
 

 
 

  

Pedagogens förhållningssätt och genusarbete på förskolan 
 

- En intervjustudie som undersöker pedagogens förhållningssätt 

till barnen under leken utifrån genusperspektivet 

Författare: 

Ameen Sami Salar och Marina Bedros 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier, 

Självständigt arbete, 15hp 

 

 

 

Handledare: Jennifer Waddling 

Examinator: Maria Hedefalk  



1 
 

Sammanfattning  
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur pedagogerna uppfattar och beskriver sitt 

förhållningssätt gentemot barnen under leksituationer ur ett genusperspektiv. Vår målsättning är 

att studera om pedagogernas beskrivningar skiljer sig åt med tanke på deras ålder. Vi använder 

oss av en kvalitativ undersökningsmetod där vi har intervjuat pedagoger som tillhör två olika 

åldersgrupper inom både kommunala och privata förskolor. Vi utgår från genusperspektiv, 

könsroller, jämställdhet samt kön som teoretisk utgångspunkt i vår studie. Studiens resultat 

indikerar att pedagogerna som intervjuas har samma förhållningssätt med pojkar och flickor i 

enlighet med förskolans läroplan, dock beroende på pedagogernas åldrar och kunskaper visar 

resultatet att de uppfattar genus på olika sätt.  

 

Nyckelord: genus, förhållningssätt, lek, kön, genusarbete. 
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1. Inledning 
 

Följande självständiga arbete fokuserar på pedagogers uppfattningar om sina förhållningssätt till 

barn i förskoleålder, närmare bestämt under lek på förskolan. Inom samtliga kurser på 

utbildningen har genus varit ett nyckelbegrepp och det har väckt ett intresse hos oss.  

 

Vi, författarna av detta arbete har tidigare erfarenheter av arbete inom förskolor från vikariat men 

även från den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Där har vi arbetat med olika pedagoger 

som har olika förhållningssätt när det gäller könsstereotyper under leken. Mot bakgrund av att 

läroplanen hänger på hur de olika pedagogerna tillämpar det i olika förskolor samt hur dessa 

förhåller sig till varandra och till barnen; anser vi att det kan förekomma skillnader på 

förhållningssättet avseende genusperspektivet i olika förskolor. Detta särskilt med beaktande av 

att alla pedagoger inte har samma ålder, genusperspektiv, kunskaper, erfarenheter, bakgrunder 

eller förståelse för genus. Genom en fördjupning i detta ämne vill vi belysa hur det egentligen är 

i förskolor. Genom kvalitativa intervjuer kan vi ge svar på studiens forskningsfrågor. 

Pedagogerna som har blivit intervjuade är i varierande åldersgrupper, vilket ger oss möjlighet att 

se om pedagogerna beroende på sina åldrar har olika tankesätt, syn och förståelse angående 

förhållningssätt och genus på förskolan. 

 

Grunden till det vi vill fördjupa oss i är barnets rättighet att få vara “sig själv” och hur vi som 

pedagoger kan hjälpa de att vara “sig själv” i leken eller i beteenden. Pedagoger kan främja denna 

rättighet genom att hitta lämpliga material och rätta metoder för barnets lärande och behov när 

det gäller fri lek och aktiviteter. 

 

Vi, Ameen och Marina, har tillsammans skrivit avsnitten Inledning, Syfte och Frågeställningar 

samt Metoden. Sammanfattning och teoretiska utgångspunkter har Marina skrivit, samt del 2.2 i 

bakgrund och del 4.3 i tidigare forskning. Marina har utfört delstudie 1 och Ameen har genomfört 

delstudie 2. Del 2.1 i bakgrund, del 4.1 och 4.2 i tidigare forskning samt diskussionen har Ameen 

skrivit. Konklusionen är i huvudsak skriven av Ameen. Bearbetningen har utförts gemensamt. Vi 

har jämt diskuterat varje del och avsnitt inför skrivandet samt har öppnat en Google Drive fil för 

att uppdatera varandra och gemensamt skriva vårt arbete. 
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2. Bakgrund 
 

I nedanstående avsnitt redovisas bakgrund till studien i en pedagogisk och samhällelig kontext. 

Inledningsvis lyfts läroplanens historia upp utifrån genusperspektiv med hjälp av Vallberg Roth 

(2002) litteratur, följd av förskolans inställning och styrdokumentens inflytande. 

 

 

2.1 Läroplanens historia utifrån genusperspektiv  

 

Skillnader mellan pojkar och flickor var tydlig i svenska skolor (Vallberg Roth, 2002). I 

klassrummen indelas barnen i två olika grupper baserade på kön, detta på grund av kyrkorummets 

inflytande över verksamheten under medeltiden. Läroplanen för småskolor utgick från 

kristendomsundervisning som byggde på en uppdelad uppfostran mellan könen. Flickan skulle 

vara en ”själfull liten husmoder” medan pojken skulle vara “en kraftfull byggare” (Vallberg Roth, 

2002). 

 

Enligt Vallberg Roth (2002) att under 1980-talet skedde stora förändringar i det svenska 

samhället vilket ledde till nya skolorienterade ämnesblock, nya sociala frågor samt 

naturvetenskap som ett ämne. Efter rosornaskrig började kvinnorna arbeta utomhus och därmed 

förändrades mannens roll som förälder. Då började de traditionella könsgränserna diskuteras och 

vidgas. Då kom även de första pedagogiska skrifterna för förskolan som beskrev att pojkar och 

flickor borde uppfostras och behandlas på samma sätt. I slutet av 1900-talet trädde nya 

läroplanerna i kraft. Då blev skolverket och utbildningsdepartementet huvudmän till förskolor 

och fritidshem i Sverige. I detta system sågs barn utifrån ett nytt perspektiv som kompetenta 

medborgare. Barns demokratiska rättigheter och inflytande i arbetssättet blev ett av förskolans 

uppdrag, det vill säga att det blev barnets perspektiv som det skulle tas hänsyn till och inte de 

vuxnas barnperspektiv (Vallberg Roth, 2002). Från 1800-talet till 2000-talet sågs en tydlig 

förändring i genus tankesätt från kön som “en naturskön fråga” till kön som “en mänsklig rättighet 

och lärande fråga”. Förutsättning på genus som pedagogik hade växt med tiden i läroplanen för 

förskolan tills den blev en del av läroplanen (Vallberg Roth, 2002). 

 

 

2.2 Förskolans inställning och styrdokumentets inflytande  

 

I dagens samhälle är förskolan en viktig institution för barns lärande, utveckling och uppfostran. 

I Sverige är förskolan en viktig enhet och har en stor roll i samhället, framförallt finns det fler 

arbetande kvinnor idag än vad det har gjort tidigare. Idag går allt fler barn i förskola enligt 

statistiken i SCB: barn- och familjestatistik. Av alla Sveriges barn mellan åldrarna tre till sex år 

är det bara 6 % som inte går till förskolan, detta på grund av låg inkomststandard (SCB:s barn- 

och familjestatistik, 2020-04-06). I läroplanen för förskolan (Lpfö18, 2018) står det att förskolan 

är en social och kulturell mötesplats, detta ska ses utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 

Genusperspektiv, genuspedagogik och jämställdhet har stor spridning nuförtiden vilket är viktigt 

för barnen att tillägna sig åt värderingar. Läroplanen (Lpfö18, 2018) belyser att pedagogens 
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bemötande och förväntningar som hen har till barnen är kopplade till jämställdhet på förskolan. 

Genus ska känneteckna pedagogens bemötande och förhållningssätt till pojkar och flickor under 

leken. 

 

Läroplanen skriver om pedagogers förhållningssätt och att deras bemötande och talesätt påverkar 

barns uppfattning om genus, rättigheter och skyldigheter (Lpfö18, 2018).  Genus i förskolans 

läroplan är viktig, i synnerhet avseende värdegrunds- och uppdragsdelarna. De grundläggande 

värdena avser alla barns möjlighet att få kunskaper samt utveckla sina tidigare kunskaper och 

värden. De grundläggande värdena syftar bland annat till allas lika värde, jämställdhet mellan 

könen, integritet samt att motverka diskriminering. Vidare i förskolans läroplan står det att: 

 

”Inget barn i förskolan blir utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos 

barnet eller någon som barnet har anknytning till eller för annan kränkande behandling” (Lpfö18, 2018, s.5). 

 

Läroplanen hävdar att det behövs ett intensivt och aktivt arbete med jämställdhet på förskolan för 

att förebygga skillnader som kan finnas på pedagogens förhållningssätt med barnen utifrån 

genusperspektiv och även motverka diskriminering (Lpfö18, 2018). Vidare ska pedagogens 

förhållningssätt under leken undersökas då läroplanen hänvisar till att pedagogen i förskolan 

aktivt ska arbeta för att skapa en lockande och god lekmiljö för barnen. Vidare belyser läroplanen 

(Lpfö18,2018) lekens betydelse och hur viktig den är för barnen och deras utveckling inom alla 

områden. 

 

Läroplanen (Lpfö18, 2018) och Förenta Nationernas (FN) konvention om barns rättigheter 

strävar efter jämlikhet och likabehandling mellan barn oavsett kön, samhällsklass eller 

funktionsnedsättning och till att pedagogerna ska arbeta utifrån genuspedagogik för allas lika 

värden (Barnkonventionen, 2020-04-03). I Barnkonventionen om barnets rättigheter 

(Barnkonventionen, 2020-04-03) står skrivet att “barn har rätt till vila och fritid, till lek och 

rekreation som är anpassat efter barnets ålderrätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga 

livet”. Detta innebär att barnets bästa ligger i centrum. Johansson (2008) lyfter fram vad 

rättigheten för barnen är och hur de uttrycker det. Barnen uttrycker rättigheten som att ha rätt till 

saker (leksaker), samtidigt vill barnen dela den här rätten med andra barn eller med vuxna vilket 

leder till att de ger varandra rätt till inflytande (Johansson, 2008). 
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3. Syfte och frågeställningar 
 

Huvudsyftet med denna studie är att studera och undersöka barnskötarnas och förskollärarnas 

uppfattningar om genusperspektiv, med pedagogernas olika åldrar som utgångspunkt. Vidare vill 

vi utforska förskollärares/barnskötares uppfattningar om barns rättigheter i verksamheten när det 

handlar om könsroller och jämställdhet. 

 

Frågeställningarna är: 

 

– Hur tolkar pedagogerna genus?  
– Hur beskriver pedagogerna sitt genusarbete och förhållningssätt för att främja jämställdheten 

i verksamheten? 

