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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur förskoleverksamheten arbetar med genus, genom 

utformningen av miljön, vilka verktyg som ges från förskolechefen samt hur genusstrukturer 

gestaltas i interaktionen barnen sinsemellan, och i interaktionen mellan pedagog och barn. Data 

samlades in från två förskolor genom intervjuer och observationer. Totalt nio intervjuer och 30 

observationer utfördes under studien. All insamlad data bearbetades genom en tematisk analys. 

Resultaten som framkom under studien var bland annat att den fysiska miljön möjliggör eller 

begränsar gränsöverskridande handlingar i barnens lekar och att dessa gränsöverskridande 

handlingar uppmuntrades mer för flickor än för pojkar. Barnen påvisade bland annat stereotypa 

genuskontrakt genom att positionera sig själv och andra på olika genusstereotypa sätt i 

leksituationer genom både handlingar och yttranden. Genus är något som borde ges mer fokus 

samt utrymme i förskoleverksamheten av både förskolechefer och pedagoger för att kunna bidra 

till att sudda ut de gränser och föreställningar som finns om de olika könen. I analyserna under 

studien konstaterades att många pedagoger behöver mer kunskap om genus samt genusarbete för 

att de ska kunna upptäcka de möjligheter till gränsöverskridningar som finns i verksamheten. 

Denna kunskap behövs även för att kunna granska sitt eget och andras genusarbete på ett 

medvetet sätt. 

 

Nyckelord 
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1. Inledning 

”För varje tjej som är trött på att spela svag när hon egentligen är stark 
finns det en kille som är trött på att låtsas vara stark när han är sårbar. 
 
För varje tjej som är trött på att människor ifrågasätter hennes intelligens 
finns det en kille som är trött på att det förväntas att han vet allt. 

För varje tjej som är trött på att bli kallad överkänslig 
finns det en kille som förnekats rätten att vara känslig och gråta. 
 
För varje tjej som blir kallad ofeminin när hon tävlar 
finns det en kille vars enda sätt att bevisa sin manlighet är att tävla. 
 
För varje tjej som kastar ut sin leksaksspis 
finns det en kille som önskar sig en. 
 
För varje tjej som tar ett steg mot sin frigörelse  
finns det en kille vars väg till frihet har blivit lite enklare.” 

(Bunnell & Reinheimer, 2004). 

Genus är ett begrepp som ett flertal gånger har dykt upp under lärarutbildningen. Vi har då 

endast fått skrapa lite på ytan om vad genus innebär. Genus, föreställningar samt åsikter om 

genus finns överallt omkring oss och vare sig man är medveten om det eller inte så är genus 

någonting som påverkar oss alla. När vi under den sista terminen fick tillfället att genomföra en 

studie som en del av utbildningen var ämnesvalet självklart.  

Författarna vill här ta tillfället i akt och tacka vår handledare för bra feedback och stöd. Vi vill 

även tacka pedagoger, barn och föräldrar på de studerade förskolorna för deltagandet i studien. 

Till sist vill vi skänka ett tack till våra familjer för allt uppmuntrande och stöttande under vår 

studiegång. 
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2. Bakgrund 

Att män och kvinnor ska ha samma rättigheter och förutsättningar kan idag tyckas vara en 

självklarhet för många. Om man studerar vår historia kan man tydligt se att det sedan tidernas 

begynnelse alltid har funnits tydliga normer för män och kvinnor och olika föreställningar om 

vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Det fanns under 1800-talet inga läroplaner eller 

kursplaner, och undervisningen var könssegregerad. Då förväntningarna på flickorna var att de 

skulle bli goda husmödrar ansågs det att dem inte behövde någon undervisning utanför hemmet. 

År 1842 infördes den allmänna folkskolan som var öppen för både pojkar och flickor. 

Undervisningen var fortfarande könssegregerad då flickor och pojkar hölls åtskilda i olika 

skolhus, hade olika timplaner, kursplaner och de skulle ta till sig olika sorters kunskap (Tallberg 

Broman, 2002, s.120-121). Det var inte fören i slutet av 1800-talet som intresset att utbilda flickor 

spred sig över Sverige (Berg, 2006, s.15) och först år 1927 fick flickor samma möjligheter till 

högre utbildning vid de statliga läroverken som pojkarna redan hade. Könen delades upp vid 

läroverk för pojkar och flickskolor, där läroverken koncentrerade utbildningen till att ge pojkarna 

en framtida karriär och möjligheter till trygg försörjning medan flickskolornas utbildning hade 

fokus på dygd, äktenskap och att ge en framtid som hushållerska och barnaföderska. Eftersom att 

det fanns separata skolor för pojkar respektive flickor så påverkades även lärarkåren av detta. 

Fröknar undervisade de yngre barnen och flickor medan magistrar undervisade pojkar i 

framförallt de mer tekniska ämnena (Berg, 2006, s.17). År 1962 startades en gemensam 

grundskola med samutbildning för både pojkar och flickor, i läroplanen från 1962 stod det skrivet 

att flickor och pojkar skulle behandlas likvärdigt av personalen, även om begreppen jämställdhet 

och genus inte nämndes (Tallberg Broman, 2002, s.130). Den första läroplanen för förskolan tog 

upp likabehandling av alla barn, detta har utvecklats under åren och i dagens läroplan kan man 

uppmärksamma att likabehandlingen av barnen numera har blivit en del utav förskolans 

värdegrund. Förskolans arbetssätt har uppmärksammats i samband med att det nya könsneutrala 

begreppet hen har framförhållits i olika debatter och artiklar. Karl Dahlén (2012) har skrivit en 

debattartikel i DN om att hen idag används för att neutralisera könstillhörigheter. Detta leder till 

att många fruktar för att könsrollerna kommer att ändras och att vi då måste se på världen ur ett 

nytt perspektiv. Förändringar i samhället kan anses vara något jobbigt och då begreppet bestrider 

de föreställningar och normer som finns, bemöts begreppet idag ofta med motstånd (Dahlén, 

2012). Dahléns resonemang förstärks i en annan debattartikel i DN där Fredrik Söderling (2012) 

tar upp att på vissa förskolor i Stockholm avråder förskolecheferna pedagogerna från att använda 

begreppet hen i verksamheten, detta på grund av reaktioner från föräldrar. Förskolecheferna på 
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dessa förskolor vill avvakta i väntan på att frågan om hen ska tas upp i förskoleplanerna innan de 

ska beslutas ifall det är ett begrepp som bör användas eller inte (Söderling, 2012). Även om vissa 

förskolor idag väljer att avstå från att använda begreppet hen, så finns det några som väljer att 

använda begreppet trots att det väcker många åsikter. Idag strävar skolväsendet efter att 

pedagogerna ska se barnen som individer och utgå ifrån de olika behoven och förutsättningarna 

den individen har. Fastän detta arbetssätt är någonting som är önskvärt och som alla inom den 

svenska förskolan och skolan ska arbeta för, så finns de gamla föreställningarna och 

värderingarna på könen kvar, djupt rotat hos många människor. I läroplanen för förskolan lyfts 

arbetet för att motverka traditionella könsmönster fram som en del av förskolan uppdrag. 

Förskolan ska idag arbeta för att alla barn oavsett kön ska få samma  

möjligheter att utveckla sina intressen och förmågor utan att bli begränsade 

av de traditionella könsmönster och stereotypa könsroller som tidigare präglat  

vårt samhälle (Utbildningsdepartementet, 2010, s.5). 

För att detta ska kunna ske behöver alla blivande lärare kunskap kring hur man utmanar 

traditionella könsmönster för att kunna motverka de könstereotypa mönster som idag existerar. 

Medvetenheten om detta behövs även för att lärare ska kunna omvandla sina kunskaper till 

konkreta handlingar (Tallberg Broman, 2002, s.16). Moa Wahlquist och Jenny Wennblom (2010) 

lyfter fram i en artikel att arbetet med genus handlar om att ha medvetenhet samt en förståelse 

för hur könsroller förstärks och hur man kan arbeta för att bryta dessa mönster. Genusarbete 

handlar om att bemöta individer istället för att se barnen som antingen flicka eller pojke och då 

undvika att kategorisera barnen utefter föreställningarna om respektive könstillhörighet 

(Wahlquist & Wennblom, 2010, s.8). Katarina Lagerwall (2012) har skrivit i en artikel i DN att det 

är förskolechefen som ansvarar för att ge pedagogerna utbildning om likabehandling. I artikeln 

står det även om en förskola i Stockholm som arbetar medvetet med genus och där pedagogerna 

ibland väljer att använda begreppet hen istället för han eller hon. I granskningar av förskolor som 

Skolinspektionen har utfört för att se hur de arbetar med genus framkommer det att var tredje 

förskola under åren 2009 och 2010 inte arbetade med genus. Det finns även krav på att det ska 

genomföras en kartläggning på alla förskolor en gång om året för att arbetslaget ska kunna 

uppmärksamma vad de behöver arbeta med för att motverka könsuppdelade lekar och könsroller 

(Lagerwall, 2012). Anna Hellberg (2012) har skrivit en artikel i UNT om en förskola i Uppsala där 

personalen går på fortbildning om könsnormer och de bedriver också ett jämställdhetsarbete som 

försöker motverka att barnen fostras in i olika könsroller. För att arbeta med att bryta stereotypa 

mönster har miljön formats på ett könsneutralt sätt. En förskollärare på förskolan sa att de istället 

för att ta bort olika könskodade leksaker så påvisar dem olika valmöjligheter för barnen (Hellberg, 
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2012). Detta kan även kopplas det som Ossi Carp (2012) har skrivit om i en debattartikel i DN. I 

artikeln står det om undersökningar som påvisar att även om flickor till exempel är bättre i 

matematik än pojkar, domineras ändå de yrken där matematik behövs av män. Detta kan bidra till 

att samhället missgynnas då individernas potential inte utnyttjas till fullo då könsstereotypa 

normer kan påverka valet av yrke (Carp, 2012). Om barnen redan i förskolan påvisas 

valmöjligheter, bland annat genom leksaker, så kanske de stereotypa mönstren kan fortsätta att 

försvagas även i skolan. Detta kan leda till att de stereotypa yrkeskategoriernas gränser börjas 

suddas ut och att det då inte längre finns mans/kvinnodominerade yrken i samma mån som i 

dagsläget. Då kanske individerna kan välja yrke utan att några könsstereotypa normer påverkar 

deras val. 

Förskolans styrdokument strävar efter att alla barn skall behandlas lika  

och få samma förutsättningar i verksamheten och i bemötandet oberoende  

på vad de har för kön, trosuppfattning, sexuell läggning, ekonomi samt handikapp 

(Utbildningsdepartementet, 2010, s.4). 

Verksamhetens styrdokument lyfter fram att förskolan ska arbeta för jämställdhet och 

likabehandling av alla barn, men begreppet genus förekommer inte. Det är inte säkert att alla 

pedagoger förstår innebörden i begreppet genus och därför kan det vara svårt att veta hur de ska 

arbeta med detta (Tallberg Broman, 2002, s.20). Arbetet med genus och jämställdhet i förskolan 

kan därför vara problematiskt och för många pedagoger vara en utmaning. Det är viktigt att 

pedagoger får de verktyg som behövs från ledningen så de innehar tillräckliga kunskaper för att 

kunna ifrågasätta sitt eget och andras handlande samt göra medvetna val i arbetet med genus. Vår 

studie syftar till att undersöka hur förskoleverksamheten arbetar med genus, genom 

utformningen av miljön, vilka verktyg som ges från förskolechefen samt hur genusstrukturer 

gestaltas i interaktionen barnen sinsemellan, och i interaktionen mellan pedagog och barn. Eva 

Ärlemalm-Hagsér (2008) som är adjunkt samt doktorand lyfte fram i en artikel i DN en 

undersökning som genomförts, denna påvisade hur olika lekmiljöer förstärker könsroller. Hon 

skrev att flickor och pojkar ofta blev bemötta på olika sätt utifrån de förväntningar som finns på 

respektive kön. Vilka erbjudanden barnen fick i leken påverkades av vilken könstillhörighet 

barnen hade. Ärlemalm-Hagsér förespråkade att förskolan borde erbjuda barnen leksituationer i 

en mer oförutsägbar miljö som till exempel i skogen, där inga föremål eller leksaker signalerar och 

sätter gränser för vilka lekar som är lämpliga. Enligt flera forskare kan leksaker som finns ute på 

förskolans gård förstärka könsroller (Äremalm-Hagsér, 2008).  
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3. Litteraturöversikt 

I avsnittet tidigare forskning lyfts tre huvudteman fram. Dessa teman skapades utefter studiens 

frågeställningar med syftet att skapa en lättläst översikt. I interaktionens påverkan mellan pedagog 

och barn lyfts forskning fram som visar att barnen påverkas av pedagogens föreställningar kring 

bland annat könsroller. I skapandet och upprätthållandet av genus beskrivs forskning som påvisar 

att pedagogers föreställningar kring könsroller ofta medvetet eller omedvetet upprätthålls genom 

pedagogens handlande utifrån dessa föreställningar. I avsnittet gränsöverskridande presenteras 

forskning som påvisar hur gränsöverskridande handlingar kan uppfattas av pedagoger och barn. 

3:1 Tidigare forskning 

3:1:1 Interaktionens påverkan mellan pedagog och barn 

I Annika Månssons (2000) avhandling undersöktes hur interaktionsmönster mellan pedagoger 

och de yngsta barnen såg ut ur ett genusperspektiv. Studien bestod av observationer på tre 

förskolor och intervjuer med pedagoger. Månsson (2000) kom fram till att interaktionen mellan 

barn och pedagoger ofta bidrar till att pedagogerna får barnen att se på sig själva och andra ur ett 

kulturbundet sätt, hur barnen förväntas bete sig som pojke respektive flicka utifrån kulturens 

normer. Det visade sig att barnen tog till sig outtalade förväntningar samt signaler från 

pedagogerna om vad som förväntades av just pojkar och flickor. Hur barn bemöts av pedagoger 

blir så småningom delar av deras identitet. Om barnen får uppskattning och leenden eller kritik 

och arga blickar bidrar detta till hur barnen senare kommer att uppfatta sig själva (Månsson, 2000, 

s.204). Det framkom under studien att pojkar fick mer uppmärksamhet och mer utvidgade svar 

under bland annat samlingar än flickor. Detta ledde till att pojkarna ofta dominerade de 

vuxenledda situationerna i förskolan. De flesta vuxenledda situationer bidrog till att stärka 

pojkdominansen i bland annat talutrymmet. Detta berodde till stor del på att pedagogerna ofta 

uppmuntrade pojkar till att ta för sig av talutrymmet genom till exempel uppmuntrande blickar 

och att pedagogerna ställde följdfrågor som framförallt riktades till pojkarna (Månsson, 2000, 

s.147-161). Även i Eva Äremalm-Hagsér och Ingrid Pramling Samuelssons (2009) studie 

framkom det att pojkar fick mer uppmärksamhet i vuxenledda situationer och oftare hamnade i 

fokus än vad flickor gjorde. I studien undersöktes hur olika könsmönster visades i verksamheten 

samt vilka genusstrukturer som framkom vid leksituationer samt vid interaktioner mellan 

pedagog och barn (Äremalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s.89). Data samlades in från 
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sex olika förskolegrupper med barn i åldrarna ett till sex år. Resultaten visade att det oftast var 

pojkar som hamnade i fokus under de lek- och lärande situationer som observerades. Även om 

det var situationer som både flickor och pojkar var delaktiga i hamnade fokuset från läraren ofta 

på just pojkarna. Detta resulterade i att flickorna hamnade i bakgrunden, då deras frågor ofta inte 

fick någon större uppmärksamhet (Äremalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s.97-99). 

