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Studien belyser hur pedagoger från två förskolor reflekterar kring miljö och 
material i förhållande till genus och hur vårdnadshavare görs delaktiga i 
förskolornas genusarbete. Syftet i studien var att undersöka hur pedagoger på 
två förskolor reflekterade över miljö och material ur ett genusperspektiv samt 
om och hur de förmedlar genusarbetet till vårdnadshavare. Ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv med avseende på genus har använts. 
Förskolan ska arbeta för att motverka stereotypa könsmönster men inga direkta 
riktlinjer finns för hur ett sådant arbete ska gå till. Studien bestod av intervjuer 
med sex pedagoger och två vårdnadshavare. Resultatet i studien visade att miljö 
och material kan påverka både vuxna och barns uppfattningar om flickors och 
pojkars lika värde. Det framkom att vårdnadshavare inte var alltför delaktiga i 
förskolans genusarbete. En slutsats blev att både pedagogers och 
vårdnadshavares förhållningssätt påverkade miljön som i sin tur sände ut 
budskap om hur flickor och pojkar bör vara. 
_______________________________________________________
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1 Inledning       

Vi har genom egna erfarenheter upplevt att det finns förskolor som arbetar aktivt 
med att motverka könsstereotypa mönster. I förskolans läroplan står det beskrivet att 
flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att prova på olika saker och utvecklas 
utan att vara begränsade på grund av att barnet har ett visst kön (Skolverket, 2016). 
Det står dock inte hur ett sådant arbete ska utföras. I citatet nedan från förskolans 
läroplan beskrivs förskolans uppdrag och det förhållningssätt som ska präglas i 
verksamheten: 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 
bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 
Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 2016, s. 5). 

En utmaning med genuspedagogik är att det många gånger läggs ett större fokus på 
individens könsskapande och egna val, medan det egentligen bör handla om att 
reflektera över samhällets yttre påverkan gällande normer och könsmönster som 
formar samhällen och förskolors struktur (Dolk, 2013). Genom att reflektera över 
miljö och material minskar risken att lägga värderingar på barnets kön. ”Förskolan 
formar kön och könsmönster. Det sker genom ramar, struktur och innehåll, det sker 
genom förhållningssätt och pedagogiskt material relaterat till olika styrande koder i 
olika tidsperioder” (SOU 2006:75, s. 31). 

Idag finns det en del forskning om genus i förskolan och även forskning om metoder 
för hur ett förhållningssätt som främjar barns lika värde oavsett kön ska uppmuntras 
(Dolk, 2013). Däremot är det inte lika självklart på vilket sätt miljön och material 
påverkar barns uppfattningar om flickors och pojkars lika värde. Medvetenheten 
finns att miljön och material påverkar men det är inte helt lätt att förklara på vilket 
sätt de gör det. Därför ser vi det som intressant att ta reda på hur pedagoger förhåller 
sig till miljö och material ur ett genusperspektiv i förskolan och hur vårdnadshavare 
upplever att de blir delaktiga i förskolans genuspedagogiska arbete.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor    

Syftet för denna studie är att undersöka hur pedagoger på två förskolor reflekterar 
kring sitt arbete med miljö och material ur ett genusperspektiv, samt om och i så fall 
hur pedagogerna förmedlar sitt arbete med genus och material till vårdnadshavare. 

Forskningsfrågor till denna studie är:  

1. Hur reflekterar pedagoger kring miljö och material ur ett genusperspektiv? 

2. Hur uppfattar vårdnadshavare att förskolan arbetar med genus i förhållande till 
miljö och material? 

1.2 Uppsatsens disposition   

I bakgrundskapitlet förklaras centrala begrepp som används i uppsatsen och vilka sökord 
som använts från olika databaser för att finna vetenskapliga artiklar och 
doktorsavhandlingar. I kapitlet är forskning om genuspedagogik och genusarbete i 
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förskolan indelat i flera avsnitt och slutligen berörs studiens teoretiska perspektiv. I 
metodkapitlet beskrivs hur datainsamlingen har gått till samt vilka val och beslut som 
tagits för att nå syftet och kunna besvara forskningsfrågorna. I kapitlet belyses också etiska 
överväganden och hur studien är giltig och tillförlitlig. Studiens empiri redogörs i 
resultatkapitlet. Empirin är uppdelad i flera avsnitt utifrån det resultat datainsamlingen 
gett. Resultatkapitlet avrundas med en resultatanalys som även den är uppdelad i flera 
avsnitt och kapitlet avslutas med en sammanfattning av hela kapitlet. Det sista avsnittet 
innehåller en diskussion av metod och resultat kopplat till studiens forskningsfrågor och 
syfte samt en slutsats. 