– Hur ser pedagogerna på barns val av lek utifrån barns kön och intresse? 
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4. Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning. I avsnittet utförs en forskningsöversikt från litteratur, 

tidigare avhandlingar och forskningar. Sökandet efter forskningsartiklarna sker på Uppsala 

universitetsbibliotekshemsida (www.ub.uu.se) och på (SwePub.kb.se). Forskningarna 

presenteras tematiskt i tre olika delar som är kopplade till frågeställningarna, syftet och teorin. 

Inledningsvis redovisas pedagogens inställning och medvetenhet till genus, följt av 

generationsmönster och tanken på könsstereotyper. Slutligen lyfts barns val av lek upp. 

 

 

4.1 Pedagogens inställning och medvetenhet till genus  

 

Henkel (2006) är statsvetare med genusinriktning och är en specialist inom jämställdhet i 

förskolan och skolan. Författaren förespråkar vikten att arbeta med jämställdhet redan i förskolan 

och skolan för att utmana de traditionella könsrollerna. Vidare belyser författaren att pedagogens 

kön inte är av vikt, utan hen syftar till hur arbetet skall utföras i verksamheten med fokus på 

pedagogens förhållningssätt i både ord och handling. Henkel (2006) har utvunnit en metod för att 

främja jämställdhet i förskolan. Metoden innehåller tre steg: ”Positiv bekräftelse av barnen som 

individer och deras individuella handlingar”, “Synliggöra medvetna förändringar som rör 

jämställdhet mellan könen”, “Förändra våra förväntningar på barnen utifrån deras kön och bredda 

könsrollerna”. 

 

I en studie av Edström (2014) redovisas en analys som beskriver barns jämställdhet ur 

pedagogernas perspektiv och deras arbete och förhållningssätt. Slutledningen av artikeln visar 

hur pedagogen konstruerar och positionerar sig själv och barnen till olika aktuella normer och 

diskurser genom diskussioner och uttalanden i dokument och intervjuer. Författarens teoretiska 

utgångspunkt fokuserar på att se på kön och jämställdhet som ett stängt ”färdigt” kraftspel i 

kontinuerliga processer. I detta sammanhang anses pedagogen vara en bärare av olika kunskaper. 

Dessa kunskaper utformas av diskurser och en samling av olika val som kan förmedlas. Den 

metodologiska utgångspunkten i Edströms (2014) studie grundar sig i intervjuer som skett i tre 

olika förskolor i Sverige med nio pedagoger. Pedagogerna är från tre olika arbetslag. Materialen 

som används i studien är uppbyggda av halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna genomförs 

under ett tidsspann på 45 till 60 minuter på dagtid på förskolorna. Edström (2014) har valt att 

använda sig av material samt dokument som hen har samlat av “intervjuer”. Hen hänvisar även 

till de särskilda svar som förklarar arbetssättet, mål samt tankar när det gäller pedagogens 

perspektiv med samband till jämställdheten. Intervjuerna är det viktigaste materialet i dessa 

artiklar som i efterhand transkriberats. Vidare använder författaren ett undervisningsdokument 

som en komplettering till sin studie. 

 

I studien av Edström (2014) redogör författaren för vikten av att som pedagog tänka på sitt eget 

språk och inställning när pedagogen pratar med barnen, att till exempel inte kommentera barnens 

klädsel i korridoren och sättet man hälsar på barnen. Detta arbetssätt som används i förskolor 

främjar jämställdheten mellan pojkar och flickor. Stina ”at South” i Edströms (2014) studie 

hävdar att en stor ändring har skett efter att pedagoger ändrat sin inställning avseende barns 

http://www.ub.uu.se/
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klädsel. Hen redogör för hur det tidigare har varit när en flicka kommer in med en rosa klänning 

och pedagogen reagerar på ”hur fin och underbar hon är” med en mjuk röst. Man ser tydligt hur 

det sprider sig mellan andra flickor som börjar härma. I kontrast till detta kommer pojkar med 

Spiderman- tröja och pedagogen reagerar på ”hur cool och häftig han är” på ett ”hårt” sätt. Barnen 

har slutat anmärka på om de har fina kläder. I alla tre förskolor lyfter pedagoger med tydliga 

meningar fram hur de hela tiden trott att de behandlar barnen som individer innan de börjar arbeta 

med jämställdhet. Det tydliggörs för pedagoger att de bemöter barn enligt deras kön. Detta leder 

till problemskapande mellan flickor och pojkar. Lösningen är att sluta göra skillnader mellan 

barnen och att behandla barnen som individer (Edström, 2014). 

  

Chapmans (2016) undersöker pedagogernas inställning avseende kön och hur denna inställning 

eller uppfattning kan påverka barns lek och utveckling, i synnerhet för yngre barn. ”Hur kan 

pedagogen stödja barn och har pedagogens förhållningssätt någon påverkning på de yngre barns 

lek?”, är exempel på frågor som författaren utforskar. I utgångspunkterna lyfter författaren att 

skillnader mellan könen ses redan när barnen är tre år gamla och detta genom hur de beter sig och 

pratar. Det vill säga att de redan då kan bestämma sig för vilka de vill leka med och vilka 

aktiviteter de vill vara delaktiga i. Vidare lyfter Chapman (2016) fram att barn ofta väljer att leka 

med andra barn i samma könsroll och inte med det motsatta könet. Hen använder ”Oaklys” teori 

som ett redskap i sin artikel. Denna teori förklarar att människan har två olika kön. Den som man 

föds med kallas för det biologiska könet och det andra är det som kallas för det sociala könet och 

är det som samhället utformar under en process från födseln och framåt. Utgång från denna teori 

hänvisar Chapman (2016) till hur viktigt det är som pedagog att jobba med jämställdhet och att 

ge barnen möjlighet att förstå sig själva som individer och vad de betraktar vara kön. Studien 

genomförs i Australien på förskolor belägna i två olika områden i Melbourne. Dessa områden 

tillhör olika socioekonomiska nivåer. Hen utförs observationer på dessa förskolor under två 

dagar. Författaren använder två metoder i sin forskning, dels intervjuer av två pedagoger på varje 

förskola men även observationer av barn i leksituation. Trettionio barn i fyra till fem års ålder 

deltar i studien samt totalt fyra pedagoger. Valet att observera barn i leksituationer baseras på att 

författaren vill se hur många flickor samt pojkar som leker könsstereotypiska lekar. Hen ställer 

olika frågor till pedagogerna som handlar om barns lek och vilka uppfattningar de har när det 

gäller barns kön. Lekarna delas in i två kategorier, könstypiska lekar och icke könstypiska lekar 

för att kunna observera vilka typer av lek som förekommer bland barn. Hen använder den 

feministiska poststrukturella metoden som analys till sina kvantitativa data. Chapman (2016) 

lyfter fram att pedagogens inställning och iakttagelseförmåga av kön påverkar starkt barns vilja 

till att leka med andra barn som är av samma kön eller det motsatta. Författaren menar att det är 

viktigt som pedagog att vara medveten om jämställdheten för att kunna planera barnens lek och 

aktiviteter på ett inkluderande sätt. Detta kräver i första hand att pedagogen ska vara kunnig inom 

just detta område när det gäller könsstereotypa lekar och att inte ta hänsyn till de biologiska 

omständigheterna. Vidare lyfter Chapman (2016) vikten av att ta hänsyn till alla faktorer som 

direkt kan påverka barns samspel med varandra.  
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4.2 Generationsmönster och tanken på könsstereotyper 

 

Eriksson Barajas (2008) undersöker könsförståelse på en svensk skola. Undersökningen gäller 

både pedagoger och elever. Vidare syftar den till att undersöka hur jämlikheten mellan flickor 

och pojkar tillämpas i svenska skolor, något som svenska utbildningssystem kräver och hänvisar 

till. Eriksson Barajas (2008) teoretiska utgångspunkter i sin studie är uppbyggda och inspirerade 

av psykologi. Författaren använder den naturalistiska inställningen till sin datainsamling. Vidare 

använder författaren en analys av detaljer i tal. Metoden som används för att realisera 

diskursanalysen i den här studien är rekommenderad av författarna Potter och Wetherell. Tjugo 

kvinnor och tjugo män samt fyra kvinnliga och en manlig lärare är deltagna i varje sammanträde. 

Eriksson Barajas (2008) poängterar att både eleverna och läraren lyfter fram könsfrågor i samtliga 

bokklubbs sessioner hen har varit delaktig i. De verkliga händelserna i boken diskuterar elev och 

lärare vid vissa tillfällen. Vidare visar studien hur generationsmönster och den generationen 

pedagogen tillhör spelar en stor roll när det gäller könsstereotypa frågor. Det vill säga att de äldre 

pedagogerna lyfter fram könsfrågor, inte de yngre. 

 

 

4.3 Barns val av lek  

 

Eva Änggårds (2011) artikel ”Children’s Gendered and Non-Gendered Play in Natural Spaces” 

handlar om könsaspekter av barnspel i utomhusmiljö/naturmiljö. Syftet med denna artikel är att 

analysera barnens lekaktiviteter i naturmiljön utifrån genusperspektivet. Författaren säger att 

naturmiljön inte är könsbestämd, utan den erbjuder lekaktiviteter som alla barn kan leka 

tillsammans oberoende av kön. Änggård (2011) har två tydliga teoretiska perspektiv i sin artikel, 

den första teorin är ”post-strukturperspektiv”; postkonstruktion teorin. Författaren använder 

begreppet positionering för att synliggöra kön som socialt konstruerad. Den andra teorin är 

”ekologisk teori” som främjar barns lek i utomhusmiljö/naturmiljö. Till dessa teorier använder 

författaren begreppet ”affordance” som betyder vad miljön erbjuder barnen. Begreppet används 

i denna studie för att diskutera naturens egenskaper. Båda teorierna är motsatta till varandra men 

de har på ett sätt likheter, att de ser barnen som agenter i naturmiljön. Änggård (2011) menar att 

barnens utomhuslek beskrivs som träning/funktionell lek som bygger på sensorisk motor och 

symbolisk lek, exempelvis låtsaslek.  

 

Denna studie av Änggård (2011) är en del av en större studie och bygger på etnografisk 

utgångspunkt. Den genomförs genom observationer, fältnoteringar och videoobservationer från 

leksituationer i naturmiljön, samtal med barnen, halvstrukturerade intervjuer med personal och 

föräldrar, fotografier och lokala dokument. Den undersökta förskolan är en utomhusförskola (Ur 

och skur förskola), barnen i denna förskola tillbringar en stor del av dagen ute i naturen. I samtal 

med barnen deltar 106 barn i åldrar tre till sex. Förskolepersonalen som deltar i denna studie har 

tidigare deltagit i ett genusprojekt. Föräldrarna har fått svara på samtyckesformulär inför studien. 