Ylva Odenbring (2010) konstaterade i sin studie att det ofta förekom könade kategorieseringar 

under samtalsinteraktioner mellan pedagog och barn. Dessa kategoriseringar är något som man 

inte alltid reflekterar kring. Det kan vara att man till exempel kallar en flicka för gumman eller en 

pojke för Tarzan i stället för deras tilltalsnamn. Beroende på i vilken kontext de könade 

kategoriseringarna används ges de olika laddning. En konsekvens som uppstod var att 

könstillhörigheten markerades genom kategoriserandet. Vilket kan leda till att barnen uppfattar 

det som att det är viktigt att uppmärksamma vilken könstillhörighet dem har. Dessa 

kategoriseringar kan då bli ett uttryck för skapandet och konstruktioner av sociala hierarkier 

(Odenbring, 2010, s.65-84). 

3:1:2 Skapandet och upprätthållandet av genus 

Äremalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) påvisade i sin studie att läraren ofta hade 

föreställningar om vad som intresserade flickor respektive pojkar samt att detta påverkade bland 

annat leksituationerna. Ett exempel på detta kunde ses i en sekvens där en pedagog lekte med 

barnen med vilda djur. Under leken skapade hon spänning när hon interagerade med pojkarna. 

När hon sedan vände sig till den enda flickan som deltog i leken riktades fokus mot utseendet hos 

djuren, vilka djur som var sötast. Detta tolkades som att pedagogen hade olika föreställningar om 

vad som intresserade flickor respektive pojkar samt att deras intressen skiljde sig åt utifrån 

könstillhörigheten (Äremalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s.100-101). Även Odenbring 

(2010) lyfte fram att det finns föreställningar om hur flickor och pojkar är och ska vara. Flickor 

ska enligt en traditionellsyn vara lugnare än pojkar som ofta ses som vilda (Odenbring, 2010, 

s.120-121). Hon observerade i sin studie att flickor ofta fick agera stötdämpare under samlingar 

och måltider då de placerades mellan pojkar med syftet att ha en lugnande effekt. Pedagogerna i 

studien verkade ha en uppfattning om att flickorna var tillräckligt mogna och ansvarsfulla för att 

få denna uppgift. Detta var något Odenbring motsatte sig till då hon menade att dessa barn fick 

ett vuxenansvar som inte var lämpat för deras ålder. I studien framkom det att både barnen och 

pedagogerna skapade könade kategoriseringar. Pedagogerna använde kategoriseringarna både för 

att hålla ordning och för att skapa en skämtsam miljö. De tillskrev barnen olika egenskaper 

utifrån könstillhörighet genom att exempelvis kalla en pojke för herre och en flicka för fröken 
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eller genom att kalla en flicka för prinsessa och en pojke för muskelpaket. Det budskap som 

förmedlades till barnen genom detta kategoriserande utgick från traditionella föreställningar om 

kön. Egenskaperna som förmedlades till barnen som efterstävandesvärda var för flickor ofta 

skönhet samt lugn och för pojkar ofta styrka samt snabbhet. Detta resulterade i att de 

könsnormer som finns upprätthölls och att detta i sin tur påverkade hur barn uppfattade de olika 

könsrollerna. När barnen skapade könade kategoriseringar handlade det istället om betydelsen av 

barnens namn, genom att de till exempel ändrade kamratens namn till ett namn av det andra 

könet så markerades grupptillhörigheter och positioneringar. De barn som blev utsatta för detta 

blev då avfeminiserade eller avmaskuliniserade (Odenbring, 2010, s.80-84).  

Anette Hellman (2010) genomförde en etnografisk studie på två förskoleavdelningar. Studien 

syftade till att undersöka hur normer om pojkighet skapas, återskapas samt omförhandlas av både 

pojkar, flickor och pedagoger. Resultatet som framkom under studien var att verksamhetens 

planeringar hade påverkats av det som var typiskt könskodat, alltså att flickor skulle vara 

intresserade av docklekar samt pojkar av traktorer. Detta hade normaliserats för pojkar och 

flickor på dessa avdelningar. Studien påvisade att kön skapades genom bland annat förhandlingar, 

även om det fanns föreställningar som kopplades till de biologiska könstillhörigheterna. 

Förhandlingarna om könsroller visade sig i olika markörer som till exempel färger eller frisyrer 

istället för de olika könen i sig. Det visade sig att barnen försökte skapa olika lekrum, där 

gränsöverskridande handlingar och lekar inte skulle kunna uppmärksammas av pedagoger och 

andra barn. Måltidssituationen idealiserade ofta normer som främst var riktade till pojkar. Om 

barnen inte uppfyllde det som förväntades, till exempel att äta upp en viss typ av mat så 

marginaliserades dessa barn, alltså att de fick lägre status än andra barn. Matrummet och 

matsituationen frambringade de normer och förväntningar som finns på pojkar mer än i andra 

sammanhang och situationer (Hellman, 2010, s.125-132). 

Christian Eidevald (2009) genomförde en studie som syftade till att studera hur flickor och pojkar 

positionerade sig själva på olika sätt i relation till varandra och i relation till pedagogerna. Han 

studerade hur pedagogernas bemötande av flickor och pojkar skiljde sig åt och hur de gjorde 

skillnad mellan könen i leksituationerna i förskolan. Studien utfördes i två olika arbetslag på två 

olika förskolor där barnen var i åldrarna tre till fem år. Under studien undersöktes vilka positioner 

hos flickor och pojkar som accepterades av pedagogerna samt vilka positioner som pedagogerna 

motsatte sig till. Studien visade att pedagogerna bemötte och definierade barnen på ett stereotypt 

sätt men att det fanns en variation på hur flickor och pojkar positionerade sig i olika diskurser. Då 

pedagogerna betraktade barnen som antingen flicka eller pojke resulterade detta i ett aktivt arbete 
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med åtskiljandet av flickor och pojkar. De olika förväntningarna som pedagogerna hade på 

barnen utifrån könen var avgörande för hur barnen bemöttes i olika situationer (Eidevald, 2009, 

s.127-128).  

3:1:3 Gränsöverskridande 

Odenbring (2010) undersökte hur konstruktioner av kön uppstår i interaktioner mellan barn 

sinsemellan samt mellan barn och pedagog. Fokus i studien var på gränsöverskridanden och 

gränsupprätthållanden, och den genomfördes i en förskola, en förskoleklass och i skolår ett. 

Resultatet påvisade att oavsett i vilken kontext man befinner sig i, så finns det könade 

kategoriseringar. Dessa kategoriseringar skapar och upprätthåller könskategorier samt de gränser 

för det som anses vara normen. Hur barnen använde sig utav kropparna i olika kontexter hade 

betydelse för hur kön iscensattes. Brottning kan ses som en accepterad form av närhet för pojkar 

eftersom att det är ett agerande som förväntas av dem. Om pojkar kramas och ger varandra 

smekningar kan det tolkas som gränsöverskridande enligt Odenbring. Kroppsliga ageranden styrs 

av olika omständigheter och att könsrelationerna kan ändras väldigt snabbt beroende på olika 

situationer och omgivningens bemötande (Odenbring, 2010, s.85-92). Äremalm-Hagsér och 

Pramling Samuelsson (2009) konstaterade i liknelse med Odenbring (2010) att det ofta 

förekommer gränsöverskridande handlingar i förskolans verksamhet. I förskolans vardag 

förekommer genus hela tiden både i leken och lärandet. Alla som befinner sig på förskolan är 

aktörer som deltar och formar hur genusstrukturerna skapas och gestaltas. Under Äremalms-

Hagsér och Pramling Samuelssons (2009) studie framkom det att de pedagogiska redskapen som 

användes på de studerade förskolorna alltid hade en maskulin beteckning. Denna maskulinitet 

dominerade inte bara de pedagogiska redskapen utan även många leksaker. Ett exempel från 

studien var när en pedagog och en flicka lekte med lego. Pedagogen benämnde en legofigur som 

gubbe alltså maskulint, men flickan ändrade detta och sa att det var hennes mamma. Flickan 

förändrade det stereotypa yttrandet och ändrade denna gubbe till en kvinna, vilket kan ses som en 

gränsöverskridande handling. Under studien konstaterade de att det finns flera olika 

genusmönster samtidigt i förskolan (Äremalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, s.103-105). 

Genom att placera allt leksaksmaterial i samma rum, uppmuntras barnen till gränsöverskridande 

lekar enligt Jessica Berglund och Karolina Teller (2009), i deras studie undersöks förskolans miljö 

utifrån ett genusperspektiv. Pojkars och flickors lek påverkades och skiljde sig ofta åt beroende på 

placeringen av materialet och hur rummens utformning var skapade. Denna isärhållning sker ofta 

omedvetet från pedagogerna. Materialets placering och rummens innehåll stärker uppdelningen 

av könen (Berglund & Teller, 2009, s.7-8). Det framkom att det pojkkodade leksaksmaterialet, det 
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vill säga det som anses vara typiska pojkleksaker ofta dominerade på förskolorna. Det flickkodade 

leksaksmaterialet, det vill säga det som anses vara typiska flickleksaker placerades ofta i separata 

rum, som till exempel i dockvrån. Detta leder till att det pojkkodade leksaksmaterialet ges högre 

status än det flickkodade leksaksmaterialet (Berglund & Teller, 2009, s.21-24). 

3:2 Teoretiska perspektiv 

Nedan presenteras Yvonne Hirdmans (1988) teori om genussystemet. Studien utgick från denna 

teori, då vi ansåg att det var ett intressant perspektiv att utgå ifrån vid bearbetningen av 

frågeställningarna. Hirdmans teori om mannen som norm och isärhållandets tabu är något vi 

uppmärksammade i förskoleverksamheten under lärarutbildningen och detta var ett perspektiv på 

genus som vi var bekanta med. Under temat genus och genussystem presenteras bland annat 

bakgrunden till begreppet genus samt vad detta begrepp enligt Hirdman innefattar. I temat 

isärhållandets tabu och mannen som norm beskrivs det vad genussystemets byggstenar består 

utav samt hur dessa förhåller sig till varandra. Under temat genuskontrakt förklaras Hirdmans 

begrepp genuskontrakt samt dess innebörd (Hirdman, 1988, s.50-55). 

3:2:1 Genus och genussystem 

Hirdman (1988) ställde sig själv frågan hur det kommer sig att kvinnor genom historien generellt 

har och har haft ett lägre socialt värde än män. För att besvara detta konstruerade hon olika 

begrepp som är användbara inom genusforskningen. När man utför genusforskning kan det vara 

problematiskt att veta vilka begrepp som man ska använda sig av, då det finns många begrepp 

som ofta används med liknande innebörd, exempelvis kön, gender, genus och socialt kön. 

Engelskans gender är ett begrepp som skiljer på kultur och biologi, men hur översätter man detta 

till svenskan på bästa sätt? Hirdman menade att begreppet genus lämnar ett begreppsligt tomrum 

som gender fyller ut, men att uttrycket socialt kön är klumpigt att använda. Genus är däremot ett 

smidigare begrepp och som i dagsläget används. Med genus menade Hirdman det kulturellt 

gjorda könet, hur kulturer och samhället skapar föreställningar om manligt och kvinnligt. Detta är 

föränderliga tankefigurer som utnyttjar de biologiska skillnaderna (Hirdman, 1988, s.50-51). När 

man problematiserar definitionen av genus kan man märka ett systematiskt drag, detta 

uppmärksammade Hirdman och kallade detta för genussystem. Genussystemet är den 

ordningsstruktur av könen där olika processer, föreställningar och förväntningar skapar en 

regelbundenhet. Genussystemet är den mest grundläggande ordningen i samhället. Det finns 

även andra ordningar så som sociala, politiska och ekonomiska men dessa kommer efter 

genussystemet. Hirdman (1988) menade att om det skulle ske en förändring i maktrelationerna 
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mellan kvinnor och män så skulle detta resultera i en massiv samhällsomvälvning. Det finns tre 

förståelseramar i vilka man kan förstå genussystemet, för det första finns den kulturella 

överlagringen, det vill säga de tankefigurer som finns om könen. För det andra finns den sociala 

integrationen, vilket bland annat innebär arbetsfördelningen mellan könen. För det tredje finns 

socialiseringen, som innebär att man redan som barn lär sig hur man ska bete sig utifrån sitt kön 

till exempel att pojkar inte ska gråta och att flickor ska vara lydiga och hjälpsamma (Hirdman, 

1988, s.51-53). 

3:2:2 Isärhållandets tabu och mannen som norm 

Genussystemet bygger på två logiker: isärhållandets tabu och mannen som norm. Isärhållandets 

tabu är den logik som anser att det kvinnliga och det manliga inte ska blandas. Med mannen som 

norm menas att det är mannen som står högst i hierarkin. Hirdmans hypotes om detta är att 

genom isärhållandets tabu legitimeras mannen som norm. Hon menade att om man betonar 

isärhållandets tabu så resulterar detta i en indirekt legitimation av könsförtrycket. Hirdman 

betonade även att kvinnor har en del i sitt eget förtryck, att kvinnor är medskapare av 

genussystemet trots att de ofta har lägre status än männen (Hirdman, 1988, s.51-52). Förut var 

föreställningarna om manlighet och man som norm tydligare än vad de är idag. Integreringen av 

kvinnor på arenor inom typiskt manliga yrkeskategorier som till exempel polis eller brandman 

kan börja sudda ut gränserna för mannen som norm. Då försvagas denna logik genom att ju mer 

det maskulina föreställningarna försvagas desto större glapp bildas mellan de verkliga männen 

och förväntningarna på och föreställningarna om mannen (Hirdman, 2001, s.202-203). 