2 Bakgrund 

I bakgrundsdelen behandlas forskning om genus, pedagogers och vårdnadshavares 
tankar om genuspedagogik samt vårdnadshavares delaktighet i förskolans 
genusarbete. I en avslutande del av kapitlet beskrivs det teoretiska perspektiv som 
uppsatsen utgår ifrån. 

2.1 Centrala begrepp och sökord i databaser 

Informanterna i studien benämns som pedagoger eller vårdnadshavare. Anledningen 
till att informanterna från de två förskolorna benämns som pedagoger är för att det är 
både förskollärare och barnskötare som deltar i studien. Alla informanter har ett 
fingerat namn för att anonymisera och skilja dem åt. Pedagog är en benämning som 
betyder att personen i fråga har en god förmåga att förmedla kunskap anpassat efter 
vilka individer som ska förstå den kunskapen (Egidius, 2006). Genuspedagogik 
handlar därför utifrån författarens beskrivning om pedagogik och genus om konsten 
att förmedla kunskap om könsmönster. Begreppet genus beskrivs av Egidius (2006) 
som en annan benämning av ordet könsmönster och ordet genusperspektiv handlar 
om jämställdhetsfrågor i förhållande till kön.  

Databaserna Eric (ProQuest) och SwePub användes för att hitta vetenskapliga 
artiklar. Då fulltext ibland saknades där kunde de vetenskapliga artiklarna hittas via 
google search och på databasen DiVA. Alla vetenskapliga artiklar i studien är 
refereegranskade. De sökord som använts till bakgrundskapitlet från Eric (ProQuest) 
är (gender*) AND (toy*) som gav 141 stycken träffar, på sökorden (gender*) AND 
(preschool*) uppkom 1140 stycken träffar och (gender*) AND (preschool*) AND 
(parent*) gav 384 stycken träffar. I databasen SwePub användes sökorden (genus*) 
AND (leksak*) AND (förskol*) vilket gav 1 träff på en vetenskaplig artikel, sex träffar 
framkom på sökorden (lek*) AND (genus*) och två träffar uppkom på sökorden 
(stereotyp*) AND (förskol*). 

De vetenskapliga artiklarna som framkom vid sökningarna handlade för det mesta 
om förskolebarns lekmönster i förhållande till genus och hur pedagoger uppfattar 
skillnader i flickors och pojkars lek. En del av forskningen belyste vårdnadshavares 
engagemang i förskolors genusarbete. 

2.2 Forskning om genuspedagogik och genusarbete i förskolan  

I litteraturavsnittet kommer en historisk bakgrund kring genus i förskolan att 
presenteras, därefter kommer aktuell forskning kring miljö och material ur ett 
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genusperspektiv att belysas. Miljö och material beskrivs i en enhetlig del då en stor 
del forskning kopplar samman dessa när de beskrivs ur ett genusperspektiv. I ett 
avsnitt tas även leksaker upp för att ge en mer konkret uppfattning vad material kan 
vara och hur leksaker kan betraktas ur ett genusperspektiv. Som ett sista avsnitt av 
litteraturdelen beskrivs vårdnadshavares delaktighet och perspektiv på 
genuspedagogik. 

2.2.1 Historisk återblick och pedagogers syn på genus i förskolan 

Dolk (2013) lyfter fram att det idag finns mycket forskning om genus i förskolan, 
bland annat hur kön bestämmer vilka villkor barnen kommer att möta. Däremot 
finns det betydligt färre studier av hur pedagoger i förskolan arbetar praktiskt med 
genuspedagogik och jämställdhet (Karlson & Simonsson, 2008). Enligt Karlson och 
Simonsson (2008) handlar genus och jämställdhet i Sverige om att motverka de 
orättvisor som råder mellan män och kvinnor.  

Christian Eidevald1 (2011) menar att den svenska förskolan idag domineras av två 
strategier i det genuspedagogiska arbetet. I sin studie av pedagogers och barns 
förhållande till makt, normer och delaktighet i förskolan beskriver Dolk (2013) att 
den ena strategin tar sin utgångspunkt i könsneutralitet och att den andra tar sin 
utgångspunkt i kompensatorisk pedagogik. Genuspedagogik med könsneutralitet 
som utgångspunkt kan handla om att använda miljö och material som inte uppfattas 
tillhöra ett visst kön. Kompensatorisk pedagogik innebär att pedagoger strävar efter 
att kompensera det de upplever att barn inte får tillgång till på grund av de 
traditionella könsmönster som råder i samhället. Det kan handla om att erbjuda en 
mix av olika material som anses vara typiska för exempelvis flickor och presentera det 
för pojkarna (Dolk, 2013).    