 

Änggård (2011) förklarar i sin artikel att leken i naturmiljön är mer könsblandad men att det även 

i naturen förekommer könsspecifika lekar. Barnens lek i Änggårds artikel kategoriseras i fyra 

lekteman vilka är kring- superhjältelek, familjelek, fysisk lek (hoppa, klättra i ett träd) och djur 
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lek (rollek). “Basplatserna” som barnen får gå till har valts noggrant med hänsyn till möjligheter 

och miljöer som utmanar barnen och är anpassade för deras åldrar. Vidare menar författaren att 

de fyra lekteman är empiriskt konstruerade i förhållande till innebörden av lekteman för lekande 

barn, handlingar som utförds samt hur naturresurserna används. För att visa hur naturresurserna 

används i leken använder författaren sig av begreppet ”affordance” som nämnts tidigare, som 

betyder att erbjuda, exempelvis erbjuda material eller tjänster. Barnen använder naturresurser 

som symboler för deras lek och rörelse. En stor del av barnens lek är fysisk vilket är relaterat till 

motoriska aktiviteter.  

 

Sammanfattningsvis menar Änggård (2011) att vissa lekaktiviteter har könsstereotypiserade 

positioner men naturmiljön/utemiljön ger barnen möjlighet att hitta lekar som bortser från detta. 

Detta innebär således att platserna och det material som finns kan användas för olika ändamål 

som inte är kopplade till kön. Artikeln bevisar att lek i utomhusmiljö är fri från könsstereotyper 

och ger möjlighet till barn att främja jämställdhet mellan könen på förskolan. Samtidigt är naturen 

en lämplig plats för barnens hälsa och kognitiva utveckling. De olika fysiska lekaktiviteterna som 

Änggård (2011) fokuserar på i sin artikel ger barnen möjligheten att leka tillsammans.  
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5. Teoretiska utgångspunkter   

I detta avsnitt kommer vi att belysa de teoretiska perspektiv och begrepp som är relevanta och 

grundläggande till vårt arbete.  Dessa begrepp används som teorier till vårt arbete. Inledningsvis 

presenteras val av teori. Därefter förtydligas begreppen som används i teorin vilka vi utgår ifrån. 

 

 

5.1 Val av teori 

 

För att beskriva vår teori tänker vi utgå från “Genus” och begreppen som tillhör genus, vilka är 

kön, könsroller och jämställdhet, som är grund till vårt pedagogiska arbete. 

 

 

5.1.1 Genus 

 

Enligt Gunnarsson, m.fl. (2018) genus och genusbegreppet är en översättning av det engelska 

begreppet gender. Enligt forskningar har begreppet genus inte exakt samma betydelse som ordet 

gender i engelska. Genusbegreppet innebär ”socialt kön”, alltså något som skapas socialt och 

kulturellt och inget som man är född med. Den första personen som sätter ordet genus/kön i bruk 

under 1960-talet är psykiatern Robert Stoller. Under samma period användes ordet könsroller i 

Sverige som ett parallellt ord för gender/genus. Genus är ett socialt och kulturellt konstruerat kön 

och visar hur jämställdhet och ojämställdhet ser ut. Vidare handlar det om hur en person är som 

flicka respektive pojke och hur de är knutna till könet, detta skapas och formas med tiden och är 

inte medfött. Genom genus bildas specifika kategorier som påverkar exempelvis hur samhället 

och individer ser på en flicka jämfört med en pojke. Vidare menar Gunnarsson, m.fl. (2018) att 

ibland skapas kategoriseringar i samhället omedvetet.  

 

Enligt Salmson och Ivarsson (2015) utformas våra förväntningar på en individ beroende på det 

biologiska könet, male (manlig) eller female (kvinnlig). De anser även att individens 

förväntningar påverkas av de sociala konstruktionerna i samhället. Enligt författarna visar 

forskningen att människor behandlas olika beroende på det upplevda könet, ett exempel på detta 

är att makt- och resursfördelningen är olika mellan könen (Salmson & Ivarsson, 2015). Carlson 

(2001) hänvisar till Robert Stollers tre olika faktorer som definierar könsidentiteten hos 

människan vilka är det ”biologiska könsorganet” som kännetecknar barnet som flicka eller pojke, 

”föräldrarnas olika förväntningar på barnet” beroende på vilket kön det har samt ”postulerade 

biologisk kraft” som innebär att föräldrarna bemöter barnet utifrån det biologiska könet oavsett 

hur barnet känner eller beter sig.  

 

Wedin (2014) hänvisar till Sandra Hardings tre nivåer som beskriver att i förskolan skapas genus 

genom tre olika nivåer. Den första nivån är “strukturell nivå” som speglar hur förskolan 

strukturerar miljön och material, till exempel genom att ha en bilhörna. Den andra nivån kallas 

för “symbolisk nivå” som syftar till att förknippa olika fenomen som kvinnligt eller manligt, till 
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exempel att blått är för pojkar och rosa för flickor. Den tredje nivån är “individuell nivå” som 

innebär att individen oavsett barn eller vuxen skapar genus i olika situationer som till exempel 

utifrån pedagogens förhållningssätt till pojkar respektive flickor. 

 

 

5.1.2 Kön 

 

Med kön menar (Summanen & Summanen, 2017) det biologiska könet som en person föds med 

beroende på dennes biologiska könsorgan, könsceller, kromosomuppsättning och hur denna utåt 

identifieras som pojke/man eller flicka/kvinna. Det biologiska könet som en människa föds med 

behöver inte nödvändigtvis vara samma kön som personen identifierar sig med och känner sig 

som. Hur en person identifierar sitt kön och vilket kön denna tillhör kallas för könsidentitet. 

Könsidentitet behöver heller inte ha koppling till en persons sexuella läggning. Könsbegrepp 

består av olika enheter vilka är kropp, köns uttryck, socialt kön, könsidentitet, juridiskt kön och 

tilldelat kön. På skolor och förskolor är det sociala könet och könsidentitet de mest relevanta.  

Sedan könsbegrepp kommer in i språket har det haft en stor betydelse för språkförråd och för hur 

människor uttrycker sig och vilka ordval de använder sig av gentemot könen där det finns begrepp 

som vanligtvis används för just pojkar/män och andra för flickor/kvinnor. Exempelvis används 

begreppet “vacker” till en flicka/kvinna medan motsvarigheten för en pojke/man är ”stilig”. En 

annan viktig aspekt angående kön och att kunna identifiera kön i språket är att förnamnet anses 

som en bekräftelse till individens kön. Ett annat exempel är att vi i Sverige kan utifrån den sista 

siffran av en individs personnummer direkt avgöra dennes kön, det vill säga personens biologiska 

kön oavsett dennes könsidentitet, då den sista siffran på personnummer är jämn för kvinnor och 

udda för män. Summanen och Summanen (2017) belyser att det är viktigt att använda rätt 

pronomen till individer genom att fråga vad de vill bli kallade för, det vill säga att tilltala individen 

genom dennes egen uppfattning om sitt kön och könsidentiteten och inte utifrån vilket biologiskt 

kön denna har fötts med och det kön som omgivningen anser denna tillhör. 

 

Slutligen anser (Gunnarsson, m.fl., 2018) att båda begreppen kön och genus grundar sig på 

kroppens utseende. Genus är hur vi tolkar och uppfattar det medan kön innebär vår fysiska kropp 

och vårt biologiska kön som vi tillskrivits. Genus är kopplat till samhället och kulturen som vi 

lever i. Begreppen genus och kön har inte så tydlig skillnad i innebörden eftersom båda begreppen 

är förenade med socialt konstruerat och biologiskt kön. I Sverige är det idag vanligare att undvika 

att skilja mellan genus- och könsbegreppen, det räcker med antingen genus eller kön för att 

automatiskt förstå att det omfattar båda betydelserna. Vidare beskriver författarna att 

genusbegreppet i Sverige utvecklas under 1980-talet av Yvonne Hirdman. Historikern Hirdman 

menar att genus inte enbart innebär att folk indelas i kategorier utan den innefattar även 

genussystemet som innefattas av kvinnors och mäns roller och uppgifter bland annat 

(Gunnarsson, m.fl., 2018).  
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5.1.3 Könsrollsbegrepp  

 

Enligt Davidsson (2002) kan könsroller ses som en norm för det som är manligt och kvinnligt i 

samhället. Könsroller innebär hur skillnader mellan könen är, det vill säga skillnader mellan 

kvinnor och män. Dessa skillnader kan exempelvis vara i status, beteende, uppgifter, uttryck, 

kroppsspråk, kroppsligt och så vidare. Barn lär sig könsroller av vuxna som befinner sig i 

närmiljön. Könsrollsteorin grundar sig på det biologiska könet som kännetecknas av vad en 

individ har för könsceller och kromosomuppsättning. Davidsson (2002) menar att barn skapar 

och identifierar sin könsroll genom exempelvis dramalek, rollspel eller genom att imitera andra 

barn och vuxna. Dramaleken ger barnen möjlighet att även utveckla sin fantasiförmåga. 

Nuförtiden ersätter genusbegreppet könsrollsbegrepp i olika sammanhang, anledningen till det är 

att samhället betraktar könsrollen som en roll individen får ändra och använda när den vill 

(Davidsson, 2002). 

 

 

5.1.4 Jämställdhet  

 

Wedin (2014) menar att jämställdheten är ett begrepp som kan användas på olika sätt och i olika 

situationer. Jämställdhet innebär jämlikhet mellan kön, att ha samma makt över sitt eget liv och 

inflytande i att utforma samhället. Den handlar om de villkor i samhället som män och kvinnor 

lever under, d.v.s. att båda könen ska ha samma förutsättningar, möjligheter och rättigheter. Ett 

demokratiskt samhälle syftar till att båda könen har inflytande i samhällets olika sektorer, som 

att få samma lön och samma möjligheter till utbildning. Vidare beskriver Wedin (2014) att 

jämställdhetsbegrepp grundas på mänskliga rättigheter som innebär att alla människor har lika 

värde och lika rättigheter i samhället oberoende av kön, religion, hudfärg m.m. Detta i sin tur 

leder till att motverka diskriminering. 

 

Sverige har sedan 100 år tillbaka strävat efter jämställdhet och arbetat för att avbryta och hindra 

de svårigheter som begränsar båda könens livsvillkor. Förr i tiden har det förekommit 

könsskillnader i situationer där män är överordnade och kvinnor underordnade. Exempelvis 

brukar män vara försörjare och de som arbetar, medan kvinnor är hemmafruar och sköter om 

hushållet och barnen. Detta leder till en statusskillnad där männen generellt har större makt och 

högre status. I dagens samhälle ser vi denna könsskillnad exempelvis i form av att kvinnor 

generellt har lägre löner än män, vilket kan påverka kvinnors status (Wedin, 2014).   