3:2:3 Genuskontrakt 

Ett annat begrepp som Hirdman använde sig av är genuskontrakt. Detta kan ses som ett osynligt 

kontrakt mellan könen, men man ska inte uppfatta det som en förhandling mellan jämlikar utan 

det är snarare så att en part definierar den andra parten. Dessa kontrakt innefattar de ömsesidiga 

föreställningar som finns om hur män och kvinnor ska vara mot varandra i arbetet, i kärleken, i 

språket, i gestalten etc. Kontrakten ärvs från en generation till en annan. Genussystemet är den 

process som via genuskontrakten skapar en ny segregering, en ny hierarksering det vill säga 

isärhållandets tabu och mannen som norm. Genuskontraktet kan ses som en del av 

genussystemet, då genussystemet bygger på genuskontraktets föreställningar om manligt och 

kvinnligt samt hur dessa ska vara mot varandra. Även om detta kontrakt är osynligt så 

upprätthålls föreställningarna om genus, det kan vara genom omedvetna och medvetna 

handlingar som då även bidrar till upprätthållandet av genussystemet. Det pågår ständigt en dans 
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mellan könen om hur långt man på ett accepterat sätt kan tänja genussystemets gränser. Denna 

dans kallas för genuskoreografi (Hirdman, 1988, s.54-55). 
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4. Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur förskoleverksamheten arbetar med genus, genom 

utformningen av miljön, vilka verktyg som ges från förskolechefen samt hur genusstrukturer 

gestaltas i interaktionen barnen sinsemellan, och i interaktionen mellan pedagog och barn. 

4:1 Frågeställningar 

Vilka verktyg anser pedagogerna att de får från förskolechefen för att arbeta med genus? 

Hur är den fysiska miljön utformad på de studerade förskolorna? Anser pedagogerna att det finns 

möjligheter/begränsningar i förskolans miljö ur ett genusperspektiv och i sådant fall vad? 

Hur ser interaktionen mellan pedagog och barn ut ur ett genusperspektiv?  

Uppstår det några stereotypa genuskontrakt mellan barnen när de interagerar med varandra under 

leksituationer och i sådana fall på vilket sätt det visar sig? 
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5. Metod 

5:1 Metod för datainsamling 

Under studien samlades empiri in genom observationer under ett flertal olika situationer. 

Eftersom att det i förväg inte gick att veta vad som kunde framkomma under de olika 

situationerna så hade observatören ett öppet sinne och genomförde fältanteckningar när tillfällen 

uppstod. Observationerna hade en mellangrad av struktur, eftersom att observatören ville ta in 

allt som situationen erbjöd och sedan i efterhand kunna se vad i observationerna som var relevant 

för studien. De frågeställningar som observationerna hade som avsikt att behandla var, hur 

miljön var utformad, interaktionen mellan pedagog och barn samt om interaktionen under leken 

mellan barnen visade på några stereotypa genuskontrakt. Observation som metod valdes till dessa 

tre frågeställningar eftersom formuleringarna på frågeställningarna förutsatte att man behövde 

observera hur olika handlingar, agerande och miljöer såg ut i verkligheten. Under observationerna 

intogs positionen observatör som deltagare, eftersom att observatören besvarade de frågor som 

barnen hade samt samtalade med barnen för att det skulle skapas en så naturlig situation som 

möjligt (Kullberg, 2004, s.95). Den insamlade empirin från observationerna skrevs ned i 

anteckningsblock och transkriberades senare in på datorn. Under tre tillfällen gjordes 

videoinspelningar med en handhållen kamera eftersom att det då skulle underlätta att förflytta sig 

i rummen utefter barnens aktiviteter samt för att kunna ha fokus på det som ansågs vara relevant 

för studien i olika situationer, vilken inte är möjligt vid användandet av en stativkamera (Heikkilä 

& Sahlström, 2003, s.37). Videoinspelning valdes för att kunna gå tillbaka till dessa inspelade 

sekvenser och då ha möjligheter att se på dem flera gånger. Detta gav möjligheter att uppfatta 

sekvensernas innehåll på olika sätt, och då även uppmärksamma till exempel ansiktsuttryck samt 

kroppsspråk för att skapa en stabil grund inför tolkning och analysering (Bjørndahl, 2002, s.80). 

De sekvenser som var relevanta under videoinspelningen transkriberades sedan. Ett flertal 

intervjuer genomfördes inför bearbetningen av den första och även till viss del den andra 

frågeställningen. Den första frågan utgick från pedagogernas perspektiv och syftade till att ta reda 

på hur pedagogerna upplevde att de fått verktyg från förskolechefen för att kunna arbeta med 

genus i verksamheten. Den andra frågan syftade till att ta reda på pedagogens tankar kring miljön 

på förskolan. Utformningen av intervjuerna var halvstrukturerad eftersom att det skapades en 

intervjuguide (se bilaga 2) med färdiga teman samt frågor som användes som stöd under 

intervjuerna (Løkken & Søbstad, 1995, s.94-96). I intervjuguiden fanns inga färdiga 

svarsalternativ utan endast öppna frågor som var formulerade på ett vardagsspråk så att alla de 
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intervjuade pedagogerna skulle förstå dem och utan att några missförstånd skulle uppstå (Lantz, 

2007, s.35).Utformningen av en intervjuguide med olika teman valdes för att underlätta 

sammanställningarna av empirin samt för att lätt kunna se samband och göra jämförelser mellan 

intervjusvaren (Lantz, 2007, s.33). 

5:2 Urval 

Empirin samlades in på två förskolor som var placerade i två mindre lantbygdsorter i 

Mellansverige. Valet av förskolorna skedde ur ett bekvämlighets perspektiv då dessa var 

näraliggande vår bostadsort och vi hade bekantskap med dessa förskolor sedan tidigare. Förskola 

1 hade fem avdelningar, den avdelning som studerades hade 18 barn mellan ett och fem år, varav 

sex stycken var flickor och tolv var pojkar. På den avdelningen arbetade en förskollärare och tre 

barnskötare. Förskola 2 hade fyra avdelningar, den studerade avdelningen hade 15 barn mellan två 

och fem år gamla, varav elva var pojkar och fyra var flickor. Det arbetade tre förskollärare och en 

barnskötare på avdelningen. Pedagogerna som arbetade på de studerade avdelningarna kunde 

förekomma i observationsmaterialet och därför valdes dessa pedagoger att intervjuas i första 

hand, för att vi ville få möjligheter till att jämföra de intervjuades svar med vad som observerades. 

Observationerna ägde rum främst inomhus på förskolorna. 

5:3 Arbetsfördelning 

Arbetet under denna studie delades till viss dels upp mellan författarna, trots de olika 

ansvarsområdena så diskuterandes resultat och analys gemensamt. Johanna Hägg ansvarade för 

insamlingen av empiri, bearbetningen, analyseringen och resultatdelen av frågeställningarna ett 

och två. Åsa Sjöblom ansvarade för insamlingen av empiri, bearbetningen, analyseringen och 

resultatdelen av frågeställningarna tre och fyra. Resterande delar av studien skrevs i samverkan av 

både Johanna Hägg och Åsa Sjöblom.  

 

5:4 Databearbetning och analysmetod 

I denna studie användes en tematisk analys för bearbetningen av all insamlade data. Den 

tematiska analysen användes för att upptäcka olika samband, likheter och skillnader mellan 

fenomen genom skapandet av olika teman. Inom den tematiska analysen framträder två olika sätt 

att tematisera insamlad data. Det första sättet är att man utgår från insamlad data och sedan 

skapar olika teman, och den andra är att man skapar teman utifrån olika teorier som finns. Vi 
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använde oss utav det första sättet när analyserna skapades till både intervjuerna samt 

observationerna. Olika teman skapades utifrån den insamlade data som var relevant för studien. 

Denna bearbetnings och analysmetod användes eftersom att vi innan inte visste vad för empiri 

som skulle framkomma under studien och då passade denna analysmetod bra, eftersom det var 

flexibel och samtidigt gav berikad data (Braun & Clark, 2006, s.78-79). 

Den insamlade empirin lästes ett flertal gånger för att vi skulle bekanta oss med materialet. Efter 

detta sammanställdes intervjuerna till en sammanfattande avskrift för att skapa ett så 

överblickbart resultat som möjligt där det relevanta för studien lyftes fram på ett tydligt sätt. De 

sammanställda resultaten bröts ner i mindre fragment och jämfördes med helheten samt 

kopplades till vårt teoretiska perspektiv och placerades sedan in under relevanta teman.  

5:5 Genomförande 

Empiri till studien samlades in under en sju veckors period på två förskolor. Observationer av 

pedagoger och barn uppstod under spontana oplanerade situationer. Eftersom att vi inte visste i 

vilka situationer relevant empiri kunde samlas in hade observatören alltid penna och papper nära 

tillhands, just för att kunna dokumentera de spontana situationer som uppstod. Tre observerade 

tillfällen var planerade i förväg vid fria leksituationer eftersom dessa tillfällen videofilmades. 

Under videoinspelningarna undvek observatören att endast filma barnen bakifrån, eftersom att 

ansiktsuttryck och kroppsspråk var önskvärt som hjälpmedel vid tolkning och analys (Heikkilä & 

Sahlström, 2003, s.31). Med hjälp av fältanteckningar samlades 30 observerade tillfällen in, och 

under videoinspelningen transkriberades totalt tio minuter av olika videosekvenser. 

Observationerna tog cirka sju timmar totalt att genomföra. Pedagogerna som arbetade på de två 

studerade förskolornas avdelningar fick förfrågan om de ville delta i intervjuer. Till en början 

intervjuades sju stycken pedagoger på de två förskolorna, det var de pedagoger som även 

eventuellt skulle förekomma i observationsmaterialet. Efter att de första sju intervjuerna hade 

genomförts så hade inte mättnad uppstått i empirin och därför tillkom det även två intervjuer till 

med pedagoger från andra avdelningar. Vid intervjuerna träffade författaren pedagogerna 

personligen, och genomförde så kallade direktintervjuer. Detta valdes för att få möjligheter att ta 

med icke-verbala uttryck som kunde användas vid tolkningen samt analyseringen. Innan 

intervjuerna utfördes så hade en ungefärlig planering på frågeföljden skapats och det fanns teman 

skapade utifrån olika frågeområden (Lantz, 2007, s.33). Intervjuerna ägde rum i personalens 

samtalsrum. Totalt intervjuades nio pedagoger och i genomsnitt tog varje intervju cirka 30 

minuter att genomföra så den sammanlagda tiden på intervjuerna tog närmare fem timmar. 
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5:6 Validitet och reliabilitet 

För att resultatvaliditeten ska bli god måste man se till att begreppsvaliditeten och reliabiliteten är 

goda. Resultatvaliditeten besvarar om vi mäter det vi i studien säger oss mäta. För att få en god 

begreppsvaliditet bör systematiska fel inte förekomma, det vi i teorin säger oss undersöka måste 

vara det som vi i praktiken undersöker. För att reliabiliteten ska vara god får inte slumpmässiga 

eller osystematiska fel förekomma, dessa uppstår oftast vid slarvigt datainsamlande och/eller 

databearbetning. När man uppnår både god begreppsvaliditet och god reliabilitet så uppnår man 

även en god resultatvaliditet (Esaiasson red, 2007, s.64-66). I denna studie bearbetades 

frågeställningarna med sådana datainsamlingsmetoder som gav resultatet en god validitet. Då den 

första frågeställningen syftade till att ta reda på hur pedagoger upplever ett fenomen gjordes ett 

flertal intervjuer, då ingen annan datainsamlingsmetod hade passat lika bra för att bearbeta den 

frågeställningen. Den andra frågeställningen syftade till att ta reda på hur pedagogerna upplevde 

miljön samt att ta reda på hur miljön på de studerade förskolorna var utformade. Därför 

användes både intervjuer och observationer för insamlandet av empiri som sedan kunde bearbeta 

frågeställningen. Under intervjuerna framkom det hur pedagogernas tankar kring miljöns 

påverkan såg ut ur ett genusperspektiv samt om det fanns någon tanke bakom utformningen av 

miljön på avdelningarna. Under observationerna kunde observatören se hur miljön var utformad 

och hur den användes. Observationerna kopplades till vad de intervjuade pedagogerna hade sagt 

om miljön. Empirin till frågeställningarna tre och fyra samlades in genom observationer 

framförallt genom fältanteckningar men även ett fåtal gånger genom videoinspelningar. 

Fältanteckningarna hade inte lika god validitet som videoinspelningarna eftersom det fanns risk 

att man inte hann anteckna allt som hände och sades under episoderna. När videoinspelning 

användes kunde detaljer uppmärksammas som annars möjligtvis inte skulle upptäckts om 

möjligheten att gå tillbaka fler gånger inte fanns (Bjørndahl, 2002, s.72). Eftersom att 

datainsamlingsmetoderna hade utformats efter frågeställningarna hade studien en god 

begreppsvaliditet. Reliabiliteten i vårt arbete var också god, eftersom att våra anteckningar gick 

bra att läsa, videoinspelningarna fungerade bra samt ljudinspelningarna av intervjuerna hade bra 

kvalitet och fungerade bra. Det enda som sänkte reliabiliteten var att en av intervjuerna gjordes 

två gånger med samma pedagog eftersom ljudinspelningen inte fungerade den första gången 

(Esaiasson red, 2007, s.70). 

5:7 Etiska överväganden 

Studien utgick från Vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet, 2012, s.7) fyra huvudkrav; 
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informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren har en skyldighet att informera de som blir berörda av 

forskningen om vad den innebär. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska hämta in samtycke 

från de informanter som på något sätt deltar i studien. Om den studerade personen är under 15 

år så skall samtycket inhämtas från en vårdnadshavare. Inför denna studie gick båda författarna ut 

till de aktuella förskolorna där vi presenterade oss personligen på avdelningarnas föräldramöten 

för att kunna ge så bra information som möjligt om vår studie. Detta arbetssätt valdes för att 

kunna svara på eventuella frågor direkt samt för att personligen dela ut informationspapper med 

blankett för samtycke för att vara säkra på att alla föräldrar skulle få dessa. Detta visade sig vara 

ett bra arbetssätt då författarna från början fick en god relation med föräldrarna och alla gav sitt 

samtycke till att studera situationer där deras barn förekom. Alla föräldrar fick med sig 

informationslappen hem från föräldramötet så de kunde läsa i lugn och ro. De flesta valde att 

skriva under samtyckesblanketten på plats medan andra ville ta med sig den hem till sin partner 

innan den lämnades tillbaka. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter ska antecknas, 

lagras och avrapporteras på ett sätt som gör att enskilda individer inte kan identifieras av 

utomstående. För att uppnå så god konfidentialitet som möjligt har författarna redan vid 

insamlandet av empirin fört anonyma anteckningar. De inblandade har vid fältanteckningar, 

noteringar, transkriberingar samt vid presentationen av empirin i studien nämnts i former så som 

pojke 1, flicka 1, pedagog, förskola 1, detta för att läsarna av studien inte på något sätt ska kunna 

koppla studiens resultat till de inblandade aktörerna. Nyttjandekravet innefattar att man inte får 

använda uppgifter om enskilda personer för annat än forskning. Då denna studie är anonymiserad 

kan inte någon utomstående part nyttja denna studie till någonting den inte är lämpad för, 

exempelvis marknadsföring.  

5:8 Reflektion över metoden 

Valet att använda videoinspelning vid enstaka observationer och ljudinspelning vid samtliga 

intervjuer var bra redskap. Videoinspelning som metod hade observatören velat använda sig mer 

utav än vad som var möjligt eftersom att det är ett verktyg för att bevara ett händelseförlopp med 

alla dess detaljer, på ett sätt som fältanteckningar inte har möjligheter till (Bjørndahl, 2002, s.72). 