Enligt Dolk (2013) visar tidigare forskning inom genuspedagogiken att barns fria val 
blir begränsade då media, reklam och samhälle överöser dem med könsstereotypa 
normer och värderingar. Å andra sidan nämner författaren att det finns de som 
motsätter sig arbetet med genus i förskolan då de menar att pedagoger och föräldrar 
som intresserar sig för genus påverkar barns fria val, alltså att de själva styr barnen 
mot den riktning de själva föredrar. Efter intervjuer med pedagoger i olika förskolor 
tolkar Karlson och Simonsson (2008) pedagogernas utsagor som ett uttryck för att 
genuspedagogik är ett brett och invecklat ämne. Pedagogerna menar att de behöver 
mer teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet om ämnet.  

Det är ungefär i tvåårsåldern som barn börjar upptäcka skillnader mellan könen och 
flickor och pojkar vanligtvis börjar leka olika lekar (Mathur & Parameswaran, 2015). 
Servin, Bohlin och Berlin (1999) har i en studie i Sverige med barn i åldrarna ett, tre 
och fem undersökt om det finns ett samband mellan barns val av leksaker i 
förhållande till kön och ålder. De kunde till skillnad från Mathur och Parameswaran 
(2015) se att flickor och pojkar i ettårsåldern valde att ibland leka med samma sorts 
leksaker, men även att det kunde skilja sig i vad de båda könen valde. De ettåriga 
flickorna lekte betydligt mycket mer med teservisen, vilket enligt författarna 
kategoriserades som en feminin leksak. Däremot lekte pojkarna mer med 

                                                   

1  Boken är inte ett vetenskapligt arbete, utan en grundbok om genuspedagogik i förskolan. Boken är 
relevant då författaren beskriver praktiska exempel på hur pedagoger i förskolan arbetar med 
genuspedagogik.  
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leksaksbussar och konstruktionsleksaker, vilket kategoriserades som maskulina 
leksaker. Då barnen blir äldre ökar ofta skillnaden i flickors och pojkars lek (Mathur 
& Parameswaran, 2015; Servin, Bohlin & Berlin, 1999).  

Servin, Bohlin och Berlin (1999) såg i sin studie att flickors och pojkars intresse för 
feminina leksaker i lek minskar då barnen blir äldre. Med feminina leksaker menar 
de dockor, Barbie-dockor, hushållsleksaker som teservis och skönhetsprodukter som 
kammar, smycken och speglar. Däremot ökade pojkarnas intresse i leken för 
maskulina leksaker som garage, bilar, konstruktionsleksaker och X-Menfigurer desto 
äldre de blev. Att flickors lek går ifrån de feminina leksakerna tänker författarna 
skulle kunna bero på att kulturella normer i samhället till stor del förändrats. De 
förklarar att flickor idag uppmuntras att leka med maskulina leksaker som en metod 
för att främja lika rättigheter mellan flickor och pojkar. Den kultur barnen har och 
växer upp i kan påverka vilka material och leksaker barnen har tillgång till och väljer 
att leka med (Mathur & Parameswaran, 2015). Vilken barnsyn som råder i hemmet, 
vilken barnsyn de vuxna har, påverkar barnets olika möjligheter till lek. Mathur och 
Parameswaran (2015) kommenterar studier från ungefär 20 år tillbaka som visar att i 
en del kulturer hos immigrerade familjer i USA har barnen redan i tidig ålder 
tilldelats sysslor enligt kön. Flickor gör hushållssysslor medan pojkar får arbeta ute 
på fälten och leken ses därför som ett uppehåll från sysslorna. I Sverige beskriver 
Servin, Bohlin och Berlin (1999) att ett stort fokus har varit, och fortfarande är, att 
värna om allas lika värde och sträva efter en mer jämlik vardag för män och kvinnor. 
En förklaring till flickornas förändrade lek i takt med stigande ålder, skulle enligt 
forskarna kunna vara att de från omgivningen hunnit fått mer uppmuntran till lek 
med ”maskulina” leksaker än vad yngre flickor har. Flickornas förändrade lekmönster 
kan även bero på att maskulina leksaker har en högre status (Servin, Bohlin & Berlin, 
1999).  

