därför menas även att det är viktigt att 

pedagoger gör sig medvetna om hur deras egna synsätt påverkar hur miljön utformas och i 

sin tur genus- och jämställdhetsarbetet. Det som våra informanter var överens om och som 

forskning även visar är att barn och miljö påverkar varandra i en växelverkan. Dock var det 

skillnad för vilken utsträckning som miljön ansåg ha betydelse för genus- och 

jämställdhetsarbetet eftersom våra informanter tillämpade olika arbetssätt i utformandet 

av barns lekmiljö.  

 

Forskning har lyft två huvudsakliga arbetssätt, den könsneutrala och den 

könskompensatoriska inriktningen, som antingen fokuserar på att se likheter mellan 

barnen eller olikheter. Några av våra informanter har valt att skapa neutrala miljöer genom 

att plocka bort traditionella material medan andra istället valt att erbjuda ett stort utbud av 

material och placera dessa på samma lekyta. Dessa arbetssätt har både för- och nackdelar 

och det är därför svårt att säga vilket som är att föredra i arbetet med genus- och 

jämställdhet. Arbetet har därför visat sig vara väldigt tolkningsbart, både genom den 

forskning vi tagit del av samt av informanternas ställningstaganden. Det påvisar att arbetet 

blir mer komplext och att det blir svårt att utforma ett arbetssätt som kan fungera i alla 

verksamheter. Däremot anser vi att det är viktigt att vara medveten om dessa arbetssätt 

 för att undvika att genus- och jämställdhetsarbetet blir rörigt och motsägande.  

 

Slutligen ser vi genus- och jämställdhetsarbetet som en viktig del av förskolans värdegrund och att 

de flesta pedagoger bör utgå från en gemensam grundvärdering men att vägen till ett jämställt 

arbete kan se olika ut. Vi tycker att det är viktigt att arbetet  sker aktivt och att det ses som en helhet 

snarare än att fokusera på en enda aspekt. För att nå jämställdhet i förskoleverksamheten tar 

forskning upp att pedagoger måste göra sig medveten om genus och dess innebörd. Därefter är det 

av vikt att pedagoger gör sig medvetna om sina egna ställningstaganden samt att de vågar gå ifrån 

inrotade perspektiv och åsikter för att främja genus- och jämställdhetsarbetet.  
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9. Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att arbeta vidare med denna studie genom att till exempel 

komplettera våra intervjuer med observationer på de förskolor som våra informanter 

representerade för att se om resultatet blir detsamma som vi fick av våra intervjuer. Vi 

skulle även fortsättningsvis kunna kartlägga huruvida våra informanters kön spelade någon 

roll för resultatet. Detta skulle vi även kunna undersöka med hjälp av observationer för att 

se hur manliga respektive kvinnliga pedagoger arbetar genusmedvetet och hur det speglar 

sig på barnen. Det skulle även vara intressant att undersöka hur traditionellt könskodade 

material kan utmanas i förskoleverksamheten. Till exempel skulle fältstudier vara en 

användbar metod för att följa en process och därmed synliggöra hur materialen kan 

utmanas och utvecklas. Det skulle även vara intressant att undersöka hur vårdnadshavare 

till barn i förskolan ställer sig till genusarbetet i förskoleverksamheten. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Hej! Vi heter Towe Fjällström och Caroline Hedell och vi läser termin sju på 

förskollärarprogrammet vid Umeå Universitet. Vi ska nu påbörja vårt examensarbete där vi 

kommer rikta in oss på området genus i förskolan. 

 

I vår studie vill vi fördjupa våra kunskaper kring pedagogers förhållningssätt och resonemang kring 

utformandet av lekmiljön ur ett genusperspektiv. Vi kommer använda oss av en kvalitativ metod 

där vi kommer genomföra intervjuer med pedagoger på olika förskolor, med ljudupptagning under 

dessa intervjuer. Vi har beräknat intervjuns längd till cirka 50–60 min. För att få det bästa ur 

denna studie avser vi helst att genomföra intervjun i avskilt rum då fokus kommer ligga på 

pedagogen och inte på barn. 

Det slutgiltiga examensarbetet kommer vara en offentlig handling. Vi har därför utgått från 

Vetenskapsrådets god forskningssed i vår studie som vi är skyldiga att informera er om. Det 

kommer inte framgå några uppgifter om vilka vi har intervjuat eller vilka förskolor vi besökt. 

 

Vi ser fram emot att få ta del av era tankar och reflektioner och hoppas att få höra från er. Om ni 

har några funderingar så får ni gärna höra av er till oss. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Towe Fjällström                                                             Caroline Hedell 

XXX-XXX XX XX                                                     XXX-XXX XX XX 

XXXXX@XXXX.XX                                                 XXXXX@XXXX.XX 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 Anonymitet (inget kan komma till att kopplas till pedagogen eller till förskolan) 

 Ljudupptagning 

 Hänsyn till “Pass” - Informanten får hoppa över samt avsluta när denne vill 

 

1: Om vi säger genus, vad tänker du då? 

-Hur har du jobbat tidigare med detta? 

 

2: Hur ser barnens lekmiljö ut? 

-Vilka samspel är möjliga? 

-Vilka aktiviteter är möjliga/omöjliga? 

-Vilka material har barnen tillgång till? 

-Vem får man lov att vara i lekmiljön? 

-Har du något exempel...? 

 

3: Var leker flickor respektive pojkar? 

-Hur leker pojkar respektive flickor i de olika lekmiljöerna? 

-Hur ser ni på flickor respektive pojkars intressen utifrån genusperspektivet? 

-Hur gör ni för att ta reda på detta? 

-Hur utmanar samt lyfter ni pojkar respektive flickor i deras intressen utifrån ett genusperspektiv? 

- Hur menar du då? Har du något exempel…? 

 

4: Hur arbetar ni med lekmiljön om du tänker utifrån genus? 

-Vad tycker ni är viktigast med lekmiljön?                     

-Hur tror ni barnen påverkas av miljön? 

-Hur inkluderar ni samtliga barn i lekar ur ett genusperspektiv? 

-Hur ser ni på barns deltagande i utformandet av lekmiljön? 

-Hur menar du då? Har du något exempel…? 

 

5: Vilka material finns i miljön? 

-Är allt material tillgängligt för båda könen? 

-Hur uppmuntras flickor respektive pojkar till olika material? 

-Hur menar du då? Har du något exempel…? 