Eftersom att många av de observerade situationerna uppstod spontant fanns ofta inte tiden till att 

hämta videokamera, utan fältanteckningar passade då bättre eftersom att penna och papper alltid 

fanns till hands och inte störde barnen under de observerade tillfällena på samma sätt som en 

videokamera gjorde. Att använda en handkamera kan påverka situationen på ett negativt sätt då 

det kan distrahera barnen i verksamheten (Bjørndahl, 2002, s.80). Valet av metoder hade bra 



22 
 

koherens med våra frågeställningar och det gav relevant empiri till studien. Vid intervjutillfällena 

användes ljudinspelning som ett verktyg för att vid senare tillfälle ha möjlighet att gå tillbaka och 

lyssna på intervjun ett flertal gånger och på så sätt möjligtvis kunna uppfatta detaljer som kunde 

användas vid tolkning och analysering. Både tekniken och intervjuaren har däremot sina 

begränsningar och ibland blir resultatet inte det önskade (Bjørndahl, 2002, s.72-75). Vid ett 

intervjutillfälle fick intervjuaren tekniska svårigheter vid ljudinspelningen och i efterhand visade 

det sig att intervjun inte hade spelats in. Denna intervju fick då göras om vid ett annat tillfälle 

men den intervjuade hade då fått tid att fundera på frågorna, detta kan möjligtvis ha resulterat i 

att den intervjuade ändrade vissa av sina svar, detta vet vi inte och vi vet inte heller i vilken grad 

svaren i sådana fall har blivit ändrade. Trots att en intervju inte lyckades spelas in var 

ljudinspelningen ändå ett lyckat redskap, då inga anteckningar behövdes föras under samtalet så 

uppstod inga avbrott och situationen kändes mer naturlig. Att ha en intervjuguide som stöd 

under intervjuerna var ett tacksamt verktyg då det blev ett bra flyt och samma frågor ställdes till 

alla intervjuade pedagoger. Detta gjorde att det blev lätt att sammanställa och jämföra de olika 

svaren som framkom under intervjuerna (Lantz, 2007, s.33). Vi lyckades samla in relevant empiri 

till frågeställningarna och på så sätt fick vi ett bra underlag till vår studie. Den empiri som var 

svårast att samla in var att se hur interaktionen mellan pedagog och barn gestaltades ur ett 

genusperspektiv, främst under leksituationer. Sådana situationer förekom inte så ofta, då barnen 

oftast interagerade sinsemellan under leken. Ett av de empiriska verktyg som kan användas under 

observationer är observationsschema, denna metod prövades men valdes senare att inte vidare 

användas under studien, detta för att det var svårt att följa allt som hände i verksamheten och på 

så sätt få en så sanningsenlig empiri som möjligt. Då observatören ansåg att en god validitet inte 

kunde uppnås med denna metod så valdes observationsschemat bort (Esaiasson red, 2010, s.347-

349). Två olika strukturer vid observation som man utgår ifrån är hög grad av struktur samt låg 

grad av struktur. Vår studie hade mellan hög och låg grad av struktur vid observationerna. Detta 

eftersom att observatören hade ett öppet sinne för alla de spontana situationer som uppstod och 

att denne hade inställningen att all empiri senare kunde visa sig vara relevant för studien, vilket 

tillhörde en låg grad av struktur. Det fanns däremot ett underliggande syfte med observationerna, 

vilket var att samla in relevant empiri om genus i förskolan. När det finns ett underliggande syfte 

med observationerna så påverkar detta alltid mer eller mindre medvetet observatörens 

uppmärksamhet. Därför dras observationerna till viss del mot den höga graden (Kullberg, 2004, 

s.91-97). Användandet av observationsschema som ett empiriskt verktyg tillhör den höga graden 

av struktur. Då observatören har använt sig av en mellangrad av struktur under observationerna 
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kan det ha varit bidragande till att observationsschemat som metod inte blev lyckat (Esaiasson 

red, 2010, s.347-349). 
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6. Resultat och analys 

Resultatdelens upplägg bearbetar frågeställningarna i nummerordning. I det första avsnittet som 

börjar under temat de intervjuade pedagogernas syn på genus och jämställdhet presenteras en 

sammanfattande avskrift av intervjuerna som belyser den första frågeställningen. Fokuset är inte 

endast riktat mot frågeställningen eftersom vi ansåg att det var relevant för studien att presentera 

hur pedagogerna ansåg att de arbetade med genus samt hur de uppfattade begreppen genus och 

jämställdhet. Nästa avsnitt som behandlar den andra frågeställningen börjar under temat miljöns 

utformning på de studerade förskolorna. Här presenteras och jämförs de två förskolornas fysiska 

miljö samt vad de intervjuade pedagogerna tänkte om miljön. Efter att ha presenterat den 

insamlade empirin så kommer ett analysdiskussions avsnitt. Anledningen till att analysen skrivs 

ihop med diskussionen var för att vi ansåg att analysen inte kunde skiljas från diskussionen i detta 

avsnitt, då frågeställningen inte skulle kunna lyftas fram på bästa sätt genom endast en analys. 

Observationsempirin presenteras med transkriberade episoder som sedan analyseras separat. 

6.1 De intervjuade pedagogernas syn på genus och jämställdhet 

Under de intervjuer som genomfördes hade de flesta av pedagogerna en liknande syn på 

begreppet genus. De ansåg att genus innebär att barnen oavsett kön ska få lika möjligheter att 

göra det de själva vill utan att det ska finnas några begränsningar på grund av vilken 

könstillhörighet de har. Fyra av pedagogerna lyfter även fram att de anser att det är viktigt att en 

flicka får vara en flicka, och att en pojke får vara en pojke utan att det ska sätta begränsningar i 

vad som man kan och får göra. Detta skilde sig till viss del från en av de intervjuade 

barnskötarnas syn på genusbegreppet. Denna barnskötare uppfattade begreppet genus som att 

det handlar om kvinnor och män men ansåg att det är svårt att särskilja genus från arbetet med 

mångkulturalism samt arbetet med barn med annat modersmål. 

För mig handlar det om att behandla alla lika på nått sätt, oavsett kön 

 eller färg. Det är svårt att särskilja genus tycker jag från resten av om 

 man säger färg och språk, det är ett begrepp på nått vis. 

(Barnskötare 1). 

Alla de intervjuade ansåg att det var viktigt att arbeta med genus i förskoleverksamheten, men att 

man inte skulle gå till överdrift genom att använda begrepp så som hen utan att man framförallt 

ska ha en medvetenhet kring bemötande och hur man samtalar med barnen. Flera av de 

intervjuade pedagogerna gav exempel på liknande situationer där de medvetet arbetade med 
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genus, det exempel som förekom oftast var hur pedagogerna bemöter ett barn i hallen som har 

nya kläder. Pedagogerna påpekade att det finns andra sätt att uppmärksamma barns kläder på ett 

positivt sätt utan att stärka könsrollerna genom att säga till en flicka ”åh, vad fin klänning du har, 

du ser ut som en liten prinsessa” och sedan säga till en pojke ”Vilken häftig tröja du har, du ser 

jätte tuff  ut”. Att man då istället kan uppmärksamma nya kläder genom att fråga om barnet har 

en ny tröja och sedan säga att den ser skön ut. En av förskollärarna beskriver att hon aktivt 

arbetar med genus genom att påvisa för barnen att hon som kvinna ändå till exempel kan snickra 

fågelholkar. När frågan om skillnaden mellan begreppet genus och jämställdhet ställdes, så ansåg 

de flesta av pedagogerna att jämställdhet är att ge barnen möjligheter och erfarenheter utifrån 

deras specifika behov, samt att alla barn ska behandlas likvärdigt. Dessa pedagoger menade att 

genusarbete var att behandla flickor och pojkar lika, och motverka att barnen placeras i olika fack 

utifrån könstillhörighet. Två av de intervjuade pedagogerna (en förskollärare och en barnskötare) 

ifrågasatte sitt eget arbetssätt efter att de hade funderat en lång stund på skillnaden mellan dessa 

begrepp.  

Jämställdhet är nog det man mest har jobbat med, det är mer ovant med genus… 

 jag har inget svar på skillnaden mellan dessa just nu. 

(Förskollärare 3).  

 

Jämställdhet känns för mig som att man avsätter lika mycket tid för att göra saker. 

Genus är att jag ska tvätta bilen och min man ska sy gardiner. Men vad är det vi  

jobbar med egentligen, genus eller jämställdhet? (skratt) 

 (Barnskötare 2). 

Tillsammans som arbetslag försökte samtliga av de intervjuade att aktivt föra diskussioner med 

varandra kring hur pedagogerna bemöter och interagerar med barnen. Då kan de ifrågasätta 

varandra varför de sa på ett visst sätt, eller fråga hur de tänkte när den sa eller gjorde på ett visst 

sätt för att ge varandra tankeställare och påminna om genusarbetet. En av barnskötarna lyfte fram 

att de i arbetslaget diskuterade och tänkte ur ett genusperspektiv när de skulle köpa in någon ny 

leksak eller göra om i något rum.  

6:1:1 Verktyg som pedagogerna fått, saknar och önskar 

Pedagogerna hade fått en del verktyg från förskolecheferna för arbetet med genus, även om de 

flesta saknade verktyg som de skulle velat ha haft. Det skiljer sig dock lite om uppfattningen kring 

verktygen som har givits på de två förskolorna. Pedagogerna på förskola 1 ansåg att de har fått 

mycket verktyg från ledningen. De hade fått både fortbildning och litteratur som berör arbetet 
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med genus. Om de skulle vilja ha mer fortbildning kring detta är det ingen omöjlighet, det går då 

att framföra önskemål om det till förskolechefen. Det som pedagogerna gemensamt saknade på 

förskola 1 var pengar till material som de medvetet skulle kunna använda för att arbeta med 

genus samt påverka miljöns utformning på avdelningen. Pedagogerna på förskola 2 hade olika 

uppfattning om de verktyg som de har fått. Några ansåg att de hade fått bra verktyg medan andra 

ansåg att de har fått verktyg, men att de inte hade varit tillräckliga. De hade gått på en föreläsning 

och det fanns en äldre bok att låna hem samt att de vid enstaka tillfällen diskuterade genus på 

avdelningsmöten. En av barnskötarna konstaterade att hon inte trodde att förskolechefen visste 

hur deras avdelning arbetade med genus. Hon ansåg att förskolechefen inte hade tillräckligt med 

kunskap om genus för att kunna arbeta med det själv. 

 Jag tycker att chefen borde vara mer insatt i genusarbetet. Hon är 

 sämre på genusarbete än personalen. Vilket syns när hon bemöter  

 barnen. Chefen borde ha mer kunskap om genus för att kunna föra 

 vidare det till oss personal. Om någon skulle fråga henne hur vi  

 arbetar med genus så skulle hon få gripa något ur luften, för jag  

 tror inte att hon egentligen har en aning hur vi arbetar. 

 (Barnskötare 2). 

Fyra av pedagogerna ansåg att förskolechefen bör vara påläst om genus för att kunna förmedla 

sin kunskap och därmed ge förslag på hur pedagogerna kan arbeta med genus på förskolan. 

Pedagogerna på förskola 2 hade gemensamt att de önskade att de skulle ha mer pengar att lägga 

på både fortbildning inom personalen samt pengar till att förnya materialet på avdelningarna. En 

av de intervjuade barnskötarna hade velat ha mer diskussioner på avdelningsmötena och att 

gemensamma mål för genusarbetet skulle skapas så att alla avdelningar på förskolan skulle arbeta 

på samma sätt för att nå de gemensamma målen.  

6:1:2 Analys 

Flera av pedagogerna nämnde under intervjun att arbetet med genus var viktigt, men att man 

ändå måste låta pojkar få vara pojkar och flickor få vara flickor. Då pedagogerna ansåg att det var 

viktigt att påvisa könstillhörigheter kan detta kopplas till isärhållandets tabu som är en del av 

Hirdmans (1988) genussystem. Detta blir ett sekundärt resultat då det blir en omedveten 

upprätthållning av isärhållandets tabu från pedagogernas sida genom att könstillhörigheterna 

markeras. Isärhållandets tabu innebär att manligt och kvinnligt inte ska blandas (Hirdman, 1988, 

s.51-52). Dessa pedagoger uppmärksammade att det finns två kön och att dessa är olika, de anser 

att barnen måste få bete sig som en pojke respektive flicka när dem biologiskt sett tillhör dessa 
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kön. Samma pedagoger sade sig behandla barnen likadant oberoende av könstillhörighet. Alla 

pedagoger sade sig arbeta med genus genom barnens utseende, då de på ett medvetet sätt 

försökte tala neutralt om barnens kläder för att på så sätt inte förstärka isärhållandets tabu. Det 

kan handla om att undvika ord som tuff, häftig och cool när man benämner en pojkes nya tröja 

och att undvika ord som söt, fin och gullig när man benämner en flickas nya tröja. Genom att tala 

så neutralt som möjligt med barnen om olika utseenden försökte pedagogerna att inte överföra 

sina egna föreställningar om könen till barnen. De säger sig istället kommentera fragment så som 

färgglad, bekväm, varm och liknande, genom detta neutrala bemötande tolkas det som att de ville 

motverka att isärhållandets tabu förstärks genom utseenden (Hirdman, 1988, s.51-52). Vissa av 

pedagogerna lyfte fram att de arbetade med genus genom att visa för barnen att de som kvinnor 

ändå kunde genomföra handlingar som anses vara typiskt maskulina. Detta kan ses som ett 

försök till att uppmuntra gränsöverskridande handlingar för barnen. Att uppmuntra 

gränsöverskridande handlingar kan ses som ett försök till att motverka isärhållandets tabu. Då 

förskolan som arena domineras av kvinnliga pedagoger kan gränsöverskridande handlingar bli 

något som barnen endast ser att kvinnor utför eftersom att manliga pedagoger saknas på många 

förskolor. Då de kvinnliga pedagogerna endast kan påvisa kvinnligt gränsöverskridande så 

uppmuntras inte pojkar på samma sätt till gränsöverskridande handlingar så som flickor gör. 