2.2.2 Aktuell forskning kring miljö och material ur ett genusperspektiv 

Dolk (2013) har i sitt avhandlingsarbete samarbetat med en förskola under ett års 
fältstudier och undersökt olika strategier som pedagoger använder i sitt arbete med 
genuspedagogik. På förskolan använder de sig av två strategier, kompensatorisk 
pedagogik och en könsneutral pedagogik. Till stor del handlar förskolans 
genuspedagogiska arbete i fältstudien om språket, att byta ut ord i sagor, sånger och 
berättelser där karaktärer framstår som könsstereotypa. Dolk (2013) förklarar även 
att arbetet handlar om att erbjuda barnen leksaker, lekar och andra material för att 
uppmuntra könsöverskridande normer. Hon lyfter fram att både vårdnadshavare och 
pedagoger i hennes studie finner det viktigt att läsa böcker med karaktärer som 
bryter stereotypa könsmönster. Hon menar även att pedagogers bemötande, hur de 
tilltalar barnen kan påverka vad barnen uppfattar som könsstereotypt. En pedagog i 
Dolks (2013) studie menar att hur språket används och hur de bemöter individer är 
något de behöver reflektera över.  

Adriany och Warin (2014) menar att genom tilltal och bemötande från omgivningen 
finns det en risk att det påverkar barns uppfattningar av vad som anses vara ”rätt” för 
ett visst kön. Emilson, Folkesson och Moqvist Lindberg (2016) hävdar att 
uppfattningar om vad som är flickigt och pojkigt är djupt rotat i samhället och syns i 
hur människor talar och agerar. Att vuxna är förebilder för barn och påverkar deras 
identitetsskapande ser Freeman (2007) tydligt i sina intervjuer med förskolebarn och 
vårdnadshavare. Hur vuxna presenterar leksaker och aktiviteter för barn måste göras 
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med eftertanke, då de antingen kan uppmuntra eller hindra könsöverskridande lekar 
och aktiviteter. 

Enligt Sandström, Stier och Sandberg (2013) visar studier att genus är något som 
konstrueras genom sociala interaktioner. Det kan formas under de vardagliga 
händelserna i nuet, och därför har pedagoger direkt möjlighet att påverka barns 
förhållningssätt gällande genus. Genus påverkas av både människor runt omkring 
men också av den pedagogiska miljön (Månsson, 2011). 

Forskning visar även att det finns skillnad mellan miljön inne och ute när det handlar 
om genus (Ärlemalm-Hagsér, 2010). Under sina fältstudier har Dolk (2013) sett att 
material som lego och leksaker som används i hemvrån varit aktiviteter där både 
flickor och pojkar deltagit i samma utsträckning. Ur ett genusperspektiv anser hon att 
det är intressant då lego i större utsträckning används av pojkar och att flickor 
vanligtvis lockas av lek i hemvrån. Änggård (2011) skriver att familjelekar i hemvrån 
är en vanligt förekommande lek i förskolor och att barnen ofta tar sig an roller som 
mamma, pappa, barn och husdjur. Denna typ av lek kan utspela sig både inomhus 
och utomhus. Familjelekar lockar ofta flickor enligt Änggård (2011), men när den 
sker utomhus hävdar hon att det blir lättare för pojkar att delta utan risken att bli 
retade för att de är med i en typisk lek för flickor. Utomhusmiljön erbjuder material 
och platser som är könsneutrala, exempelvis pinnar, löv, jord, sand, snö samt platser 
som möjliggör för fysisk lek och aktivitet. I Änggårds (2011) observationer av barns 
lek utomhus användes pinnar och stenar som möbler och blommor och andra 
material användes för att replikera shoppingvaror. Löv och bär kunde också vara 
låtsasmat och ett böjt träd användes som fordon för att åka till Ikea.  

Mathur och Parameswaran (2015) skriver att utemiljön många gånger anses vara en 
neutral plats där saker och ting inte har fått en könsidentitet. Änggård (2011) 
förklarar att utemiljön kan ses som en tillgång då den många gånger betraktas som en 
neutral plats där miljön erbjuder mer fysiska och motoriska lekar med 
konstruktionsmaterial och där könsstereotypa lekar inte är lika självklara. Däremot 
medger författaren att utemiljön inte ska ses som en självklar plats för att motverka 
könsstereotypa mönster då barn använder de kulturella erfarenheter de fått och 
gestaltar dem i leken. Hallström, Elvstrand och Hellberg (2015) menar dock att 
pedagoger sällan tar vara på de neutrala materialen som finns i miljön. Författarna 
tycker att pedagoger behöver mer kunskap om hur de ska gå till väga för att främja 
lika möjligheter för flickor och pojkar i leken.  