 

Jämställdhet har kvantitativa och kvalitativa aspekter. Den kvantitativa aspekten innebär att 

fördelningen mellan kvinnor och män ska vara jämn, exempelvis könsfördelningen på 

arbetsplatsen och utbildningen. Den kvalitativa aspekten innebär att både kvinnor och män ska 

ha samma möjligheter, samma villkor och samma makt att exempelvis påverka arbetet. I 

förskolans verksamhet handlar jämställdhet om att alla barn ska ha samma rättigheter, vilket sker 

genom att arbeta med normer, värderingar och likabehandlingsplanen. I förskolan har barnen rätt 

till att förstå vad demokrati och jämställdhet är samt dessas värderingar (Wedin, 2014). I 

förskolans läroplan (Lpfö18, 2018) står det att förskolan ska motverka könsroller och 
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könsmönster och ska istället visa hänsyn till jämställdhet mellan barn och personal i förskolan. 

Jämställdheten motverkar och försöker exkludera de genusordningar som existerar i samhället. 
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6. Centrala begrepp 
 

Detta avsnitt presenterar och beskriver begreppen lek och förhållningssätt som är relevanta till 

ämnet vi undersöker. 

 

6.1 Lek 

 

Leken är en tradition på förskolan, den är ett grundläggande sätt för barn att uttrycka sig. Miljön 

som barnen leker i har en stor betydelse för barnens lek och det är de vuxnas och pedagogernas 

ansvar att bilda en stimulerande miljö där barnen kan leka fritt och tryggt (Eidevald & Engdahl, 

2018). Barns aktiviteter består dels av fysiska lekar och dels av andra lekaktiviteter som till 

exempel att barnen sitter och bygger med lego eller pysslar. Lekaktiviteterna sker både inomhus 

och utomhus och har olika former som till exempel fri lek, bråk lek, låtsaslek och rollek. Under 

leken har barnen möjlighet att bestämma och välja roller i leken. Genom leken skapar barnen 

goda relationer och samspel med andra barn, deras kommunikation förstärks och barnen lär sig 

även turtagning. Pedagogens uppgift i förskolan är att väcka barns intresse för lek så att leken ska 

vara rolig och lärorik (Osnes, m.fl., 2012). 

 

6.2 Förhållningssätt 

 

Förhållningssätt i förskolans praktik innebär hur man som pedagog beter sig eller förhåller sig 

till barn och arbetskamrater. På förskolan bildas förhållningssättet mellan pedagogen och barnen 

genom socialt samspel, detta blir en grund för pedagogen att bygga relationer med barnen. Det 

finns olika förhållningssätt beroende på vilken situation man befinner sig i (Engdahl & Ärleman-

Hagsér, 2015). Pedagogens förhållningssätt och styrsätt under leken påverkar barnet och dess lek. 

Pedagogen ska ge barnen frihet i leken och inte alltid styra deras lek. Samtidigt ska pedagogen 

vara närvarande och hålla koll på barnen, då det ökar barnens motivation (Ohlsson, 2015). 

Pedagogen ska även vara lyhörd då barn vågar kommunicera och berätta saker om leken för 

pedagogen (Riddersporre & Persson, 2010). Pedagogen utgör en förebild för barnen på förskolan 

och av denna anledning är pedagogens förhållningssätt och uppmärksamhet av stor vikt på 

förskolan (Juul & Jensen, 2003).  
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7. Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metodiska delar på ett närmare sätt. Inledningsvis redovisas 

metoden för datainsamling, följt av urval och avgränsningar, genomförandet, databearbetningen 

och analysmetoden, reliabilitet, validitet och etiska hänsynstagande.  

 

 

7.1 Metod för datainsamling 

 

Metoden vi använder till vår datainsamling är kvalitativ strukturerad intervju för att kunna få mer 

djupare och utförliga svar på våra frågeställningar. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) är 

kvalitativ intervju en intervjumetod som används för att ge informanterna möjlighet att berätta 

om sina erfarenheter och upplevelser. Intervjuaren ska i sin tur analysera och tolka informationen 

som informanterna lämnar.  

 

Metoden “kvalitativ strukturerad intervju” är relevantför vår studie. Vi utgår från frågor som vi 

tillsammans formulerat med fokus på vårt syfte och forskningsfrågor.  Genom att ställa öppna 

frågor anser vi att vi ger möjlighet till barnskötaren och förskolläraren att själv kunna utforma 

sina svar kring ämnet. Vid utformningen av intervjufrågorna väljer vi att fokusera på korta frågor 

som ger större och bredare svar. Esaiasson (2007) belyser att man ska tänka på att frågorna ska 

vara korta och lätta att förstå när man planerar en intervju. Vi har haft en bra grundplanering som 

fokuserar på syftet vi vill komma åt och att vi är väl förbereddas och inlästa på ämnet (Esaiasson, 

2007).  

 

 

7.2 Urval och avgränsningar  

 

Datainsamlingen utfördes genomstrukturerade kvalitativa intervjuer av tio olika pedagoger inom 

två yrkeskategorier. Pedagogerna hade därmed olika erfarenheter inom förskolans verksamhet. 

Respondenterna kontaktades via telefonsamtal och e-mail och informerades om studien. De 

tillfrågades om deras möjligheter till att intervjuerna ska hållas via Skype, videosamtal eller 

röstsamtal. Vi föreslog även att vi skulle skicka ut intervjuguiden, så att de fick möjlighet att ta 

del av frågorna. 

Respondenterna delades in i två olika åldersgrupper; 25–40 år och 41–60 år. Arbetet delades upp 

på följande sätt: Ameen intervjuade fem pedagoger i åldrarna 41–60 inom Enköpings kommun. 

Marina intervjuade fem pedagoger i åldrarna 25–40 inom olika kommuner i Stockholm.  

Slutligen använde vi ”hen” istället för pronomen hon och han i vår studie. 

 

 

  



17 
 

7.3 Genomförande 

 

På grund av Covid-19 pandemin genomfördes tio av intervjuer via telefonsamtal. Övriga 

intervjuer utfördes genom fysiskt möte på arbetsplatsen. Respondenterna fick själva bestämma 

hur de ville bli intervjuade och vi överenskom gemensamt om datum och tid för intervju 

genomförandet (Stukát, 2005). 

Samtliga pedagoger informerades i förväg om att intervjuerna skulle spelas in med mobiltelefon. 

Intervjufrågorna mejlades till respondenterna i förhand för att de skulle kunna förbereda sig inför 

intervjun (bilaga 1). Vår intervjuguide bestod av öppna frågor, då vi ansåg att det skulle främja 

att respondenterna kände sig obegränsade och ha möjlighet att tala fritt. De angivna svaren av 

informatören gav möjlighet till följdfrågor som var baserat på respondenternas egna kunskaper, 

vardagliga situationer och erfarenheter (Kvale och Brinkmann, 2014).  

 

 

7.4 Databearbetning och analysmetod  

 

Intervjuerna spelas in, vilket underlättar när man i efterhand kan lyssna om det respondenterna 

säger under intervjutillfällena, samt hjälper oss vid resultatbearbetning.  Trost (2010) menar att 

databearbetning sker på olika sätt, antingen genom att transkribera eller att sammanfatta 

intervjuerna. Vi väljer att transkribera datan. Inledningsvis börjar vi transkribera 

ljudinspelningarna i citatform genom att lyssna om på ljudinspelningarna upprepade gånger. 

Enligt Trost (2010) är det viktig att åter lyssna på inspelningarna under bearbetningen av data. 

Därefter börjar vi analysera intervjuerna med tematisk analysmetod som Kvale och Brinkmann 

(2014) lyfter fram. Tematisk analys innebär att analysera resultatet för att hitta olika teman i 

respondenternas beskrivningar. Materialet kategoriseras under olika teman som rör studiens syfte 

och forskningsfrågor. Exempelvis återkommer barns val av lek i respondenternas svar och då 

presenteras det som ett tema. Teman markeras med olika färger i ett Word dokument. Vi väljer 

att presentera våra teman under följande rubriker; ”Pedagogernas uppfattning om genus”, 

”Strategier för genusarbete” och ”Barnens val av lek”. 

 

 

7.5 Reliabilitet och validitet 

 

Vi väljer att utföra samtalsintervjuer för att pedagogerna ska uttrycka sina uppfattningar och 

upplevelser kring intervjufrågorna. Vi, som intervjuare är lyhörda och visar uppmärksamhet till 

respondenterna (Trost, 2010). Vi ställer samma frågor till de olika respondenterna under 

intervjuerna, men eftersom respondenterna har olika erfarenheter, varierar deras svar på frågorna. 

Följdfrågorna ställs beroende på det som sägs. För att uppnå hög reliabilitet enligt Trost (2010) 

ska man försöka följa samma handlingssätt under intervjuerna, databearbetningen och analysen. 

Validitet innebär att man lyckas med sin undersökning genom att uppnå det resultat som är 

förväntat av studieforskarna. Citaten som använts från transkriberingen passar våra valda teman, 

därför kan vi säga att validiteten är hög i vår analys. 
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7.6 Etiska hänsynstagande  

 

Vår studie har tagit hänsyn till etisktagande under hanteringen av empirin. Vetenskapsrådet 

(2018) har fyra allmänna huvudkrav till en intervjuforskning. Dessa är informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra kraven har vi tagit 

hänsyn till i vårt genomförande av studien och informerat om innan deltagarna gett sitt 

godkännande till att delta i intervjun. 

 

Informationskravet uppnår vi genom att presentera oss själva i kontakten med respondenterna 

både via E-mail och vid intervjutillfället. Vi har informerat dem om studiens syfte och intervjuns 

syfte, samt att de när som helst kan välja att avbryta intervjun om de vill det. Samtyckeskravet 

ger respondenterna möjlighet att fritt bestämma över sitt deltagande eller icke-deltagande, detta 

val presenteras för våra respondenter, vilket de har tackat ja till. Konfidentialitetskravet uppnår 

vi genom att informera om att deltagande till studien är anonymt samt att respondenterna skall 

döpas om till olika bokstäver under studiens gång. Vi informerar även om att datan endast ska 

användas till studien och att ljudinspelningarna ska raderas efter att arbetet är godkänt. På så sätt 

har vi uppnått nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2018).  
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8. Resultat och Analys delstudie 1 och delstudie 2  
 

I följande avsnitt presenteras resultat och analys av de två delstudierna. Uppfattningen grundas 

på respondenternas beskrivning angående deras arbete med genus på förskolan. I det redovisade 

resultatet har vi valt att hålla oss så nära syftet och frågeställningarna som möjligt. Till 

intervjuerna används öppna frågor (intervjuguide). Första delen i avsnittet från delstudie 1 

representerar förskollärarnas och barnskötarnas förhållningssätt utifrån genusperspektiv, där 

respondenterna består av fem pedagoger som är i åldersgrupp 25–40. Den andra delen utgörs av 

delstudie 2, där respondenterna utgörs av fem pedagoger i åldersgrupp 41–60. I båda delstudierna 

försöker vi lyfta upp vad genus är och hur den tolkas i olika verksamheter samt hur den tolkas av 

olika pedagoger. Vi vill även lyfta fram om det finns skillnader i pedagogers förhållningsätt/ 

tankesätt beroende på vilken åldersgrupp man tillhör. Analysdelen för båda delstudierna är 

baserad på studiens teoretiska perspektiv och på tidigare forskning. 