Trots att pedagogerna låter alla barn göra allt oberoende av könet så uppmuntras inte pojkar till 

gränsöverskridande handlingar på samma sätt som om en manlig pedagog hade genomfört 

handlingar som kan kopplas till det feminina. Trots att uppmuntran till gränsöverskridande 

handlingar riktas mer till flickor än till pojkar så är det en viktig process för att i det långa loppet 

försvaga isärhållandets tabu. Genom att försvaga isärhållandets tabu, försvagas även mannen som 

norm och detta kan leda till att flickor och pojkar får samma förutsättningar utan att någon 

könstillhörighet anses ha mer makt än den andra (Hirdman, 1988, s.52, 58-59). Att flickor oftare 

uppmuntras till gränsöverskridande handlingar, när till exempel en pedagog påvisar för barnen att 

hon kan snickra ihop en trasig stol, förekommer oftare än att en manlig vaktmästare kommer in 

och hjälper till med att sy dockkläder. Detta kan bidra till att det ses som mer naturligt att flickor 

ska utföra gränsöverskridande handlingar och på så sätt klättra uppåt i hierarkin medans pojkars 

gränsöverskridande automatiskt kliver neråt i hierarkin då mannen och det manliga ses som 

normen och har högre status än det som förknippas med det kvinnliga och feminina (Hirdman, 

1988, s.51-53). Att bli kallad för pojkflicka är inte ett lika negativt könskategoriserat begrepp som 

flickpojke (Berglund & Teller, 2009, s.5). Då en förskollärare under intervjun reflekterade kring 

att deras avdelning dominerades av det pojkkodade leksaksmaterialet som till exempel bilar och 

att det inte fanns lika stort utbud av det flickkodade leksaksmaterialet som till exempel dockor så 
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uppmuntras pojkarna inte till gränsöverskridande lekar på samma sätt som flickorna på den 

avdelningen. Leksakerna kan ge barnen olika möjligheter och förutsättningar för 

gränsöverskridande lekar och handlingar (Berglund & Teller, 2009, s.5-6). 

Det framkom under intervjuerna att pedagogerna har fått olika verktyg från förskolecheferna för 

att arbeta med genus. Då de flesta av pedagogernas definitioner av begreppet genus mer liknade 

ett arbetssätt än själva innebörden av begreppet, kan det tolkas som att de antingen missförstod 

vår fråga eller att de inte har fått tillräckligt med kunskap om detta för att definiera just vad 

begreppet genus innebär. Enligt Hirdman (1988) kan genus definieras som de föreställningar och 

förväntningar som finns på respektive kön, snarare än att man ska behandla alla lika oavsett kön 

(Hirdman, 1988, s.50-51). Då några av pedagogerna inte kunde skilja på begreppen jämställdhet 

och genus, kan man undra ifall verktygen från förskolechefen var tillräckliga på dessa förskolor. 

Det kan vara svårt för pedagogerna att arbeta med genus ifall de inte förstår vad det innebär 

(Tallberg Broman, 2002, s.20). Några av pedagogerna önskade att det skulle finnas en gemensam 

utgångspunkt för genusarbetet, då de ville att hela förskolan tillsammans skulle definiera 

begreppet genus och komma fram till hur de skulle arbeta med detta. Detta för att genusarbetet 

skulle genomsyra hela verksamheten och inte skilja sig mellan avdelningarna. Alla förskolor ska 

en gång per år kartlägga sitt arbete för att uppmärksamma vad de behöver arbeta med för att 

motverka stereotypa könsroller och könsuppdelade lekar (Lagerwall, 2012). Eftersom att 

styrdokumenten konstaterar att pedagogerna aktivt ska arbeta för att motverka traditionella 

genusmönster, borde mer verktyg ges till pedagogerna för att alla ska få möjligheter att sätta sig in 

i hur man kan arbeta med genus på ett medvetet sätt. Förskolans ekonomi har betydelse för vilket 

material de kan köpa in och vilken fortbildning pedagogerna kan erbjudas. Nästan alla av de 

intervjuade pedagogerna saknade just material av olika slag som de skulle kunna använda i 

genusarbetet. De flesta ville ha mer material i form av leksaker, och andra ville ha material för att 

påverka själva miljön på avdelningen. 

6:2 Miljöns utformning på de studerade förskolorna 

I de studerade förskolorna fanns det fem rum på respektive avdelning där barnen kunde leka. På 

förskola 1 var utformningen av rummen neutralt skapade och hade inga speciella namn. På den 

avdelningen fanns inte den typiska dockvrån och byggrummet, istället fanns det öppna rum som 

passade till alla lekar. Två av avdelningens rum var tomma på leksaker, leksakerna fanns i de två 

största rummen på avdelningen. I ett av dessa rum fanns matbord, läshörna med böcker och en 

röd soffa, utklädningskläder och en garderob med lite leksaker i så som pussel och tågbana. I det 

andra rummet fanns ett matbord och en bokhylla där det mesta av avdelningens leksaker fanns i 
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olika lådor. Det var leksaker som till exempel bollar, plastdjur, duplo, mjukisdjur och ett 

leksakskök med hjul. På förskola 2 fanns de typiska rummen som dockvrå och byggrum. I 

dockvrån fanns bland annat ett leksakskök, ett mindre matbord med stolar, dockor, en docksäng 

och dockvagnar. I byggrummet var det en stor yta på golvet där man kunde bygga med tågbanor, 

byggklossar och andra konstruktionsleksaker. I det stora lekrummet fanns det en blå hörnsoffa 

med en bilmatta framför. På golvet fanns det lådor med bilar, stapelklossar, traktorer, 

grävmaskiner och lego. Bakom en dörr fanns en korg med mjukisdjur av olika slag. Det fanns en 

hylla med lite mindre korgar med olika leksaker, bland annat djur och dinosaurier. Rummets 

väggar var utsmyckade med barnens egna målningar och skapelser. I ett av de andra rummen på 

avdelningen fanns två matbord, ett kök, och en hylla med pussel och spel. I detta rum hade de 

samlingarna, under en hylla bredvid ett akvarium med fiskar så fanns en docksäng som det låg 

dockor i. Dessa dockor användes vid samlingarna och representerade barn på avdelningen. På 

väggarna hängde barnens samlingskuddar där deras namn stod. Det fanns en världskarta med 

fyra flaggor bredvid, flaggorna visade vilka olika etniciteter barnen på denna avdelning hade. I 

målarrummet fanns det ett matbord som stod avskilt från målaravdelningen. På väggarna vid 

matbordet fanns det hyllor placerade högt upp med lådor som innehöll bland annat prinsesslego 

och brandmanslego, dessa hyllor var inte tillgängliga för barnen. Vid de andra borden i 

målarrummet fanns det material som var lättillgängligt för barnen som användes för att rita, 

klippa, och tejpa. Det material som barnen inte fick använda fanns i höga skåp placerade ovanför 

ett diskställ. 

6:2:1 Analysdiskussion utifrån pedagogernas tankar kring miljön 

Under intervjuerna framkom det att mindre än hälften av pedagogerna ansåg att det inte var 

själva miljön eller materialet på avdelningarna som begränsar, uppmuntrar eller på annat sätt 

påverkar barnens lekar ur ett genusperspektiv. Det är upp till dem som pedagoger, vad de gör det 

till och hur de arbetar utifrån den miljö dem har. 

Miljön på förskolan påverkar inte direkt. 

Det beror på vad man gör det till. 

(Förskollärare 6). 

De flesta av pedagogerna menade att miljön på avdelningarna faktiskt påverkar barnens lekar ur 

ett genusperspektiv bland annat beroende på vad för leksaker som finns tillgängliga. En 

förskollärare lyfte fram att det var så kallade pojkkodade leksaker som dominerade leksaksutbudet 

på avdelningen där hon arbetade. Detta kunde uppmuntra flickor till gränsöverskridande lekar 

men pojkar uppmuntrades inte till gränsöverskridande lekar på samma sätt, då det inte fanns lika 
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mycket så kallade flickkodade leksaker tillgängliga. Två av de pedagogerna arbetade på samma 

avdelning, där de arbetade för att göra avdelningens miljö så neutral som möjligt. 

Miljön på dagis sätter inga begränsningar, vi arbetar med att göra den så 

neutral som möjligt. Däremot kan avdelningens miljö påverka barnens lek. 

(Förskollärare 5). 

 I arbetet med detta hade de tagit bort rum så som dockvrå och byggrum. Istället hade de skapat 

öppna tomma rum där barnen kunde skapa sin egen lekmiljö, utan att det skulle finnas leksaker 

som kunde bli begränsande för barnens lekar. Leksaker fanns istället samlade i ett rum där barnen 

då kunde hämta de leksaker de ville använda sig utav och sedan flytta det till en plats där de ville 

leka, därigenom fanns möjligheter för barnen att själva bestämma sin lekmiljö. Barn brukar 

försöka skapa egna lekrum där gränsöverskridande handlingar kan döljas för omgivningen 

(Hellman, 2010, s.128-132). Förskolläraren som arbetade på den avdelningen som hade skapat de 

öppna rummen, lyfte under intervjun fram att hon hade sett skillnader i barnens lekar sedan dem 

medvetet omstrukturerade den fysiska miljön på avdelningen.  

 Vi har efter detta märkt att pojkar mer leker hemmalekar och flickor  

 mer leker med bilar. Så möbleringen påverkar, det vet jag av erfarenhet. 

 (Förskollärare 5). 

Fyra av de intervjuade pedagogerna önskade att det fanns mer ekonomiska möjligheter till att 

köpa in nytt material till förskolan. Det material som nämndes var bland annat nya 

utklädningskläder som föreställde olika yrkeskategorier samt djur av olika slag. Detta för att de då 

skulle kunna arbeta med genus på ett medvetet sätt genom att påvisa att man oavsett kön kan 

arbeta inom vilket yrke man själv vill. Miljön och materialet på förskolan har stor betydelse för att 

arbeta med genus. Alla pedagoger bör arbeta mot samma mål och ha ett genusmedvetet 

arbetssätt, det handlar framförallt om att utmana barnens syn på könsroller, bryta de traditionella 

genusmönster som finns och utvidga de normativa gränserna (Wahlqvist & Wennblom, 2010, 

s.8). Miljöns utformning på förskolorna påverkar barnens val av lekar. Det observerades som en 

begränsning i miljön var hur pedagogernas regler för användandet av det material som fanns 

tillgängligt på förskolan. Om pedagogerna låter barnen flytta leksaker till vilka rum som helst ges 

möjligheter för barnen att utveckla sin lek utan att några genusstereotypa miljöer begränsar 

(Wahlqvist & Wennblom, 2010, s.8). Om pedagogerna har inställningen att till exempel dockorna 

endast ska lekas med i dockvrån skapas det begränsningar. Då har barnen inte möjligheter att 

välja utformningen av deras lekmiljö när rummen och pedagogerna sätter gränser och tydligt 

påvisar vilka typiska lekar rummen är avsedda för. Detta är något som framkom under 
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observationer av miljön på förskola 2, där det fanns två sorters lego i separata lådor. Den ena 

lådans innehåll var flickkodat och var utformad som ett rosa slott med främst prinsessfigurer. 

Den andra lådans innehåll var pojkkodat och var utformad som en brandstation med olika figurer 

som gestaltade brandmän. Dessa benämndes som ”slottet/prinsesslottet” och ”brandstationen”. 

Denna uppdelning kan kopplas till isärhållandets tabu, då lådorna med lego var placerade på 

samma hylla, men ändå var uppdelade i två separata lådor och innehållet i dessa inte skulle 

blandas (Hirdman, 1988, s.51-52). Att pojkkodat leksaksmaterial ofta dominerar på förskolor 

observerades på förskola 2 då pojkkodade leksaker fanns i alla rum förutom i dockvrån (Berglund 

& Teller, 2009). Detta kan kopplas till Hirdmans (1988) genussystem, då uppdelningen av de 

könskodade leksakerna stärker både isärhållandets tabu och mannen som norm. Denna dominans 

av pojkkodade leksaker kan tolkas som en medveten eller omedveten prioritering av pojkarnas 

lekar från pedagogernas sida, det bidrar då till att mannen som norm stärks. De flickkodade 

leksakerna fanns mestadels placerade i dockvrån, uppdelningen av leksakerna kan förutom 

mannen som norm kopplas till genussystemets andra logik, nämligen isärhållandets tabu. Denna 

uppdelning av de könskodade leksakerna kan tolkas som att underliggande föreställningar kan 

vara bidragande till att pedagogerna anser att leksakerna inte borde blandas (Hirdman, 1988, s.51-

52). Detta begränsar både gränsöverskridande handlingar och barnens fantasi. Att ha rum som 

inte är begränsade för vissa leksaker eller lekar har observerats främja barnens lekar. Öppna rum 

där alla leksaker är tillåtna ger barnen möjligheter till gränsöverskridande lekhandlingar. Då 

leksakerna finns tillgängliga för barnen och kan blandas efter barnens egna initiativ så kan lekarna 

utvecklas i oväntade riktningar och leksakerna kan få en annan innebörd än vad de är avsedda för. 

Bilar kan exempelvis stekas på leksaksspisen, man kan bygga en bur till dockorna eller 

docksängen kan få agera bilverkstad. Detta blir inte möjligt på samma sätt om till exempel 

byggleksakerna endast får vara i byggrummet. På förskola 1 framkom det under observationerna 

att de öppna rummen samt att ha ett rum där de flesta leksakerna fanns verkar ha fungerat bra. 

Detta gav barnen möjligheter till att leka både flickor och pojkar tillsammans i en större grupp, då 

flesta lekar automatiskt startades i det rum där leksakerna fanns. Eftersom att leksakerna inte var 

uppdelade i olika rum verkade det vara mer naturligt att blanda könskodade leksaker utefter 

leken, lättillgängligheten skapade då möjligheter för alla leksaker att användas i alla lekar. På 

förskola 2 användes dockvrån främst utav de yngsta barnen (två till tre år), och nästan inte alls av 

de äldre barnen på avdelningen. De äldre pojkarna dominerade i byggrummets miljö, trots att 

deras lekar oftast var familjelekar och byggmaterialet användes endast för att bygga burar till 

husdjuren i leken. Avdelningens leksaksutbud bestod framförallt utav pojkkodade leksaker, men 

detta verkade inte vara något konstigt för de flickor som gick på den avdelningen.  
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6:3 Interaktion mellan pedagog och barn 

Nedan presenteras ett antal transkriberade observationer som belyser pedagogernas interaktion 

med barnen. Vissa observationer har valts att presenteras då de är vanligt förekommande och 

exemplifierar den dagliga verksamheten på förskolorna. Andra observationer valdes att 

presenteras då de stack ut bland empirin och var speciellt intressanta att belysa. Episod 7:3:1 och 

7:3:3 är de observationer som stack ut och som författarna ansåg var mer ovanligt förekommande 

än resterande observationer som presenteras.  

6:3:1 Episod frisörlek 

Några barn leker med olika saker i avdelningens stora lekrum när en pedagog kommer in.  

Pojke 1 (3:5): Kan jag få den där? (pekar högst upp i hyllan med leksaker.) 

Pedagog: Den här lådan? (Pekar för bekräftelse.) 

Pojke 1: Ja frisörlådan. 

Pedagog: Okej varsågod. 

(Pedagogen lyfter ner lådan  med frisörleksakerna och ger den till pojke 1 som börjar gräva i lådan 

bland hårband och pärlhalsband.  Pojke 2 kommer fram till bordet där pedagogen och pojke 1 

sitter.) 

Pojke 2 (3:2): Jag vill också. (Båda barnen kollar i lådan.) 

Pojke 1: Jag var först. 

(Pojke 3 (1:2) kommer in i rummet.) 