2.2.3 Leksaker ur ett genusperspektiv 

När barn leker med olika leksaker och material kan dessa ha inverkan på barnens 
identitetsskapande (Berg & Nelson, 2006). Därför menar författarna att det är viktigt 
att som vuxen reflektera över vad exempelvis dockor erbjuder och vara medveten om 
att de kan påverka hur barnen uppfattar vad som är typiskt för ett visst kön. Berg och 
Nelson (2006) påpekar att leksaker ofta är väldigt könskodade vilket är mer vanligt 
än att de är könsneutrala. De beskriver att flickdockor många gånger har väldigt stora 
ögon och har orealistiska ögonfärger, medan pojkdockor går åt ett motsatt håll med 
små och maskerade ögon. Genom att observera flickors och pojkars lek med leksaker 
i förskolan har de kunnat urskilja möjligheter och begränsningar hos feminina, 
maskulina och könsneutrala dockor. På grund av de olika egenskaperna som 
dockorna hade lekte flickorna och pojkarna på olika sätt. De beskriver leken som att 
”Utifrån det interaktionistiska fokuset framstod flickorna som mer 



 6 

handlingsorienterade (berättande) och pojkarna som mer gestaltande (styrka/makt)” 
(Berg & Nelson, 2006, s. 136).  

Francis (2010) beskriver hur olika leksaker presenteras för barn och kan se en 
signifikant skillnad mellan de leksaker som presenteras för flickor kontra pojkar. I 
studien har Francis (2010) valt ut några leksaker som vanligtvis ses som typiska för 
ett visst kön. En förpackning innehållande en docka hade en bild på en flicka som tog 
hand om dockan, förpackningen var dekorerad med ljusblått och ljusrosa och 
tillhörande accessoarer till dockan var även de rosa. Bratzdockor, även de en leksak 
som många gånger ses som typiska för flickor, hade förpackningar som var 
utsmyckade med glitter och rosa pastellfärger. Utseendemässigt var dockan väldigt 
sminkad, smal och kurvig med tighta jeans, magtröja och jacka som alla hade glittriga 
inslag. Det fanns inte många manliga karaktärer att välja på i dockserien (Francis, 
2010). Pojkleksakerna däremot presenterades enligt författaren på ett annorlunda 
sätt. Bilförpackningar till exempel visade mycket action, fart, hårda färger och 
eldsflammor. Hon skriver att bilarna ofta hade namn som Crossroad Crash, Rapid 
Reaction Team, Roadmaster, Speed Racer och Rapid Assault. Även Power Rangers-
dockor granskades och de två kvinnliga karaktärerna i Power Rangers-serien fanns 
inte ens med på förpackningen. Karaktärerna som fanns med hade kläder i rött, svart 
och blått och framhävde tydligt deras muskler. I Power Rangers-förpackningen följde 
en docka med, något sorts vapen, skyddsrustning eller delar till ett fordon (Francis, 
2010). Berg och Nelson (2006) förklarar att leksaker kan vara en del av barns 
identitetsskapande och det framkommer i deras studie att barn i leken gestaltar det 
som leksaker representerar. 

2.2.4 Vårdnadshavares perspektiv på genus och deras delaktighet i 
förskolans genusarbete 

Freeman (2007) beskriver i sin studie att vårdnadshavare upplever att de 
uppmuntrar könsneutrala material och könsöverskridande aktiviteter hos sina barn. 
Däremot framkommer det i intervjuerna att vårdnadshavare ändå föredrar att deras 
barn beter sig efter sitt köns normer. En förklaring till vårdnadshavarnas resonemang 
kan vara alla de intryck från media som överöser dem med sexistiska budskap och 
använder könsstereotypa mönster för att sälja och de finner det därför svårt att 
påvisa könens lika värde för sina barn (Freeman, 2007). Karlson och Simonsson 
(2008) berättar att i en fokusgrupp med inriktning på genusarbete i förskolan inser 
pedagoger från fyra förskolor att de själva och vårdnadshavare behöver få mer 
kunskap om genuspedagogik. De behöver veta hur pedagogiken kan omsättas i 
praktiken då de upplever att vårdnadshavare och pedagoger har olika mycket 
erfarenhet och kunskap om ämnet. En pedagog i fokusgruppen berättade att 
vårdnadshavare i början av studien kunde fälla kommentarer om att förskolan nu 
skulle göra om pojkar till flickor.  