 

8.1 Pedagoger åldersgrupp 25–40, delstudie 1  

 

De flesta frågor är kopplade till olika teman som är kopplade till våra frågeställningar och vårt 

syfte. Resultat och analys presenteras löpande under varje tema som dyker upp under 

bearbetningen av empirin. I citaten benämns pedagogerna som E, D, G, K och W. 

 

 

 

8.1.1 Pedagogernas uppfattning om genus 

 

Genus kan avspegla sig på olika sätt utifrån det pedagogerna beskriver. I intervjuerna beskrivs 

hur pedagogerna i åldersgrupp 25–41 uppfattar begreppet genus. 

 

 

Genus som socialt kön 

 

Socialt kön är en definition till genusbegreppet utifrån det pedagogerna beskriver. Genus 

kännetecknas av förväntningarna som människor har på hur en individ ska vara och bete sig, 

dessa förväntningar är beroende på kön, betonar pedagogerna. 

”Jag uppfattar genus som ett socialt kön och det handlar om vad vi har för förväntningar för hur 

en man eller en kvinna bör bete sig eller ska vara” (Pedagog W, 2020). 
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Genus som biologiskt kön 

 

Samma pedagog som ovan ”pedagog W” berättar att genus är individens kroppsdelar och hur 

kroppen är uppbyggd med olika organ och delar som utformar utseendet och könen man tillhör 

till. 

” […] och jag tolkar genus som den är biologisk kön, som handlar om de kroppsliga organen 

som skiljer mellan man och en kvinna ” (Pedagog W, 2020). 

 

 

Genus som norm och social beteende 

 

I intervjuerna berättar pedagogerna hur de uppfattar begreppet genus. De uppfattar genus som 

normer man vänjer sig vid och dessa normer kan varieras beroende på vilket samhälle man växer 

upp i. Vidare berättar pedagogerna att genus kan vara ett koncept till sociala beteenden, genom 

vilket individerna i samhället delas upp till olika sociala kön. 

 

”Jag skulle tolka genus som normer man växer upp med och som formar ens sociala beteende” 

(Pedagog D, 2020). 

 

Följande är ännu ett citat av en pedagog som uppfattar genus som en norm på förskolans 

verksamhet. 

”Genus för mig är en viktig norm i förskolan, den sätter oss människor i olika kategorier” 

(Pedagog G, 2020). 

 

 

Analys 

 

Gunnarson m.fl. (2018) poängterar att tankarna som finns om genus och kön är socialt och 

kulturellt konstruerat. Pedagogerna som deltar i intervjuerna beskriver genus på olika sätt, vissa 

tycker att genus är socialt kön och biologiskt kön medan andra tycker att genus är socialt beteende 

och en norm i förskolan. Pedagogernas olika beskrivningar visar variation i deras uppfattningar 

om genus. Pedagogerna betonar att den sociala konstruktionen som finns i samhället påverkar 

våra förväntningar på individer. Detta kan kopplas till Sandra Hardings “symbolisk nivå” som 

förknippar det som är kvinnligt till kvinnor och det som är manligt till män (Wedin, 2014).  

Tolkningen här är att pedagogerna har omedvetna förväntningar på bägge könen, vilket resulterar 

till att vi styrs av våra föreställningar. Genus enligt pedagogerna ingår också i biologiskt kön. 

Enligt Summanen och Summanen (2017) är köns uttryck en del av socialt kön och könsroller går 

hand i hand med socialt kön. Könsroller omfattar roller som en individ tar i olika sammanhang. 

Gunnarsson, m.fl. (2018) lyfter att performativa teoribildningen betonar att våra kroppsliga och 



21 
 

språkliga yttringar som upprepas ständigt gör att personen verkar höra till ett specifikt kön. Enligt 

Hirdman (2001) är det viktigt att barnen får vara sig själva, eftersom detta förstärker deras 

självkänsla och självförtroende. Förskolans läroplan (Lpfö18, 2018) syftar till jämställdhet och 

allas lika värde; detta sker genom att motverka könsstereotyper, därför är genus en viktig norm i 

förskolans verksamhet. 

 

 

8.1.2 Strategier för genusarbete  

 

”Att få välja själv och fritt ” som en strategi 

Pedagogerna berättar att en strategi för att arbeta med genus är att barnen ”får välja fritt”. 

Pedagogerna förklarar att frileken inte omfattar tankar kring genus utan det är barnets fria 

utrymme att välja och bestämma över sin lek, vilket skapar jämlikhet för barnen i förskolan. 

”Ordet fri lek för oss innebär att det inte är genustänkande utan det är bara att man låta barnen 

välja fritt, och där har de möjlighet att kunna bestämma över vad de kan leka med och hur de 

vill anpassa sin verksamhet på sitt eget sätt. Så jag tycker det är väldigt viktigt att fråga barnen 

så att det blir jämlikt för alla barn och inte bara för vissa” (Pedagog E, 2020). 

 

Ett annat uttryck av pedagogernas berättelse som visar att de använder strategin ”att få välja fritt” 

för att utföra genusarbetet i förskolans verksamhet är att pedagogen strukturerar olika 

pedagogiska stationer av olika material att välja mellan fritt. 

”Mina barn leker tillsammans inomhus och utomhus. Vi har en tavla här inne med olika 

stationsrum på, där får de välja var de vill vara fritt ” (Pedagog K, 2020). 

 

  

Strategin ”Strukturell nivå” 

 

Pedagogerna berättar att de försöker erbjuda alla leksaker och material som finns på förskolan till 

alla barn. Att strukturera miljön genom att ge barnen samma möjligheter är en viktig strategi för 

genusarbetet. 

”Vi försöker erbjuda allt material vi har, alla får måla med alla färger, leka med lego, magneter, 

bilar, dockor. De bara väljer det de vill” (Pedagog K, 2020).  

 

 

Analys 

 

Enligt vår analys synliggör pedagogerna genusarbetet genom olika strategier, vilka är att ”låta 

barnen välja själva” och ”strukturell nivå” strategin. Dessa strategier synliggörs i 

transkriptionerna vi har gjort av intervjuerna. När det gäller lek försöker pedagogerna, enligt 
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vår tolkning, att motverka könsstereotyper genom att erbjuda alla leksaker som finns i förskolan 

till alla barn. Här finner vi en anknytning till den “strukturella nivån”. Den strukturella nivån är 

en av Sandra Hardings tre nivåer som används för att tolka genus. Strukturell nivå handlar 

enligt Wedin (2014) om verksamhetens inomhusstrukturering som används för att återskapa 

genus. Vi uppfattar att pedagogerna tar hänsyn till barnens intresse för att utforma och 

strukturer en pedagogisk miljö som passar både könen. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 

menar att barnens lekaktiviteter påverkar utformningen av miljön på förskolan. Något annat vi 

uppmärksammar är att en av pedagogerna berättar att de använder en tavla för att erbjuda 

leksakerna till barnen på ett roligt sätt. I denna situation är användandet av det material som 

finns i förskolan adekvat. 

 

 

8.1.3 Barnens ”val av lek” 

 

Samtliga respondenter anser att barnen på förskolan ofta leker tillsammans. Samtidigt belyser 

pedagogerna att det kan finnas specifikationer i barns val av lek. 

”Det kan se varierande ut dag för dag. Men jag har sett och observerat att det kan vara (pappa, 

mamma, barn) de leker tillsammans, eller när de ska leka en grupplek där det kanske 

kurragömma, leka leken kull, eller hoppa rep, då kan de leka tillsammans, i sandlådan så är det 

oftast är både pojkar och flickor som leker tillsammans. Så oftast så är det verkligen jämställd 

och blandad med grupperingar […]” (Pedagog E, 2020). 

 

Utifrån pedagogernas beskrivningar framträder att barn brukar dramatisera de roller av den miljön 

de befinner sig i. Barn kan visa vilka uppfattningar de har om kön och vilken miljö som påverkar 

deras kunskaper och synsätt. 

 

”I vår verksamhet så ser man jättetydlig att de, barnen, spelar upp och dramatiserar den rollen 

som de ser i fritiden, under fritiden, det kan vara till exempel mormor, farmor, farfar, pappa, 

nära kusin, nära släkting. Då ser man jättetydligt att de rollerna som finns runt omkring de som 

de avspeglar” (Pedagog E, 2020). 

Att leka könsuppdelat är någonting som pedagogerna beskriver genom sina egna observationer 

på barnens lek. Pedagogerna anser att det kan vara variation i leken men vid vissa tillfällen blir 

det könsuppdelad lek mellan barnen på förskolan.  

”Vi märker att barnen leker mer tillsammans när de är ute på gården eller när de är på skogen. 

Inne leker vi mer könsuppdelat, men det kan vara varierat ibland […]” (Pedagog G, 2020). 

 

 

Analys 

 

Enligt våra tolkningar uppger samtliga pedagoger som vi har intervjuat att barn möjligtvis kan 

leka könsuppdelade lekar särskilt i innemiljön, då pojkar väljer specifika leksaker som bilar och 

lego medan flickor väljer dockorna till att leka med. ”Tolkade leksaker som till exempel bilar, 

dockor och pussel med flera, har vuxna förtolkat och bestämt innebörden av leksaken” (ref. i 



23 
 

Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015, s. 90). Vidare menar Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 

att leksakers symbolikbetydelse styr de lekar som dyker upp i leken. Vidare belyser författarna 

att tolkade leksaker delar pojkars och flickors lekar till olika lekteman, vilket skapar segregation 

mellan könen. Pedagogerna i vår studie anser att det ofta blir det könsuppdelade lekar när barnen 

leker i innemiljö. Detta går i linje med det Wedin (2014) belyser; att barnen väljer kamrater från 

samma kön när de själva får välja en kamrat att leka med. Utifrån pedagogernas svar på våra 

intervjufrågor ser vi även att det kan vara variation i barngruppen när det gäller barnens val av 

lek. 