Pedagog: Åh vänta här så ska vi få se. (Pedagogen sätter på ett diadem på pojke 3.) 

Pedagog: Åh va fin! 

Pojke 1: Ja! Jag med! (Pojke 1 Sätter på ett hårband på huvudet.) 

Pedagog: Ja titta. 

Pojke 2: Jag.. 

Pedagog: Du kan få en sån här. (Pedagogen sätter fast en hårklämma i pojkens hår och sätter sen ett 

nytt diadem på pojke 3.) 

Pedagog: Åh så FIN! 

Pojke 2: Mera mera! 

Pedagog: vill du ha fler, åh så fint, nu har du fem stycken. Så här många har du. (Pedagogen visar 

med sina fingrar hur många hårklämmor pojke 2 har.) 

(Transkribering videoinspelning, förskola 1, 2012-10-22). 

6:3:1:1 Analys 

I episoden ovan kan det tolkas som att pedagogens interagerande med barnen uppmuntrar till en 

gränsöverskridande lek. När barnen lekte med de flickkodade leksakerna var pedagogen med i 

leken och gav uppmuntrande ord. Episoden kan tolkas som att pedagogens uppmuntran förde 

leken framåt och detta resulterade i att fler barn ville delta i leken. Pedagogens handlingar kan 
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även tolkas som ett försök till att motverka genuskontraktets föreställningar. Genuskontraktet 

bygger bland annat på föreställningar om hur pojkar/män ska klä sig och andra utseendemässiga 

riktlinjer som riktas mot de olika könen. Den dans som ständigt pågår för att se hur långt 

genuskontraktets gränser går att tänja på ett acceptabelt sätt kallas för genuskoreografi. Man kan i 

denna episod uppfatta denna dans både i pedagogens och i barnens handlingar (Hirdman, 1988, 

s.54-55). Eftersom att pedagogen uppmuntrade pojkarna till denna gränsöverskridande lek, töjde 

hon på de normativa föreställningar som finns om att till exempel endast flickor ska ha 

hårspännen (Hirdman, 1988, s.54). Pedagogens handlingar leder till att genuskontraktets strikta 

föreställningar om den manliga gestalten suddas ut. Genom detta så försvagas även isärhållandets 

tabu, eftersom att pojkarna uppmuntrades till att använda flickkodade leksaker (Hirdman, 1988, 

s.51,54).  

6:3:2 Episod spaghetti 

Sex pojkar och två flickor leker i lekrummet innan lunchen. En pedagog och barnet som ansvarar 

för dukningen kommer in genom dörren med matvagnen. Pojke 1 (4:8) ser vad det blir för mat och 

ställer sig bredvid matvagnen och skriker. 

Pojke 1: JAAAA!!!!! SPAGHETTI!!!!!  

Pedagogen: Shhyyyyyy! (Fortsätter köra vagnen genom rummet.) 

(Flicka 1(2:11) ställer sig upp på en träsoffa som finns i rummet och hoppar och skriker.) 

Flicka 1: SPAGHETTI!!!!!!! JAAAAA!!  

(Pedagogen hjyssar åt flickan och sedan går hon fram och tar tag i hennes arm.) 

Pedagogen: Men varför skriker du?! 

(Flicka 1 säger ingenting, hon slutar hoppa och går iväg.) 

(Fältanteckningar, förskola 2, 2012-10-25). 

6:3:2:1 Analys 

I episoden ovan kan pedagogens handlande tolkas som ett agerande och upprätthållande av 

genuskontraktets gränser då pojkens högljudda beteende accepterades på ett annat sätt än när 

flickan agerade på samma sätt som pojken. Kanske beror detta på genuskontraktets 

föreställningar om att pojkar i större grad än flickor tillåts vara busiga och att flickor istället 

förväntas vara lugna och lydiga (Hirdman, 1988, s.51-52,54). Bråkigt beteende anses mer 

acceptabelt hos pojkar än hos flickor (Hellman, 2010, s.120). När pedagogen bara ger pojken en 

liten tillsägelse i form av ett ”hysh” och istället ger flickan en sträng fysiskt tillsägelse, då hon tog 

tag i flickans arm kan detta tolkas som att flickan gränsöverskred med sitt högljudda beteende 

och att hon då gick över gränsen för vad som ansågs vara ett acceptabelt beteende för flickor. 

Därav kan det tolkas som att pedagogen accepterade pojkens beteende för att det var något som 
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förväntades men att flickan gick för långt och att pedagogen då upprätthöll genuskontraktets 

gränser genom tillsägelsen. Liknande situationer som i denna episod förekom under ett flertal 

observationer, då flickor fick fysiska tillsägelser när de inte agerade på ett sådant sätt som dem 

förväntades bete sig. Kanske beror detta på att de då avviker från genuskontraktets gränser 

genom att på olika sätt vara olydiga. Detta kan vara en av anledningarna till varför pedagogen 

reagerade på flickans agerande medan pojkens lika störande agerande knappt verkade noteras 

(Hirdman, 1988, s.54).   

6:3:3 Episod piratlek 

Pojke 1 (4:10) sitter och leker med ett piratskepp framför en soffa där en pedagog sitter.  

Han tar en piratfigur och går fram till pedagogen. 

Pojke 1: Vill du vara tjejpiraten? 

Pedagog: Får jag vara den? 

Pojke 1: Ja.. Det här är spökpirater! 

(Pedagogens figur står uppe i soffan och Pojke 1 har placerat piratskeppet framför soffan.) 

Pojke 1: Hon vågade inte hoppa... 

Pedagog: Vågade hon inte? De andra får ropa på henne så kanske hon vågar! 

(Pojke 1 tar upp en manlig piratfigur till den kvinnliga piratfiguren och leker att 

 den manliga piraten hjälper den kvinnliga piraten ned i skeppet.) 

Pedagog: Åh vad snäll han var! Som hjälpte henne! 

Pojke 1: Mmm, han är kapten. 

(Transkribering videoinspelning, förskola 2, 2012-10-17). 

6:3:3:1 Analys 

I denna episod tolkas pojkens agerande som att han har föreställningar om hur en typisk man ska 

bete sig mot en typisk kvinna och vilka egenskaper de olika könen besitter. Detta kan ses genom 

att han verkar tillskriva den manliga legofiguren egenskaper så som mod då han låter den hjälpa 

den rädda kvinnliga legofiguren. Dessa föreställningar kan återkopplas till genuskontraktets 

förväntningar på det manliga och kvinnliga (Hirdman, 1988, s.54). Man kan även tolka pojkens 

handlingar under leken som att han ger legokaptenen både högre status och makt än den 

kvinnliga piraten. Eftersom att pedagogen har en roll i leken har hon även möjligheter att påverka 

lekens handling. Då pedagogen berömde pojkens val av lekriktning så blev ett sekundärt resultat 

av detta att hon förstärkte föreställningen om mannen som norm, då mannen som norm 

förstärks genom en förtryckelse av kvinnan (Hirdman, 1988, s.52).  
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6:3:4 Episod Grönt nagellack 

En pedagog och två barn sitter och äter lunch. 

Pojke 1 (4:6): Vad har du där? (pekar på pedagogens nagel.) 

Pedagog: Menar du nagellacket? 

Pojke 1: Mmm.. 

Pedagog: Jag har grönt nagellack.  

Pojke 1: Min mamma har också nagellack! 

Pojke 2 (4:8): Min med! 

Pedagog: Jaha, era mammor brukar också ha nagellack, brukar inte ni ha det då? 

Pojke 2: Nej det är bara tjejer som kan ha det. 

Pedagog: Nehe, pojkar kan visst ha nagellack, jag vet många killar som har det. 

Pojke 2: Nej för då blir man en tjej. 

Pedagog: Blir man en tjej för att man har nagellack? 

Pojke 2: Mm.. Sen när nagellacket försvinner blir man pojke igen. 

Pojke 1: Ja, pojkar har inte nagellack! 

Pedagog: Jo pojkar kan visst ha nagellack. Pojke 3 brukar ju ha nagellack på sig och han är ju fortfarande en 

pojke, eller hur? 

Pojke 1: Ja, pojkar kan ha nagellack. 

(Fältanteckningar, förskola 2, 2012-10-02). 

 

6:3:4:1 Analys 

I denna episod kan pojkens föreställningar om vem som kan och inte kan bära nagellack tolkas 

utifrån Hirdmans (1988) genuskontrakt. Pojken yttrar tydligt sina åsikter om att han som pojke 

inte kan bära nagellack, utifrån Hirdmans (1988) teori kan detta tolkas som en av 

genuskontraktets gränser för vad som på ett acceptabelt sätt kan tillhöra gestalten av respektive 

kön. När pojken uttalar sig om detta och säger att pojkar inte kan bära nagellack eftersom att de 

då blir flickor så upprätthåller han samtidigt genuskontraktets gränser (Hirdman, 1988, s.54). Man 

kan även tolka denna episod utifrån Hirdmans (1988) genussystem och isärhållandets tabu, då 

pojken uppvisar en föreställning om att det finns flickkodat och pojkkodat material och att dessa 

inte bör blandas. Denna föreställning hos pojken framkommer som tydligast i hans uttalande om 

att alla som tar på sig nagellack blir flickor (Hirdman, 1988, s.51-52). Pedagogens uttalande kan 

tolkas som ett medvetet försök till genuskoreografi då denne för en diskussion med pojkarna och 

troligtvis försöker få dem att vidga sina föreställningar om att alla kan ha nagellack (Hirdman, 

1988, s.54-55). Pedagogens försök till att vidga barnens föreställningar om stereotypa 

genusmönster tolkas till viss del som lyckat, då pojke 1 ändrar sig och avslutningsvis håller med 

pedagogen om att pojkar visst kan bära nagellack.  
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6:3:5 Episod nagellack på en pojke 

Det är efter frukosten och en pedagog har följt med några barn in på toaletten för att assistera vid 

tvättningen. 

Pedagog: Nämen Pojke 1, har du nagellack på dig? Nej det hade du ju inte. Men dina naglar var ju så blanka 

och fina så jag trodde att du hade det! 

(Pojke 1 (3:2) säger ingenting, de tvättar färdigt hans händer och sen går både pedagog och Pojke 1 ut från 

toaletten.) 

(Fältanteckningar, förskola 1, 2012-10-25). 

6:3:5:1 Analys 

Pedagogens reaktion på pojkens naglar då hon trodde att han hade nagellack bryter mot de 

traditionella föreställningar som inom genuskontraktet finns om vad som anses vara kvinnligt 

respektive manligt beteende samt vad som anses tillhöra respektive gestalter. Man kan koppla 

detta agerande till Hirdmans (1988) begrepp genuskoreografi, det vill säga hur långt man på ett 

accepterat sätt kan tänja på genuskontraktets gränser (Hirdman, 1988, s.54-55). Man kan även 

tolka pedagogens interagerande med pojken under denna episod som ett uppmuntrande till 

gränsöverskridande handlingar.  

6:3:6 Episod passningshjälp 

Alla på avdelningen är utomhus på förskolegården denna förmiddag.  

Pedagog: Flicka 1, kan du ha koll på Pojke 1 medan jag går in på toa? 

(Flicka 1 (4:1) nickar och pedagogen går in på avdelningen medan Flicka 1 och Pojke 1 (1:2) går iväg 

på förskolans utegård.) 

(Fältanteckningar, förskola 1, 2012-11-07). 

6:3:6:1 Analys 

Under denna episod noteras hur pedagogen lägger över sitt ansvar för den ettåriga pojken på 

flicka 1 för att hon behövde gå in på toaletten. Pedagogens agerande tolkas utifrån 

genuskontraktets föreställningar om kvinnors och mäns egenskaper, till exempel att flickor är 

omhändertagande och lugna (Hirdman, 1988, s.54). Troligtvis hade pedagogen någon likande 

föreställning om att flickan skulle vara mogen nog klara av denna uppgift. När barn agerar 

hjälpfröknar får dem en närmare kontakt med pedagogen. Att flickor agerar hjälpfröknar 

uppmärksammas ofta med uppmuntran och uppskattning. Detta kan resultera i att flickorna kan 

få en starkare position i barngruppen och att de då kan känna sig mer delaktiga i den rådande 

ordningen på förskolan. När barn tillåts och uppmuntras till att agera hjälpfröknar kan de åläggas 

ett ansvar som dem oftast inte är tillräckligt gamla för att tillskrivas (Odenbring, 2010, s.124). 
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Pedagogens agerande kan tolkas som ett medvetet eller omedvetet sätt att överföra 

genuskontraktets föreställningar om den omhändertagande flickan till flicka 1. Genuskontraktets 

föreställningar om manliga och kvinnliga egenskaper är någonting som ofta omedvetet överförs 

från en generation till en annan (Hirdman, 1988, s.54-55). 

6:4 Stereotypa genuskontrakt i barns lekar 

Alla presenterade observationer nedan var vanligt förekommande och liknande situationer 

observerades ett flertal gånger under insamlandet av empirin. Dessa valdes att presenteras då de 

exemplifierar vanligt förekommande lekar som innehåller olika sorters genusstereotypa mönster 

på de studerade förskolorna.  

6:4:1 Episod tröstande 

Flicka 1 (5:0) och flicka 2 (5:1) leker med varandra i det stora lekrummet, de leker med plasthästar och 

bygger ett stall. I rummet leker också flera andra barn med olika leksaker. Pojke 1 (2:6) börjar gråta en bit 

bort och flicka 1 springer genast dit. Hon kramar och tröstar honom och räcker fram flera leksaker. Hon 

försöker lösa konflikten om leksaken som uppstod mellan pojke 1 och flicka 3 (3:1). Hon räcker fram 

traktorn som flicka 3 lekte med till pojke 1 och ger flicka 3 en annan traktor. När alla verkar nöjda fortsätter 

Flicka 1 att leka med flicka 2.  

(Fältanteckningar, förskola 2, 2012-10-15). 

6:4:1:1 Analys 

Denna episod kan kopplas till genussystemets ena byggsten det vill säga mannen som norm samt 

genuskontraktet som finns mellan de båda könen. Då flicka 1 gick ifrån sin lek för att trösta och 

tillgodose pojke 1s önskan om att ha flicka 3s traktor så stärks mannen som norm, då hon gjorde 

en prioritering av hans behov. När flicka 1 tog flicka 3s traktor och gav den till pojke 1 för att få 

honom att sluta gråta, kan detta kopplas till mannen som norm då pojke 1s behov samt känslor 

under denna episod gavs högre status än Flicka 3s. Man kan även tolka flicka 3s acceptans som 

att hon accepterade detta eftersom hon kan ha upplevt detta tidigare, alltså att pojkar har mer 

makt och då får sina önskningar mer tillgodosedda än flickor. Denna episod kan tolkas utifrån 

genuskontraktets konstruktion, det kan bland annat vara att flickor förväntas bete sig på ett visst 

sätt, till exempel att de ska vara omtänksamma samt hjälpsamma. Liknade episoder som denna 

har observerats vid ett flertal tillfällen under denna empiriinsamling (Hirdman, 1988, s.51,54). 
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6:4:2 Episod hundar som kramas 

Två pojkar går in i ett av de öppna och mer avskilda lekrummen där de börjar att leka. 