Pedagogerna i Karlsons och Simonssons (2008) fokusgrupper försöker i den dagliga 
kontakten och i mer formella möten med vårdnadshavare förmedla och berätta om 
hur de i praktiken arbetar med genus och jämställdhet för att få dem att bli mer 
medvetna och involverade. De konstaterar att vårdnadshavare påverkar barnens syn 
på vad som uppfattas som flickigt och pojkigt. Då pedagogerna anser att hemmet har 
en stor påverkan på barnens uppfattning om jämställdhet känner de att 
vårdnadshavares engagemang i förskolans arbete med genus är betydelsefullt 
(Karlson & Simonsson, 2008).  
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Pedagoger upplever att det är viktigt med en god kontakt med vårdnadshavare för att 
underlätta samarbetet (Karlson & Simonsson, 2008). I den dagliga kontakten med 
vårdnadshavare upplever pedagoger att de får kunskap om vad vårdnadshavarna har 
för relation till genus. Pedagoger förväntar sig att vårdnadshavare ska vara delaktiga i 
förskolans genusarbete och de säger sig behöva vårdnadshavare som i hemmet visar 
ett jämställt förhållningssätt, att både mamma och pappa exempelvis diskar. Om 
barnen får samma budskap hemifrån som på förskolan kan det ge goda 
förutsättningar för barnen att främja jämställdhet och på så sätt kan könsrelaterade 
orättvisor minska (Karlson & Simonsson, 2008).   

2.3 Teoretiskt perspektiv 

Vårt valda teoretiska perspektiv är ett socialkonstruktivistiskt med avseende på 
genusaspekter (Barlebo Wennberg, 2000). Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 
innebär bland annat att det vi människor gör och de värderingar vi har, skapas i möte 
med andra människor (Barlebo Wennberg, 2000). I boken Perspektiv på sociala 
problem behandlar Ejrnæs och Kristiansen2 (2002) teorier om huruvida människor 
påverkas och konstrueras av individen eller av samhället. Författarna pekar på att 
perspektivet kan lämpa sig väl för att granska och diskutera metoder när det gäller 
hur individer kommunicerar och agerar i sociala sammanhang.  

Perspektivet är användbart då normer kan vara socialt konstruerade av omgivningen; 
människor skapar förutsättningar för könsstereotyper genom kultur och samhällets 
förväntningar på flickor och pojkar. Miljön och de material som köps in och tas fram 
är konstruerade av en individ. Sociala normer kan påverka vad samhället ger uttryck 
för, vad kommun, ledning och chefer säger att förskolan ska göra och vilka material 
förskolan har möjlighet att köpa in. Yttre samt inre påverkan skulle kunna styra de 
val pedagoger gör när de reflekterar över vilka material de vill erbjuda och utformar 
förskolans miljö. På så sätt blir perspektivet användbart i förhållande till studiens 
syfte och frågeställningar.  

I sin studie kring hur pedagoger arbetar med genuspedagogik och vårdnadshavares 
delaktighet har Karlson och Simonsson (2008) använt ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv för att analysera hur pedagoger förstår begreppet genus och hur genus 
konstrueras i förskolan. Författarna kommer fram till att när människor interagerar 
med varandra så skapar de tillsammans ny kunskap om vad genus innebär. De 
förklarar att genus bland annat handlar om könsöverskridande gränser, hur genus 
konstrueras och stereotypa idéer om vad som anses kan vara flickigt och pojkigt. 

3 Metod 

För att nå vårt syfte med studien har vi gjort semistrukturerade intervjuer med sex 
stycken pedagoger på två förskolor och två vårdnadshavare på en av förskolorna. En 
kvalitativ semistrukturerad intervju innebär att svaren kan följas upp med eventuella 
följdfrågor (Bryman, 2011). Intervjuerna gav oss en inblick i hur och varför pedagoger 

                                                   

2  Boken är inte ett vetenskapligt arbete men kommer till användning då författarna behandlar hur 
samhälleliga normer och värderingar konstrueras. Författarnas kapitel utgår ifrån det 
socialkonstruktivistiska perspektivet. 
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arbetar med miljö och material ur ett genusperspektiv, samt hur vårdnadshavare 
uppfattar pedagogernas arbete med detta. Till intervjuerna använde vi oss av en 
frågeguide som alla informanter fick ta del av innan intervjuerna (se bilaga 1 och 2). 
Frågorna handlade om vad pedagoger och vårdnadshavare tycker att genus i 
förskolan handlar om, hur pedagoger utformar miljö och material med genus i åtanke 
och hur förskolans arbete med genus förmedlas till vårdnadshavare.  