 

 

Sammanfattning/Resultat av intervjuerna 

 

Utifrån intervjufrågorna med samtliga pedagoger, vilka är i olika åldersgrupper och har olika 

varierande erfarenheter, visar resultatet i delstudie 1 att pedagogerna har ungefär samma 

förhållningssätt till barnen och att de bemöter alla barn på ett likvärdigt sätt på förskolan. 

Pedagogerna har olika tolkningar kring genus, vissa tycker att genus är konstruerad och andra 

tycker att genus är en norm i förskolan som belyser vad som är manligt och vad som är kvinnligt. 

Pedagogerna följer olika strategier för att utföra genusarbetet på förskolan, strategierna 

uppmuntrar till jämställdhet och jämlikhet mellan barnen. Pedagogerna i delstudie 1 ser att i 

barnens val av lekar och leksaker inomhus finns det tydliga könsuppdelningar, jämfört med 

utomhusleken som är mer könsblandad. I utomhusmiljön brukar barnen leka mer tillsammans 

och med olika typer av lekar. Pedagogerna särskiljer inte mellan barnen, utan de behandlar barnen 

lika, oberoende av barnens biologiska eller sociala kön. 

8.2 Pedagoger i åldersgrupp 41–60, delstudie 2 

 

I detta avsnitt redovisas analysen av intervjuerna genomförda med pedagoger i åldersgruppen 

41–60. Den analysen vi lyfter upp grundar sig på olika teman som kommer fram under 

prepareringen av empirin. I följande delar presenteras citat av pedagogerna för att vidga 

trovärdigheten för uppfattningen av deras uttalanden. Teman till den kommande analysen 

presenteras i samband till vårt syfte och forskningsfrågor. Pedagogerna i delstudie 2 döps om i 

texten, till olika bokstäver; A, B, C, H och L. 

 

 

8.2.1 Pedagogernas uppfattning/syn på genus  

 

I intervjuerna beskriver pedagogerna som är i åldersgruppen 41–60, hur de uppfattar begreppet 

genus. Enligt vår uppfattning förstår deltagarna i den här delstudien genus på olika sätt beroende 

på dem olika generationerna i åldersgrupper. 
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Genus som biologiskt kön 

 

En av våra intervjuade pedagoger i delstudie 2 beskriver att det finns en fysisk skillnad mellan 

könen och att den skillnaden påverkar möjligheten att utföra olika arbeten. 

 

”Jag tycker att män och kvinnor är olika, fysiskt olika, män är ofta starkare fysiskt, det finns 

olikheter mellan män och kvinnor, att likheten är kanske större eller flera” (Pedagog A, 2020). 

 

En legitimation av könsnormer uppges vara kopplad till de biologiska skillnaderna mellan könen 

utifrån det pedagogerna beskriver. Den biologiska skillnaden i utseendet styr tanken på 

könsnormerna och begränsar individens möjligheter.   

 

”Vi är ju så, från början det var så, män behövde vara starka, de jagade maten, kvinnorna tog 

hand om barnen” (Pedagog A, 2020). 

 

Skillnaden är tydlig mellan könen och könsrollerna i samhället, de båda könen ska finnas 

tillsammans för att åstadkomma en helhetsbild i samhället, där det ”normala” fullständiga 

samarbetet sker. 

 

”Alltså män och kvinnor finns för att komplettera varandra” (Pedagog A, 2020). 

 

 

Analys 

 

Föreställningen i vissa uppfattningar betraktas som att könsroller bestäms av det biologiska könet 

och är följaktligen naturens givna och stereotypa. Hirdman (2001) belyser att kvinnors status 

alltid är underordnad i denna föreställning, där legitimerar de positioner kvinnor och män besättas 

i och det definieras som ett problem. Enligt Eidevald (2009) betraktas genus som en social 

avspegling av det hormonella, kroppsliga, kromosommässiga och att kön påverkar genus.  

Vi tolkar det dock som att pedagogerna i vår studie tillskriver genus som den manliga och 

kvinnliga kroppen, hur kroppen är uppbyggd och utformad. Män och kvinnor upplever sina 

kroppar på olika sätt, både till kropp och också medvetenhet i jämförelse om vi tar den biologiska 

delen närmare. Dessutom kan vissa erfarenheter upplevas bara genom kropp på ett visst kön och 

inte hos båda könen, ett exempel på detta är menstruationen. En manlig kropp har inga 

erfarenheter om hur en kvinnlig kropp upplever detta. Carlson (2001) belyser även att de 

fysiologiska teorierna som tolkar genus på olika sätt grundar sig på den kulturen och sociala 

miljön man uppväxer i och att de biologiska egenskaperna är ursprung till dessa benämnda 

uppfattningar. 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Genus som ett socialbeteende   

 

Det sociala och kulturella synsättet om genus kan också medföras enligt en av pedagogerna, det 

är ett beteende som en människa formar själv, för att styra vem den är.  

 

”Jag tittar på sociala beteende när jag tänker på genus” (Pedagog B, 2020). 

 

En av pedagogerna beskriver i sin intervjudefinition om genus, hur en individs beteende utformas 

och hur dessa beteenden kan förmedlas till andra människor. 

 

”hur de beter sig liksom” (Pedagog H, 2020). 

 

 

 

Analys 

 

Begreppet genus förslår våra föreställningar, normer och tankar om könsroller och kön. Vidare 

är genus inte bara ett begrepp utan det är ett verktyg som ger tänkbarhet att utforska hur individer 

själva formar sig till män och kvinnor och hur dessa uppfattningar påverkar individens livsvillkor. 

 

Hirdman (2001) definierar genus som den sociala och kulturella tolkningen av det biologiska 

könet. Där ser vi likheter i det vi tolkat hos en av pedagogerna med denna definition. De sociala 

beteendena vi ser hos individer är de beteenden de själva har valt, detta grundar individens 

självkänsla och självförtroende framöver. Att låta en individ vara sig själv och vara vad den har 

valt att bli samt att vara accepterad av andra, främjar individens självkänsla samt förmågan att 

utvecklas. Även Waliski och Carlson (2008) hävdar till det i sin studie som utgår från att barns 

beteende påverkas av låg självkänsla. Juul och Jensen (2009) lyfter fram att självkänslan och 

integritet hör ihop. Detta gör man genom att försvara och se till sin integritet, som i efterhand 

stärker självkänslan hos individen. Det finns många andra faktorer som påverkar individens 

självkänsla, exempelvis andras “erkännande och bekräftelse” av individen. Vi har möjlighet att 

påverka självförtroendet hos barn genom att ge dem “sakligt beröm och kritik” (Juul & Jensen, 

2009).   

  

 

8.2.2 Strategier för genusarbete 

 

I intervjuerna beskriver pedagogerna hur de genomför genusarbetet i verksamheten. Enligt våra 

tolkningar till pedagogernas beskrivande, kategoriserar vi deras genus arbetssätt i olika 

strategier.  

 

”Inget behov och inte tänka på könsroller”- strategin  

 

Pedagogerna föreslår att det inte finns något behov av att utföra genusarbete i verksamheten, där 

de upplever att alla barn leker tillsammans och gestaltar olika könsroller.  
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”Jag har pratat om det men vi har inte gjort det. Vi har inte sett att vi behöver det. De leker 

tillsammans och de leker med alla leksaker ” (Pedagog A, 2020). 

 

Att inte tänka på könsroller är något en av pedagogerna lyfter upp, för att berätta hur de genomför 

genusarbetet i verksamheten.  

”Jag försöker att inte tänka, jag försöker att erbjuda alla barn all verksamhet vi har” (Pedagog 

B, 2020). 

 

 

”Strukturell nivå”-strategin   

  

Miljö är en viktig aspekt för barns utveckling och lärande, där materialen avspeglar den. En 

pedagog beskriver att hen erbjuder alla barn samma material i verksamheten, därmed väljer 

barnen själva vilka de vill använda eller leka med. Då är barnen fria med sina tankar och viljor. 

 

”Jag tycker att jag försöker erbjuda alla barn samma saker” (Pedagog B, 2020). 

 

”Pedagog B” beskriver att de erbjuder samma möjligheter trots att hen upplever 

könsskillnadsmönster i vad barn väljer att leka med. Denna strategi i arbetet hjälper barnen att 

tänka fritt efter sina viljor och intressen. 

 

”Det finns någonstans där inne men det är viktigt att erbjuda” (Pedagog B, 2020). 

 

Enligt vår tolkning till en av pedagogernas svar är att hen hänvisar till den strukturella nivån i 

genusarbetet som fokuserar på miljön som en strukturell plats, där de erbjuder barnen olika 

alternativ att välja emellan. 

 

 

Genusarbete för att kompensera för flickors förtryck”- strategin. 

 

Samtliga pedagoger beskriver flickornas rättighet i samhället och hur ens röst ska höras. En 

pedagog berättar hur hen arbetar med att lyfta upp flickor på ett sätt som gör att alla röster blir 

hörda, och belyser den värdegrunden som läroplanen för förskolan hänvisar till. 

 

” [...] för det oftast har det varit flickor som så här, du vet pojkar tog mer plats, hördes mera 

men kan du hjälpa mig, kan du hjälpa mig, om en flicka kommer fram och sa, kan du hjälpa 

mig, svaret är vänta lite alldeles snart om en pojke kom fram, då fick de det på en gång för att 

tysta de pojkarna. Jag vet inte varför det var så. Så är det inte idag utan alla ska vara lika 

mycket värda, alla ska höras idag” (Pedagog C, 2020). 

  

Att ge alla barn plats med medvetenhet är något en av de pedagogerna beskriver.  

 



27 
 

”Med omedvetet kanske, med medvetet så försöker vi tänka, nej det har alla ska får höras och 

synas och du får berätta och nu ska du vänta och man får anpassa hur mognaden är” (Pedagog 

C, 2020). 

 

 

”Att välja själva” strategin 

 

Enligt intervjutranstranskriptionerna av samtliga pedagogers förklaringar till deras arbetssätt, är 

det tydligt att de låter barnen själva välja vad de vill göra och att det finns en förståelse av ett 

tydligt genusarbete i verksamheten. 

                                

                              ”Barnen får välja fritt vad de vill göra” (Pedagog H, 2020). 

 

 

Undvikande strategi för genusarbete  

 

Enligt våra uppfattningar undviker pedagogerna att prata om stereotyper och normer, det är en 

strategi som pedagogerna använder i genusarbetet. Det framkommer att pedagogen inte pratar 

om färger eller kläder med barnen utan hen försöker undvika att prata om det. Detta är ett 

förhållningssätt pedagogen använder för att inte förmedla något fel uppfattning eller kunskap till 

mottagaren eller barnen.           