Pojke 1 (4:9): Jag är hund och du är min matte. 

Pojke 2 (4:11): Jaa! 

Pojke 1: Fast nu är vi båda hundar. 

Pojke 2: Jaa! 

(Båda pojkarna snurrar runt och hoppar på varandra och kramas tills de ligger i en hög på golvet. Båda 

barnen pussar på varandra och kramas och båda säger vid ett flertal tillfällen under lekens gång ”Jag gör 

såhär för jag är en hund och hundar gör såhär” eller ”Jag gör såhär för jag mår inte så bra”.)  

(Fältanteckningar, förskola 1, 2012-10-29). 

6:4:2:1 Analys 

Man kan tolka denna episod utifrån Hirdmans (1988, s.54) genuskontrakt. Genuskontraktet är det 

osynliga kontrakt som bygger på de föreställningar om hur män och kvinnor ska bete sig på olika 

nivåer, exempelvis föreställningen om att män inte ska visa känslor och vara ömsinta. Man kan 

tolka pojkarna lek som en gränsöverskridande lek där de försökte tänja på genuskontraktets 

gränser och därigenom de föreställningar som finns om hur de bör bete sig som pojkar. Barnens 

kontinuerliga markerande av att de är hundar kan tolkas som att de uppfattar den närhet de gav 

varandra som ett mer accepterat beteende då de var hundar än när de var pojkar. 

Genuskontraktet skapar klara mönster om hur pojkar bör bete sig, detta förstärker i sin tur 

genusstereotyperna (Hirdman, 2001, s.94). Detta är ett agerande som har observerats under ett 

flertal gånger. Olika former av brottning anses ofta vara en av de få former av närhet pojkar 

emellan som är accepterat då det är en form av stökigt beteende som omgivningen förväntar sig. 

Pojkarnas lek skulle kunna ha uppfattats som en brottningsmatch då de hoppade och rullade runt 

samtidigt som det både förekom pussar och kramar. En kram pojkar emellan kan enligt rådande 

normer ses som någonting omanligt och är därför en osäker form av maskulinitet, om pojkar 

kramas kan det ofta tolkas som en gränsöverskridande handling (Odenbring, 2010, s.85-92,103). 

6:4:3 Episod diademlek 

Två pojkar springer förbi ett bord där en flicka sitter och lägger pussel. De har diadem på huvudena, de 

håller i diadem och gör ljud så det låter ”pang pang” när de springer förbi. 

Flicka 1 (4:7): Ni ser ut som tjejer! 

Pojke 1 (4:6): Vi leker att det är för killar. 

Flicka 1: Fniss ni är tjejkillar! 

Pojke 2 (4:4): Neeej det är vi inte! 

Pojke 1: Pang pang!  



39 
 

(Pojkarna siktar med sina diadem mot flickan och springer vidare.) 

(Fältanteckningar, förskola 1, 2012-10-31). 

6:4:3:1 Analys 

Flickans markering om att diademen som pojkarna använder är flickkodat material kan tolkas 

utifrån både isärhållandets tabu och genuskontraktet. Flickan påpekar för pojkarna att diademen 

är till för flickor, detta kan tolkas som att hon anser att dessa endast ska användas utav flickor och 

att hon anser att det finns så kallade flick- och pojkkodat material, detta kopplas till isärhållandets 

tabu. Episoden kan även tolkas som att genuskontraktets föreställningar om vad som anses 

kvinnligt respektive manligt förstärks genom flickans påstående. Pojkarna behöver då troligen 

markera att de leker att diademen är till för pojkar för att det ska vara godtagbart att de använder 

dem. Pojkarna tänjer då på genuskontraktets gränser genom användandet av flickkodat material, 

detta kan då uppfattas som en gränsöverskridande lek (Hirdman, 1988, s.54). Gränsöverskridande 

handlingar innebär att man utmanar och ifrågasätter olika genusmönster. Detta var förmodligen 

någonting som uppmärksammades av flickan och då hon upprätthöll dessa gränser kan det 

resultera i att genusstereotypa mönster förstärks (Odenbring, 2010, s.19). Det är svårare för 

pojkar än för flickor att utföra gränsöverskridande handlingar, när flickor utför 

gränsöverskridande handlingar klättrar de uppåt i hierarkin eftersom att mannen ses som norm, 

om pojkar gränsöverskrider så klättrar de istället nedåt i hierarkin. Det anses därför mer 

acceptabelt när flickor gränsöverskrider än när pojkar gör det då det feminina har lägre status än 

det maskulina (Hirdman, 1988, s.51-53). Att pojkarna i denna episod blir kallade för flickpojkar är 

därför något som anses vara negativt (Berglund & Teller, 2009, s.5). 

6:4:4 Episod symaskinslek 

Pojke 1 (4:10) och Pojke 2 (5:1) springer in i målarrummet efter vilan. De tar fram olika korgar med garn. 

Pojke 1: Vi gör symaskiner. 

 (Han går fram till mig.) 

Pojke 1: Vill du ha en kudde? 

Jag: Ja tack! 

Pojke 2: det är jobbigt att sy! 

Pojke 1: ja... 

Pojke 2: jag gör verkligen en symaskin. 

Pojke 1: Jag med..  

(Pojke 1 kommer fram till mig och räcker fram två garnnystan.) 

Pojke 1: Här, är din kudde! 

Jag: Åh va mysig den var. Tack! 

(Pojke 2 kommer fram till mig.) 
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Pojke 2: Jag har gjort ett armband till dig, det var för stort för mig. 

Jag: Åh, tack så mycket. Det passade på mig! 

(Pojke 2 går iväg och fortsätter leka.) 

Pojke 2: visst är det svettigt? 

Pojke 1: ja det är jobbigt det här, vi har verktyg och symaskiner. 

Pojke 2: mm… 

(De fortsätter att linda garn runt stolarna och borden i målarrummet.) 

(Fältanteckningar, förskola 2, 2012-10-15). 

6:4:4:1 Analys 

I denna episod kan det noteras hur pojkarna leker en lek som kan kopplas till en typisk feminin 

sysselsättning, alltså att sy med symaskiner. Då pojkarna i leken beskrev för varandra att det är 

jobbigt och svettigt kan det tolkas som att de försöker avkoda leken med hjälp av dessa 

markeringar, då verktyg och fysiskt arbete förekom under leken. När pojkar utför feminina 

handlingar brukar dessa handlingar och materialet de använder förändras så att de blir mer 

maskulina (Hirdman, 2001, s.67). Denna avkodning som sker i leken kan kopplas till Hirdmans 

(1988) genuskontrakt, då pojkarnas gränsöverskridande handlingar bryter mot de typiskt 

normativa förväntningar samt föreställningar som finns på pojkar utifrån genuskontraktet 

(Hirdman, 1988, s.54).  

6:4:5 Episod tjejdraken 

Tre pojkar leker i stora lekrummet. De bygger en koja på golvet med hjälp av kuddar och filtar. De 

leker någon form av familjelek. 

Pojke 1 (4:8): Får jag vara pappan? 

Pojke 2 (5:1): Men du är hund! 

Pojke 3 (4:11): Voff  voff!!  

(Pojke 3 kryper fram till pojke 2.) 

Pojke 2: Vill du vara med? Då får du vara hund. 

Pojke 2: Smit inte hundarna! Ni får inte smita! 

Pojke 3: Men jag vill vara storebror! 

Pojke 1: Får jag vara en drake? 

Pojke 2: Då får du vara en TJEJ drake. 

Pojke 1: Nej... då vill jag vara en hund. 

Pojke 2 till pojke 3: Du kan vara drake. 

Pojke 3: Ja! 

(Fältanteckningar, förskola 2, 2012-10-31). 
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6:4:5:1Analys 

Denna episod kan kopplas till Hirdmans (1988) genussystem, det vill säga mannen som norm 

samt isärhållandets tabu. Barnen uttalade tydligt könet på draken under lekens rollfördelning, 

detta kan kopplas till genussystemets isärhållande eftersom barnen troligtvis ansåg att det var 

viktigt att könsmarkera och på så vis hålla isär de olika könen. Att pojke 1 inte ville inta rollen 

som tjejdrake tolkas som att han ville hålla isär sin maskulinitet från det feminina. Sättet som 

pojke 1 blev tilldelad drakrollen på var med betoning på könsmarkeringen tjej, man kan tolkas 

som någonting negativt eftersom pojke 1 valde en av de roller som har lägst status i lekar, hund, 

istället för att godta rollen som tjejdrake som han blev erbjuden, detta kopplas till genussystemets 

aspekt om mannen som norm (Hirdman, 1988, s.51-52) och då även det åtskiljande synsättet om 

att en man är inte en kvinna (Hirdman, 2001, s.65). Denna episod är ett bra exempel på ett 

fenomen som förekom ett flertal gånger under observationerna, det vill säga att djurrollen oftast 

sågs som en maskulin roll och att en feminin beteckning sågs som någonting negativt. När barn 

positionerar sig genom att byta ut en kamrats namn till ett namn av motsatt kön så blir det utsatta 

barnet avfemininiserat eller avmaskuliniserat (Odenbring, 2010, s.80-84). 
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7. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras och fördjupas de resultat som framkom under studien. Dessa 

diskussioner har tematiserats under rubriker som belyser frågeställningarna. Här återknyts och 

jämförs våra resultat med bland annat tidigare forskning samt återkopplas till vårt teoretiska 

perspektiv. 

7:1 Förskolans arbetssätt och förskolechefens verktyg 

Frågeställning ett omfattar vilka verktyg som pedagogerna har givits av förskolechefen för att 

arbeta med genus samt de verktyg pedagogerna saknar för att kunna arbeta med genus på ett 

medvetet sätt. När denna frågeställning bearbetades så förundrades vi båda författare av hur lite 

begreppet genus faktiskt har diskuterats och behandlats ute i förskolorna. Efter att ha diskuterat 

intervjuempirin var vi båda överens om att genus är ett något som borde ges mer fokus och 

utrymme av både förskolechefen och pedagogerna. Vi håller med en av de intervjuade 

barnskötarna som belyste hur givande det skulle vara med gemensamma mål på förskolan för 

arbetet med genus. Ingen av de intervjuade pedagogerna ville använda begreppet hen i 

verksamheten, detta kan bero på att några av pedagogerna ansåg att det var viktigt att barn fick 

vara pojke och flicka och att begreppet hen motsätter sig mot deras synsätt då begreppet hen är 

könsneutralt (Dahlén, 2012). Samma barnskötare menade att man på personalmöten skulle kunna 

föra diskussioner där man säkerställer att alla pedagoger på förskolan arbetar mot gemensamma 

mål och att alla har samma uppfattning om vad genus och genusarbete innebär. Då det är 

förskolechefens ansvar att pedagogerna får tillräckligt med verktyg för att på ett medvetet sätt 

arbeta med genus så kan det även vara viktigt att förskolechefen själv har goda kunskaper om vad 

detta innebär. En av de intervjuade barnskötarna ansåg att de som pedagoger hade mer kunskap 

om genus än vad förskolechefen hade. Det är av stor vikt att förskolechefen har kunskaper som 

denne kan föra vidare till pedagogerna då det är denne som ska leda arbetet på förskolan och 

säkerställa att alla pedagoger arbetar på ett medvetet sätt och mot gemensamma mål (Lagerwall, 

2012). Även fast alla de intervjuade pedagogerna påstod att det var viktigt att arbeta med genus i 

förskolan motsade vissa sig själva ganska fort då de även ansåg att det var viktigt att låta en flicka 

vara flicka och en pojke vara pojke. Detta tankesätt är en del av Hirdmans (1988) genussystem, då 

dessa pedagoger ansåg att det var viktigt att hålla isär könen, det vill säga isärhållandets tabu 

(Hirdman, 1988, s.51-52). Detta kan jämföras med Eidevalds (2009) studie där det framkom att 

pedagogerna även där betraktade barnen som antingen flicka eller pojke, vilket resulterade i att 
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barnen fick olika bemötanden utifrån pedagogernas föreställningar om könen (Eidevald, 2009, 

s.127-128). Genom att kategorisera någon som antingen pojke eller flicka medföljer vissa 

begränsningar, då olika förväntningar och föreställningar följer med dessa begrepp och genom 

denna kategorisering begränsar man barnet till endast detta kön. Klimatet blir då inte lika 

tillåtande för gränsöverskridningar som om man försöker se barnet som en individ, utan att lägga 

stor vikt vid dennes könstillhörighet (Månsson 2000 s.200-204, Odenbring 2010 s.65-84). Då kan 

man fråga sig varför dessa pedagoger ansåg att detta var viktigt, är isärhållandets tabu så djupt 

rotat hos dessa pedagoger så att de har svårt att bryta från detta tankesätt? Vi anser att detta kan 

vara en faktor som bidrar till att isärhållandets tabu fortfarande lever kvar i förskolan och 

återspeglas i pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen. Det kan även bero på att 

pedagogerna inte har fått tillräckligt med kunskap om genusarbete för att kunna upptäcka detta 

mönster själva.   

7:2 Miljön ur ett genusperspektiv 

Benämningen på de olika rummen i verksamhetens lokaler kan begränsa valet av lekar för barnen 

(Wahlqvist & Wennblom, 2010, s.7-8). Det kan vara så att det inte är lika lockande för en pojke att 

leka i dockvrån som det är att leka i ett rum som kallas för lägenheten eller hemvrån, då den 

typiska dockvrån oftast innehåller mest dockor och dess tillbehör, miniatyrkök och liknande 

leksaker som är flickkodat leksaksmaterial. Möjligtvis så skulle det kunna bli annorlunda om till 

exempel Spiderman bodde i hemvrån, eller om bilarna även fanns i detta rum. Genom att tänja 

på föreställningarna om vad för leksaker och lekar som passar de olika rummen (Äremalm-

Hagsér, 2008) så kan man medvetet rucka på det genussystem som finns och ge barnen 

möjligheter till variationer och gränsöverskridande i sina lekar (Hirdman, 1988, s.51). Det är 

pedagogerna som bör visa barnen att det inte finns några gränser varken i fantasin eller i leken. 

Det handlar inte om att förbjuda eller ta bort vissa egenskaper från barnen utan snarare att påvisa 

de variationer och möjligheter som finns, till exempel så kan prinsessan rädda prinsen ur ett 

brinnande slott byggt av klossar (Wahlqvist & Wennblom, 2010, s.8-9). Miljön kan ses som en 

tredje pedagog som begränsar eller ger möjligheter i barnens lekar (Berglund & Teller, 2009, s.6). 