Alla intervjuerna skedde i lugna miljöer på de två förskolorna. Då flera av 
intervjuerna skedde på pedagogernas arbetstid fanns en medvetenhet om att vi skulle 
hålla oss inom den angivna tidsram vi angett i missivbrevet. Alla intervjuade fick ett 
missivbrev och skrev under att de tagit del av det och att de valde att deltaga i 
studien. Tillåtelse gavs att spela in intervjuerna av samtliga informanter. Med hjälp 
av ljudinspelning av intervjuerna kunde vi återkomma till de svar vi fått av 
informanterna. Transkriberingen underlättade att se vilka kategorier kring studiens 
syfte och forskningsfrågor som präglades hos pedagogernas och vårdnadshavarnas 
reflektioner om hur de två förskolorna arbetar med miljö och material ur ett 
genusperspektiv. Det gav oss därför möjlighet att beröra syftet och besvara våra 
forskningsfrågor. För att ytterligare analysera intervjuerna och tolka resultatet 
användes det Bryman (2011) kallar kodningsmall. Kodningsmallen innebär att 
resultaten kategoriseras efter de resultat som uppkommit och som är relevanta 
utifrån studiens syfte och forskningsfrågor (Bryman, 2011). Kodningsmallen är 
användbar för denna studie då den tar upp flera teman i syftet som pedagogers 
reflektioner kring hur de arbetar med miljö och material ur ett genusperspektiv samt 
hur och om förskolans genusarbete förmedlas till vårdnadshavare. Varje svar från 
informanterna sattes i ett avsnitt relevant för de frågor som ställts i intervjuerna. När 
resultatet sorterats in i olika teman gjordes en analys av resultatet och sedan en 
sammanfattning av resultatkapitlet. I intervjuerna framkom flera teman som togs 
upp och därför blev kodningsmallen ett hjälpmedel i att kategorisera resultatet. 

Ett missivbrev skickades först ut till förskolecheferna för samtycke om intervjuer med 
förskolornas pedagoger (se bilaga 3). Efter förskolechefernas skriftliga samtycke tog 
vi kontakt med pedagoger i två förskolor och gav ett missivbrev till de berörda 
informanterna. Därefter besöktes de två förskolor där studien gjordes för att få 
kontakt med vårdnadshavare. Två vårdnadshavare med barn i en av de två berörda 
förskolorna valde att ställa upp och gav samtycke till studien efter att ha läst 
missivbrevet. I den andra förskolan fick vi tyvärr inte tag på några vårdnadshavare 
som kunde ställa upp på intervjuer inom den tidsperiod vi hade till vårt förfogande. 
Intervjuerna spelades sedan in med ljudupptagning med samtycke från alla 
informanterna för att underlätta transkriberingen.  

3.1 Förförståelse och pilotstudie 

I våras 2016 skrev vi, under fem veckor, en pilotstudie som handlade om pedagogers 
tankar och reflektioner om vad de anser att genusarbete handlar om i förskolan. Vi 
hade före pilotstudien en ganska liten uppfattning om hur förskolors genusarbete kan 
se ut i praktiken och ansåg därför att det kunde vara ett intressant ämne att studera 
mer ingående. Vi trodde redan innan studien att genus var ett brett ämne och det var 
en utmaning att då välja vad vi ville fokusera på. Utifrån pilotstudien framkom det att 
genusarbete, enligt pedagogerna, handlar mycket om att planera miljön och erbjuda 
leksaker och material som kan locka alla barn. Pedagogerna delgav att erbjuda 
material som är neutralt och även att inreda miljön med neutrala färger och mönster 
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kan vara ett sätt att arbeta med genuspedagogik. Pilotstudien gav oss en större insikt i 
vad genusarbete i förskolan kan handla om. Därför ville vi i denna studie fördjupa oss 
i hur pedagoger i förskolan reflekterar över miljö och material i förhållande till genus, 
både i förskolans verksamhet men också ute i samhället. 

Efter att vi reflekterat över pilotstudien blev det också synligt att vårdnadshavarnas 
delaktighet i förskolans genusarbete inte hade särskilt stort utrymme. Utifrån tidigare 
erfarenheter av förskolans verksamhet har vi förstått att det kan vara en utmaning för 
pedagoger att göra vårdnadshavare delaktiga i genusarbetet som pågår på förskolan. 
Därför såg vi det som intressant att undersöka hur vårdnadshavarna anser att de görs 
delaktiga i förskolans verksamhet och få en inblick i deras förståelse för vad 
genusarbete i förskolan handlar om.  