 

Enligt vår analys undviker pedagogerna att ta upp eller benämna genus när de social integrerar 

med barnen.   

”Man hör ju lite det här att men det är ju bara för tjejer men vi kommer fram och säger, varför? 

vi alla får vara där” (Pedagog C, 2020).  

 

 

Analys  

 

Samtliga pedagoger uttrycker att deras genuspedagogiska arbete pågår genom olika strategier 

som utformas utifrån deras tankesätt och förhållningssätt gentemot barnen. Henkel belyser att det 

är viktigt att genomföra genusarbete på förskolan, där inlärningsprocessen är framgångsrikt i 

denna ålder (Henkel, 2006). Vi tolkar det som att pedagogerna använder miljön som ett utrymme 

till genusarbete, där alla sorts material erbjuds och uppdateras kontinuerligt, beroende på barnens 

intresse. Nordin-Hultman (2004) lyfter fram att det pedagogiska genusarbetet ingår i den miljön 

som lärandet sker i och vad denna miljö erbjuder för material, leksaker och böcker och inte enbart 

de pedagogiska förhållningssätten. Detta är någonting som en av pedagogerna beskriver, att det 

finns skillnader där inne hos de båda könen när de väljer sina lekar eller leksaker men att det 

pedagogiska genusarbetet ändå utförs i verksamheten. 
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8.2.3 Barns val av lek 

 

Utifrån samtliga pedagogers intervjuer framkommer att barnen leker tillsammans inomhus. 

Pedagogerna erbjuder alla barn samtliga leksaker som finns till användning på förskolan. På detta 

sätt får barnen större möjlighet till att leka tillsammans. Detta gäller även utomhusleken. Utomhus 

leker barnen könsuppdelat, detta ser man genom att pojkarna oftare leker fysiska lekar medan 

flickorna brukar sitta och leka i sandlådan, låtsas att baka och laga mat. 

”Om man tittar på leken inne så tycker jag många pojkar i familj roll som flickorna leker med 

bilar eller bygga lego. Den skillnaden jag känner kan se det kanske mer ute när det blir 

de fysiska, att pojkarna lite mer de knuffar och vill puttas medan tjejerna är inne i huset och 

bakar kakor med sand ” (Pedagog B, 2020). 

En av pedagogerna märker att barnen är uppdelade i olika hörnor i innemiljön beroende på sina 

kön; i motsats till föregående pedagog “pedagog B” som anser att innemiljön är en miljö till 

gemensamma lekroller, där alla barn leker tillsammans oavsett sina kön. 

”Pojkar drar sig mer till lego, legohörnan, bygghörnan. Flickor drar sig lite mer mot pyssel, rita 

och så där” (Pedagog L, 2020). 

 

För samtliga intervjuade pedagoger är utemiljön en gemensam miljö för barn, där alla barn leker 

tillsammans och genom olika slags lekar vilket också avviker från den andra pedagogen “pedagog 

B” som anser tvärtom om de båda miljöerna. 

”De leker tillsammans, när de är ute då kan de leka jaga lekar när de jagar varandra, 

kurragömma osv. De leker väldigt mycket ute. När de väljer leka inne kan det vara leka i 

(dockis) också” (Pedagog L, 2020). 

 

Analys 

 

Utifrån pedagogernas beskrivningar om barns val av lek förstår vi att den möjligheten som finns 

just i miljön, erbjuder barnen till val av lek. Vissa pedagoger ser utemiljön som en gemensam 

miljö, där barnen leker olika sorter av lekar tillsammans. Å andra sidan anser andra pedagogerna 

att utemiljön är en möjlig miljö för pojkar och deras fysiska lekar och knuffning. Wedin (2014) 

hävdar att det finns könsskillnader i hur pojkar samt flickor leker och att flickors lek är lugnare 

än pojkars lek. Vidare belyser författaren att flickor oftast leker i små grupper, att de koncentrerar 

sig på just leken medan pojkar behöver ett större utrymme för sina lekaktiviteter (Wedin, 2014). 

Även Ohlsson (2015) fokuserar på barnets behov av att leka i naturen, där det finns tillgång till 

olika leksaker och inspirationer till varierande lekar. Dessutom finns det också större utrymme 

att röra sig på, exempelvis för att kunna springa runt. 
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Sammanfattning/Resultat  

 

Gällande beskrivningen av pedagogernas förhållningssätt utifrån genus, förstår vi att alla fem 

pedagoger uppger att de arbetar efter ett normkritiskt arbetssätt, genom att anpassa förskolans 

lekmiljö efter barnens behov och det barnen är intresserade av för att miljön ska bli en 

inspirationskälla. Det är viktigt att uppdatera miljön. Utifrån intervjuerna med pedagogerna som 

tillhör delstudie 2 visar resultatet att pedagogerna har olika uppfattningar om genus, vissa 

pedagoger tolkar genus som biologisk och vissa tolkar det som ett socialbeteende. Genusarbetet 

utförs på olika sätt och utifrån olika strategier i verksamheten, beroende på pedagogernas 

tankesätt och förhållningssätt med barnen samt sin egen uppfattning om genus och genusarbete 

på förskolan. Samtliga pedagoger håller med att de försöker berätta för barnen att det inte 

finns lekar för bara pojkar och lekar för bara flickor, både flickor och pojkar får leka samma lekar 

och med samma leksaker. Resultatet av delstudie 2 visar att barnen leker tillsammans när de är 

inomhus och leker könsuppdelat när de leker utomhus. Inomhusmiljön är viktig för att den väcker 

barnens lust till lärande och utveckling, därför är det viktigt att pedagogerna strävar efter 

att uppdatera miljön och anpassa den till barngruppens intresse och behov. Pedagogerna ska 

utmana barnen för att de ska utveckla sina färdigheter.  
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9. Diskussion 
 

Studien syftar till att undersöka hur pedagogerna i förskolan beskriver sina förhållningssätt 

gentemot barnen utifrån genusperspektivet samt om deras beskrivningar skiljer sig åt med hänsyn 

till deras olika åldrar. Frågeställningarna som har besvarats under resultat och analys är “Hur 

tolkar pedagogerna genus?”, ”Hur beskriver pedagogerna sitt genusarbete och förhållningssätt 

för att främja jämställdheten i verksamheten?” och ” Hur ser pedagogerna på barns val av lek 

utifrån barns kön och intresse?”. Studien består av två delstudier där respondenterna till delstudie 

1 utgörs av pedagoger som är mellan 25–40 år i ålder och respondenterna till delstudie 2 utgörs 

av pedagoger som är 41–60 år i ålder.  

 

Baserat på tidigare forskning som vi tagit del av kommer vi att lyfta upp och diskutera det 

resultatet vi har fått utifrån vår studie som baseras på tio intervjuer. Vi konstaterar att genusarbete 

och genusperspektiv är en viktig aspekt att tänka på i förskoleverksamhet, med utgångspunkt i 

vår studie. Resultatet av vår studie tyder på att alla pedagoger vi har intervjuat; oavsett åldern, 

tänker på att erbjuda alla barn samma möjligheter att fritt välja lek och leksaker oavsett kön. 

Utifrån vår förståelse av pedagogernas beskrivningar, framkommer att det kan finnas skillnader 

i barnens val av lek beroende på om det rör sig om utomhus- eller inomhusmiljö. En del 

pedagoger som har deltagit i vår studie uppger att utemiljön erbjuder gemensamma lekar, där alla 

barn leker tillsammans oavsett kön, medan andra pedagoger beskriver att utemiljön är ett 

utrymme för dem "mer" pojkiga och fysiska lekar såsom joggning, puttning och knuffning.  

 

Pedagogernas förhållningssätt påverkar barns självförtroende, vilket i sin tur påverkar hur barn 

förhåller sig till andra barn och vuxna i sin omgivning. För det är just på förskolor som barn börjar 

bilda sig en uppfattning kring hur de ska förhålla sig till andra i sin omgivning, inte minst hur 

deras förhållningssätt sedan kan bli och utvecklas kring genus och genusperspektivet. Med 

bakgrund av detta, är därför förskolelärarnas/ barnskötarnas arbete på förskolor och deras 

förhållningssätt i genusfrågan av ytterst stor vikt. På förskolan får barnet sin grunduppfattning 

kring många olika ämnen däribland könsroller, könsskillnader, jämställdhet, likabehandling och 

respekt för mänskliga rättigheter oberoende av bland annat kön. Barn i tidig ålder som tre till sex 

år gamla, får lära sig på förskolan att det inte finns skillnader mellan könen gällande vad de kan 

leka med eller vilka lekar de klarar av och har möjligheter till att delta i. Vidare skall barnen 

oberoende av sitt kön ha samma rättigheter, skyldigheter, möjligheter, förutsättningar och 

respekt.  

 

Det är viktigt att utöver förskolelärarna/barnskötarna följer läroplanen, gällande jämställdhet och 

likabehandling mellan könen, att det även speglar deras sätt i övrigt gentemot barnen och sina 

arbetskamrater. Barnen ständigt ser sina lärare på förskolan som förebilder och därför alltid 

bevakar och uppmärksammar hur de beter sig och förhåller sig gentemot andra.  

Förskolelärarnas/barnskötarnas sätt att prata och uttrycka sig gentemot barnen och sina 

arbetskamrater beroende på deras kön visar barnen vilket synsätt de ska ha till de olika könen. 

Därför har förskolelärare/barnskötare ett mycket viktigt uppdrag för hur tankesättet hos nästa 

generation kan utvecklas vad gäller genus, kön, könsroller, jämställdhet, likabehandling och 

respekt för mänskliga rättigheter oavsett kön.  



31 
 

 

Genom att, som pedagog ge varje barn och individ rätten och möjligheten att få vara “den de vill” 

främjar pedagogen genusperspektivet hos barn. På detta sätt kan även jämställdheten utföras i 

verksamheten, vilken tidigare forskning poängterar. Henkel (2006) utvinner i sin studie en metod 

som innehåller tre steg som ska genomföras på förskolan för att uppnå jämställdhet. Dessa tre 

steg är: ” Positiv bekräftelse av barnen som individer och deras individuella handlingar”, 

“Synliggöra medvetna förändringar som rör jämställdhet mellan könen” och “Förändra våra 

förväntningar på barnen utifrån deras kön och bredda könsrollerna”. Wedin (2014) belyser att 

minskning av könsindelning inom leken sker när pedagogernas förhållningssätt är likt till flickor 

samt pojkar. Vidare är det viktigt att kunna hitta på eller planera aktiviteter som integrerar både 

könen. Enligt läroplanen (Lpfö18, 2018) ska pedagogerna behandla och bemöta barnen på samma 

sätt, det vill säga på ett likvärdigt sätt. Vidare belyser Salmson och Ivarsson (2015) att barn är 

unika individer med olika förmågor, färdigheter och kunskaper som har rätt till att behandlas lika 

och ha lika värde oavsett könen som de hör till. 