Genom att skapa en könsneutral lekmiljö för barnen kan man motverka stereotypa mönster 

(Hellberg, 2012). Detta var något som uppmärksammades under observationerna av miljön på 

förskola 1, då öppna rum gav barnen möjligheter att skapa friare lekar utan någon påverkan från 

miljön. Öppna rum fanns dock inte på förskola 2, och där begränsades ofta barnens lekar utifrån 

rummens utformning. Fast barnen själva har möjligheter att välja i vilka rum de vill leka var dem 

ändå tvungna att anpassa leken efter rummets utformning samt innehåll. 
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7:3 Interaktionen mellan pedagog – barn  

I avsnittet reflektion över metod lyfter vi fram att den frågeställning som det har varit svårast att 

samla relevant empiri till var frågeställningen om hur pedagogernas interaktion med barnen var ur 

ett genusperspektiv. Detta kan ha berott på att de observerade pedagogerna nästintill aldrig 

observerades leka med barnen, utan interagerade framförallt med barnen genom vardagliga 

situationer så som måltider eller hjälp vid toalettbesök. Kanske beror bristen på pedagoger som 

leker med barnen på att det mestadels gick äldre barn på de observerade avdelningarna och att 

dessa oftast lekte självständigt utan att pedagogerna behövde assistera. Vi anser att det är genom 

leken som pedagogerna får de flesta och kanske till och med de bästa möjligheterna till att på ett 

naturligt sätt nå fram till barnen, för att till exempel påverka barnens uppfattningar om genus, 

med leken som redskap, även om interaktionen i de dagliga situationerna självklart är viktiga de 

med. Under resultatavsnittet som belyser pedagogernas interaktion med barnen ur ett 

genusperspektiv går det att läsa om en observerad lek mellan en pojke och en pedagog som 

innehåller både kvinnliga och manliga pirater. Då detta var en av de få gånger det observerades en 

lek där en pedagog deltog så reagerade observatören först positivt. När analyseringen påbörjades 

och vi båda författare diskuterade episoden framkom det en notering hos oss om att pedagogen i 

denna episod hade en chans att vända leken till en gränsöverskridande lek. Om denna pedagog 

haft ett medvetet tankesätt kring genus så hade hon troligtvis kunnat uppfatta den möjlighet hon i 

denna lek hade för att tänja på genussystemets traditionella mönster. Om man på ett oreflekterat 

sätt arbetar med genus i förskolan kan detta resultera i att man snarare förstärker än motverkar 

genussystemets föreställningar (Hellman, 2010, s.8). Pedagogen hade exempelvis kunnat uppnå 

detta genom att tillskriva den kvinnliga piraten egenskaper så som styrka och mod. Istället för att 

påverka lekens riktning till någonting positivt ur ett genusperspektiv valde pedagogen att följa 

med i pojkens lekriktning. Hon godtog att i leken agera som den rädda pirattjejen som fick hjälp 

ner av den modiga piratkaptenen. Alla förskollärare behöver kunskap kring hur man kan utmana 

traditionella genusmönster, man behöver även ha en medvetenhet om dessa för att kunna 

uppmärksamma dem (Tallberg Broman, 2002, s.16,20). Det är förskolechefens ansvar att alla 

pedagoger får den fortbildning de behöver för att arbeta med genus. Trots detta är det inte säkert 

att alla förstår innebörden i begreppet genus, förstår man inte detta kan det vara nästintill 

omöjligt att på ett medvetet sätt arbeta med detta (Tallberg Broman, 2002, s.20). I episod 

passningshjälp, uppmärksammades pedagogens val av hjälp vid passning av avdelningens yngsta 

barn vid ett toalettbesök. Pedagogen kunde istället för att lägga ansvaret för ettåringen på den 

fyraåriga flickan ha gått iväg cirka 15 meter på förskolegården och bett en arbetskollega om hjälp. 

Då de flesta av förskolans avdelningar vid detta tillfälle befann sig utomhus fanns det gott om 
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arbetskollegor i närheten som kunde ha övervakat ettåringen när pedagogen skulle gå in på 

toaletten. Interaktionen mellan pedagog och barn bidrar ofta till hur barnen uppfattar sig själva 

samt hur de förväntas bete sig utifrån de normativa föreställningar som finns om respektive kön 

(Månsson, 2000, s.204). Vi tolkar pedagogens val som ett agerande utifrån det rådande 

genuskontraktet (Hirdman, 1988, s.54), att hon förmodligen såg flickan som tillräckligt 

omhändertagande för detta ansvar. Men som vi belyser i tillhörande analysavsnitt är detta inte ett 

ansvar som är lämpat för en fyraåring och trots att barnen oftast är villiga att få ansvarstagande 

uppgifter som denna så bör man inte lägga sådant ansvar på barn (Odenbring, 2010, s.124). 

Under episod nagellack på en pojke, kan vi läsa om hur en pedagog uppmuntrade till 

gränsöverskridande genom positiva ordval. Genom detta uppmuntrande påvisade hon att det inte 

skulle vara fel om han som pojke hade haft nagellack på naglarna utan att detta snarare skulle ha 

varit någonting som hon på ett positivt sätt skulle uppmärksamma. Hur barnen blir bemötta av 

förskolans pedagoger har en stor betydelse för deras identitetsskapande. Pedagogernas beteenden 

så som uppskattning, uppmuntran och leenden eller pikar, kritik och arga blickar är bidragande 

faktorer till barnens uppfattning om sig själva (Månsson, 2000, s.204). Med denna inställning visar 

pedagogen en tänjning av genuskontraktets föreställningar om vad som är accepterat för den 

manliga gestalten, hon utför en genuskoreografi. Det är möjligt att om denna uppmuntran till 

gränsöverskridande sker regelbundet på olika sätt så kan detta påverka pojkens föreställningar om 

gränsöverskridningar. Alla som befinner sig på förskolan är med och påverkar hur 

genusstrukturerna både skapas och upprätthålls (Äremalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009, 

s.103-105).  

7:4 Hur genuskontrakt gestaltades i barnens lek 

I episoden hundar som kramas, tolkar vi det som att pojkarna använder hundrollen som en ursäkt 

för att gränsöverskrida, då det ofta ses som en gränsöverskridande handling när pojkar visar 

ömhet och närhet mot varandra. De intar rollen som hund och markerar ett flertal gånger under 

leksituationen för varandra, och eventuellt för omgivningen, att de kramas och pussas eftersom 

att de är hundar. Denna markering kan vara ett sätt att skilja sina handlingar i leksituationen från 

sin maskulinitet. Odenbring (2010) skriver i sin studie att kroppsliga ageranden styrs av de 

rådande omständigheter som finns samt att de fort kan ändras beroende på kontexten och 

omgivningens reaktioner. Kanske var det en av anledningarna till att pojkarna gång på gång 

markerade för varandra att de betedde sig så som de gjorde endast för att de i leken var hundar, 

att de ville rättfärdiga sina handlingar och på så sätt skydda sig från omgivningens möjliga 

reaktioner. Det kan även tolkas som att pojkarna försökte skapa en egen lekmiljö för att skydda 
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sig från omgivningens reaktioner. Eftersom deras kontinuerliga markerande om att de var hundar 

fortsatte trots att de befann sig i ett avskilt rum så tolkas det som att pojkarna kanske ansåg att 

lekmiljön inte helt skyddade deras gränsöverskridande lek (Hellman, 2010, s.128-132). 

Genuskontraktets föreställningar om hur män och kvinnor ska agera och på olika nivåer vara 

märks tydligt i episoden då pojkarna verkar påverkas av dessa föreställningar samtidigt som de 

verkar försöka bryta sig loss från dessa (Hirdman, 1988, s.54). Liknande lekhandlingar som denna 

har observerats ett flertal gånger på båda förskolorna. Det vill säga att pojkar använde sig utav 

rollen som djur som en ursäkt för närhet och ömhet. Denna önskan var inte lika påtaglig sedan 

när pojkarna inte längre var i djurrollen. I denna episod var leken ganska vild då de hoppade på 

varandra, välte omkull varandra samt rullade runt på golvet. Utifrån Odenbring (2010) tolkas 

vildheten i leken som ett sätt att försöka göra kramhandlingen mer acceptabel (Odenbring, 2010, 

s.85-92,103). I episoden tjejdrake, erbjuds pojke 1 en gränsöverskridande roll under leken. Denna 

roll var en feminin drake, pojke 1 valde att avstå från denna och behålla sin tidigare roll som 

hund. Detta tolkas som att rollen som tjejdrake hade en lägre status än hundrollen. Pojke 1 valde 

kanske därför att behålla den position som han hade innan, då den maskulina rollen verkade ha 

högre status än den feminina rollen. Detta tolkas som en struktur av mannen som norm, då det 

maskulina innehar mer makt samt högre status än det feminina (Hirdman, 1988, 51-52). 

Positionen hund i leksituationer brukar oftast tilldelas de barn med låg status så som de yngsta 

barnen som mestadels inte kan föra leken framåt (Hellman, 2010, s.173). Man kan undra om 

pojke 1 ansågs ha låg status enligt pojke 2 eftersom att han tilldelade honom rollen som tjejdrake. 

Under observationer som dessa har en skillnad mellan de två förskolorna uppfattats. På förskola 

1 brukade djurrollerna ofta vara könsneutrala, medan på förskola 2 hade nästintill alla djurroller 

en maskulinitet och benämndes ofta som han. I episoden symaskinslek, tolkas pojkarnas 

yttranden om att det var svettigt och jobbigt att sy som ett försök att göra leken mer maskulin, 

vilket Hirdman (1988) konstaterade att så ofta är fallet då pojkar utför gränsöverskridande 

handlingar. Pojkarna ändrade leken från en stillasittande syssla till en rörelselek, då de kröp runt 

och lindade garn runt möblerna i rummet. De benämnde ett flertal gånger under leken att de 

hade verktyg, vilket kan ses som maskulina drag och ett avkodande. När pojkarna omkodade 

lekens sysselsättning till något mer maskulint så kan detta tolkas antingen som ett sätt att kanske 

göra leken mer spännande och intressant eller för att det skulle anses som en mer acceptabel lek 

utifrån genuskontraktets föreställningar om manliga och kvinnliga sysselsättningar (Hirdman, 

1988, s.54).  



47 
 

7:5 Konklusion 

Denna studie har varit intressant och fördjupat vår förståelse för genusarbetets vikt i 

förskoleverksamheten. Syftet med denna studie var att undersöka hur förskoleverksamheten 

arbetar med genus, genom utformningen av miljön, vilka verktyg som ges från förskolechefen 

samt hur genusstrukturer gestaltas i interaktionen barnen sinsemellan, och i interaktionen mellan 

pedagog och barn. Under studien framkom många intressanta resultat och båda författarna har 

börjat reflektera över hur viktigt det är med genusarbete. För att kunna arbeta med genus måste 

man ha en förståelse för vad detta innebär samt hur man kan motverka de stereotypa 

genusmönster som finns.. Arbetar man med genus utan att helt förstå dess innebörd kan det 

resultera i att man stärker genusmönster snarare än att motverka dem. Det är därför viktigt att 

förskolechefen bidrar med verktyg så som fortbildning samt löpande diskussioner om 

genusarbetet för att ge pedagogerna kunskap och medvetenhet kring detta. Barnens lekar 

påverkas av den fysiska miljöns utformning och även av pedagogernas förhållningssätt kring hur 

miljön bör användas, vilket kan gynna eller missgynna till exempel gränsöverskridande handlingar. 

Det framkom att pedagogers förhållningssätt och föreställningar påverkar hur genusmönster 

gestaltas i verksamheten, detta kan även möjligtvis påverka barnens föreställningar om 

genuskontrakt och upprätthållandet av dessa. Denna studie bekräftar mycket av den tidigare 

forskningens resultat om genus och genusarbete i förskolans verksamhet. Fortsatt forskning som 

ännu inte undersökts är svårt att ge förslag på då genus är ett ämne som det redan har forskats 

mycket inom. Det som författarna hade velat fortgå med hade varit att studera hur 

gränsöverskridande handlingar uppmuntras och kan påverkas ifall pedagoger av båda könen 

arbetar aktivt med att påvisa gränsöverskridningar för barnen ur ett genusperspektiv, samt om 

detta skulle påverka barnens gestaltande av genuskontrakt under leksituationer. 
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9. Bilagor 

9:1 Bilaga 1. 

Viktig information till föräldrar! 

Jag heter XXX och läser till förskollärare på Uppsala universitet.  

Jag planerar att genomföra en observationsstudie som en del i mitt examensarbete. 

Observationer kommer att dokumenteras genom anteckningar och vid några tillfällen 
videofilmning. 

Det jag kommer att observera är barnens lek utifrån ett genusperspektiv. 

Jag hoppas på att se om pedagogernas handlingar påverkar barnens val av lekar och leksaker. 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är vägledande för examensarbetet vilket innebär att 
alla som deltar i studien kommer att anonymiseras, det är helt frivilligt att delta och man kan 

närsomhellst avsluta deltagandet. 

All data som samlas in kommer endast att användas för denna studie och i materialet kommer det 
inte att framgå på vilka förskolor som materialet har samlats in på  eller vilka enskilda personer 

som har deltagit i studien. 

(Videofilmerna är endast till för mig och min skrivpartner, men innehållet kan förekomma 
skriftligt i examensarbetet.) 

 

Har du frågor eller funderingar?  

Kontakta mig på:  Eller min handledare Anna Danielsson: 
Telefon nr: xxx  Mail adress: xxx 
Mail adress: xxx 

Det är viktigt att ni lämnar in denna lapp för att inga missförstånd ska uppstå! 

TACK! 

Klipp av här 

[ ] Jag godkänner att mitt barn deltar i studien. 

[ ] Jag vill inte att mitt barn deltar i studien. 

Barnets namn: __________________________________________________ 

Datum: _________________________________________________________ 

Underskrift: _____________________________________________________ 
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9:2 Bilaga 2. 

Intervjuguide 

 

Tema 1: Uppvärmningsfrågor/Bakgrund 

-  Hur länge har du arbetat som förskollärare/barnskötare? 

- Hur länge har du arbetat på denna förskola? 

- Har du arbetat med samma arbetslag hela tiden? 

- Vilken ålder har barnen på den avdelningen du arbetar med? 

 

Tema 2: Pedagogens syn på genus. 

- Vad är genus enligt dig?/ hur ser du på begreppet genus? / Vad innebär genus? 

- Är det viktigt att arbeta med genus i förskolan? Varför/varför inte? 

 

 

- Hur arbetar du med genus? 

- Genus pedagogik?  Vilken? Motverka könsroller, på vilket sätt? 

- Miljöns påverkan? Begränsningar du kan se i förskolans miljö? Lika förutsättningar? 

 

- Uppfattar du någon skillnad mellan genus och jämställdhet? I såfall hur skiljer de 

sig åt? 

 

Tema 3: Verktyg 

- Hur arbetar ni som arbetslag med genus? 

- Någon ansvarig? Tankesätt? 

 

 

- Har du fått några verktyg från chefen? 

- Vad och på vilka sätt? (Litteratur, fortbildning, möten, annat?) 

- Saknar du något för att kunna arbeta med genus på ett bättre sätt?’ 

- Har du tagit några egna initiativ för att få mer kunskap om genusarbete? 

 

 

 

 

 