 

Ytterligare en aspekt som framträder genom analysen är att förskolläraren och barnskötare tolkar 

genus på olika sätt, vilket inte är vårt syfte med undersökningen, men det har tagit vår 

uppmärksamhet likväl. Vidare har vi upptäckt genom våra intervjuer; att vilken kunskap 

förskolläraren respektive barnskötaren har med sig i bagaget styr genusuppfattningen hos varje 

individ snarare än deras ålder, som vi i början av vår studie har som hypotes. Enligt vår tolkning 

kan skillnaden på de olika respondenternas uppfattningar kring genus bero på individens 

bakgrundskunskaper kring ämnet och beror inte på åldern eller att man tillhör olika generationer. 

 

Tidigare forskning visar hur det är viktigt som pedagog att jobba med jämställdhet och ge 

möjlighet till barnen att förstå sig själva som individer och hur de är och vad de är när det gäller 

kön (Chapman, 2016). Läroplanen beskriver att ”förskollärare ska ansvara för att medvetet och 

aktivt arbeta med jämställdhet” (Lpfö18, 2018, s.13). Vidare belyser läroplanen för förskolan att 

“förskollärare ska ansvara för att aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får 

likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och utveckla 

normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen” (Lpfö18, 2018, s. 12). Här 

förstår vi att läroplanen för förskolan lägger ansvaret på förskolläraren och inte på alla pedagoger 

som till exempel barnskötaren. Det vi vill understryka här är att förskolläraren är ansvarig enligt 

läroplanen för att förmedla det som framkommer av läroplanen, samt att se till att detta efterföljs, 

till barnskötarna och hela arbetslaget (Lpfö18, 2018). Dock är det tydligt att samtliga 

förskollärare och barnskötare som har intervjuats, oavsett sina åldrar och sina tolkningar av 

genus, återkommer till att jämställdhet ska genomföras i barngruppen och att alla barn är lika 

värda oavsett deras kön.  

 

Studiens resultat visar även att en övervägande del av pedagogerna uppfattar vad genus betyder 

och vad det handlar om. Anledningen för det kan vara antingen åldern eller kunskaper. Studiens 

resultat visar vidare att alla pedagogers förhållningssätt gentemot barnen är den samma, där alla 

pedagoger uppger som vi förstår, att pedagogerna ska vara lyhörda och uppfylla barnens behov. 

Sandberg och Norling uppmanar pedagogen till att vara stödjande och lyhörd för att kunna 

uppfylla barnens behov och hjälpa de på ett pedagogiskt sätt (ref. i Sandberg, 2014). Med 
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utgångspunkt i tidigare forskning och vår egen studies resultat kan vi belysa att förskolan är en 

verksamhet, där jämställdhet ska utföras mellan alla medlemmar oavsett vilket kön en individ 

anses tillhör.  

 

Det kan finnas omedvetenhet om genusarbetet i verksamheten och det grundar sig på många olika 

omständigheter som till exempel ålder, kunskap och bakgrund. Henkel (2006) hänvisar till det 

viktiga genuspedagogiska arbetet påförskolan, framförallt att bearbeta pedagogens egna 

förväntningar på barnen och vilka kön de tillhör. Gens (2007) belyser att det kan uppstå 

svårigheter som hindrar genomförandet av ett genuspedagogiskt arbete i dem fall pedagoger 

själva har en association som kännetecknar avvikelser mellan könen. 

 

Tydligen börjar det genuspedagogiska arbetet hos pedagogen själv och detta arbete sker genom 

att arbeta med sin omedvetna könsuppdelning. Detta är något Granberg (1998) menar, då barn 

avspeglar vuxnas agerande och görande. Detta överensstämmer med vår uppfattning och det som 

vi har kommit fram till i vår studie, vilket vi har hänvisat till tidigare. Om en individ har en 

personlig uppfattning som går ut på att det inte ska vara jämställt mellan könen, att pojkar och 

flickor inte ska behandlas lika, att de inte har samma möjligheter och förutsättningar till olika 

lekar, att vara sig själva eller att könsroller är en viktig aspekt för denna pedagog så blir det ytterst 

svårt för en sådan pedagog att försöka lära ut motsatsen till sin uppfattning till barnen då denne 

själv är inte övertygad om det. Även om pedagogen försöker i den mån det går, utifrån hens 

uppfattning, att lära ut det som framgår av läroplanen gällande jämställdhet och likabehandling 

mellan könen, kommer en sådan pedagog med stor sannolikhet att medvetet och omedvetet, 

genom sitt förhållningssätt, beteende, uttryck, kroppsspråk och behandling av de olika könen av 

såväl barn som vuxna, visa sin "sanna" uppfattning av kön och genus. Detta betyder enligt oss, 

inte att man av denna anledning ska utesluta pedagoger med oliktänkande eller på grund av att 

denna fortfarande har ett förhållningssätt som går ut på att pojkar och flickor inte ska behandlas 

lika på bland annat förskolor. Dock ska förskolan se till att alla som arbetar på förskolan får den 

kompetens och dem kunskaper som behövs för att i sin tur kunna tillämpa läroplanen som går ut 

på likabehandling mellan pojkar och flickor, inte minst under leken. Med rätt kompetens och 

kunskap kan pedagogen utföra sitt arbete i enlighet med läroplanen och tillämpa den i sitt arbete 

med barnen. Här blir det aktuellt med såväl interna som externa utbildningar för att höja 

pedagogernas kompetens.  

 

Vår studie är ett exempel på att kunskap och kompetens är av största betydelse för hur man 

uppfattar genusbegreppet. Utan kunskap och kompetens blir det omöjligt att tillämpa läroplanen 

hur mycket man än försöker och vill, för att det är svårt att ha ett förhållningssätt om något som 

man inte riktigt förstår sig på och ännu svårare blir det att försöka tillämpa något som man själv 

inte förstår eller har en uppfattning i enlighet med det som ska läras ut. Det är därför av stor vikt 

att se till att dem som arbetar på förskolor och med genusfrågor framförallt förstår innebörden av 

det, samt att pedagogen själv har ett förhållningssätt som överensstämmer med läroplanen.    
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10. Konklusion 
 

Utifrån vår tolkning tycker vi att både förskollärare och barnskötare utför ett pedagogiskt 

genusarbete i verksamheten. I arbetet framkommer jämställdhet på förskolan, vilket anses som 

en nödvändig aspekt i verksamheten. Detta sker genom att pedagogerna behandlar barnen på ett 

likvärdigt sätt och förhåller sig till dem på ett jämställt sätt. Pedagogens förhållningssätt och dess 

förväntningar påverkar hur barnen uppfattar könsbegrepp och även vad som är kvinnligt och vad 

som är manligt. Dessutom tycker vi att det är väldigt viktig att barnen ska känna sig trygga på 

förskolan och att pedagogerna strävar till att alla barn behandlas lika. Barn behöver förstå att alla; 

pojkar som flickor har samma möjligheter, förutsättningar, utrymme, ansvar, skyldigheter, 

rättigheter och status på förskolan.  

 

För att det ska vara jämställt på förskolan, tycker vi att arbetssättet ska utgå från läroplanens mål 

och inte arbeta med de traditionella tankarna som finns kring vad som är pojkigt och flickigt. 

Pedagogen ska se på barnen som unika individer oavsett deras kön, könsidentitet och annat som 

inte tycks rymma inom de könsroller och normer som i övrigt råder i samhället gällande vad som 

anses vara pojkigt respektive flickigt. Vi anser att det är av yttersta vikt att pedagogen ständigt 

försöker vara medveten om hur denna förhåller sig, beter sig och uttrycker sig gentemot barnen 

samt sina arbetskamrater. Som det tidigare framkommit är de som arbetar på förskolor förebilder 

för barnen. Barnen ger akt till och tar till sig hur förskoleläraren/barnskötaren förhåller sig till 

dem och till sina arbetskamrater. Förskolelärare/barnskötare är noga med att undervisa barnen 

om jämställdhet och likabehandlingen, men sedan, vare sig det är medvetet eller omedvetet, 

behandlar pojkar och flickor olika, eller behandlar sina manliga och kvinnliga arbetskamrater 

olika, genom exempelvis sättet att prata med dem eller förhålla sig till dem. Detta kommer ha en 

stor påverkan på barnet då barnet kommer att ta till sig förskolelärarens/barnskötarens beteende.  

 

Studiens resultat visar att förskollärarna har djupare medvetenhet och uppfattning om 

genusperspektivet än barnskötarna, detta bevisar pedagogernas yrkeskategorier. Kvalitativa 

intervjuer undersöker opponenternas “uppfattning” kring det undersökta ämnet. Vi får utifrån 

denna studie tydligare syn och perspektiv gällande det förhållningssättet kan en pedagog ha med 

barnen under en leksituation. För vidare framtida forskning kan man observera pedagogerna på 

förskolan och se hur det är i praktiken. 
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12. Bilaga 1  
 

Intervjuguide  

 

Ämne :Pedagogens förhållningssätt och genusarbete på förskolan  

 

Intervjufrågor  

 

1- Vilken åldersgrupp tillhör du?  25–40 / 41–60?  

2- Hur länge har du arbetat som förskollärare/ barnskötare?  

3- Hur många pojkar samt flickor har du i barngruppen?  

4- Hur tolkar du genus?  

5- När det gäller leken, ser du någon skillnad i barnsval av lek? På vilket sätt då?  

6- Hur tänker du/ni pedagoger kring könsroller i barnens lek? Anpassar du/ni som 

pedagoger någon särskild förhållningsätt under leksituationen? 

7- Brukar barnen (båda kön) leka tillsammans samma lek? Vilken sort av lek väljer de i så 

fall?  

8- När det gäller dramaleken, anser du att barnen brukar gestalta en specifik könsroll? Kan 

du beskriva detta tydligt? 

9- Hur ser ditt förhållningsätt ut när en konflikt uppstår mellan barnen under leken? T.ex. 

barns konflikt kring val av könsroller. 

 

 

Vårt analytiska mål  

 

Hur uppfattar förskolläraren genus och könsstereotyper under leksituationen? Hur beskriver 

förskolläraren sitt förhållningssätt med barn när det gäller genus?  

 

 

 