3.2 Urval 

Intervjuerna skedde med sex pedagoger verksamma i två förskolor och två 
vårdnadshavare med varsitt barn i en av dessa förskolor. Båda förskolorna ligger i 
Mellansverige och tillhör två olika kommuner. En av förskolorna befinner sig i ett 
lugnt bostadsområde utanför en större stad. Den har tillgång till skog och har en stor 
utegård. Den andra förskolan ligger centralt i en mycket mindre stad och har en liten 
utegård. Tillgång till park och ett litet skogsområde finns i närheten. I studien 
intervjuades tre pedagoger från vardera förskola. De sex pedagogerna i studien är 
Lisa, Sofia och Petra som arbetar på en av förskolorna och Camilla, Jessica och Maria 
som arbetar tillsammans på den andra förskolan. Pedagogerna har arbetat inom 
yrket i allt från 11 månader till 17 år. Variationen i pedagogernas olika erfarenheter 
inom yrket kan ge en bild av vad de har sett under flera år och en inblick i vad någon 
som endast har arbetat inom yrket en kortare tid upplevt.  

I tabellen nedan visas pedagogernas och vårdnadshavarnas fingerade namn, deras 
profession eller roll, vilken förskola pedagogerna arbetar på och vilken förskola 
vårdnadshavarnas barn går på. I den sista spalten beskrivs åldern på barngruppen 
pedagogerna arbetar i. 

Tabell 1. Tabell över informanternas fingerade namn,  
profession/roll, förskola och ålder i barngruppen. 

Fingerade namn Profession/roll Förskola Ålder i 
barngruppen 

Lisa Pedagog Förskola 1 1-3 år 

Sofia Pedagog Förskola 1 1-3 år 

Petra Pedagog Förskola 1 3-5 år 

Camilla Pedagog Förskola 2 1-3 år 

Jessica Pedagog Förskola 2 1-3 år 

Maria Pedagog Förskola 2 1-3 år 

Marianne Vårdnadshavare Har barn på 
förskola 2 
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Magnus Vårdnadshavare Har barn på förskola 
2 

 

 

Något att ta hänsyn till är att det inte är fler än åtta informanter vilket kan komma att 
påverka hur vår tolkning blir i förhållande till resultatet. Då informanterna 
representerar såväl pedagoger som vårdnadshavare, blir det en mindre grupp i 
respektive representationsgrupp med sex pedagoger och två vårdnadshavare.  

De två vårdnadshavarna har varsitt barn som går på en avdelning med barn i 
åldrarna ett till tre. Då endast två vårdnadshavares perspektiv har framkommit i 
studien är det svårt att få en bred inblick i hur vårdnadshavare uppfattar att 
pedagoger i förskolan förmedlar genusarbetet till dem. Att vi endast har informanter i 
form av vårdnadshavare från en förskola kan även det ge snäv bild. Däremot har 
vårdnadshavarna olika erfarenheter av deras barns vistelse på förskolan i fråga vilket 
kan vara ett intressant perspektiv.  

3.3 Etiska överväganden 

Innan datainsamlingen påbörjades meddelades de medverkande informanterna i ett 
missivbrev att vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska 
principer: konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och 
nyttjandekravet (se bilaga 3). Där framgick det vilket syfte vi har med studien och 
vilken roll de medverkande kommer att ha. Informanterna fick veta att de får 
bestämma villkoren för deras deltagande och att de kan välja att avbryta deltagandet 
när de vill. De som har deltagit har meddelats att de kommer att anonymiseras, vilket 
innebär att inga detaljer som avslöjar vilka de är kommer att delges i studien. 
Informanterna fick veta att de svar vi har fått ta del av endast kommer att användas 
till vår studie (Vetenskapsrådet, 2011). I missivbrevet meddelades informanterna att 
det slutliga arbetet kommer att läggas upp offentligt i databasen DiVA och att det 
insamlade materialet i intervjuerna kommer att raderas när det slutliga arbetet 
betygsatts. 

3.4 Tillförlitlighet och giltighet 

Studien är tillförlitlig då pedagogerna har blandad erfarenhet av förskolans 
verksamhet. Det kan ge en bredare bild av pedagogers olika tankar kring hur 
genusarbete ser ut på de två olika förskolorna. Något att ta hänsyn till är att gruppen 
vårdnadshavare är liten med endast två informanter, vilket inte gör vårdnadshavares 
perspektiv generaliserbart och inte fullt tillförlitligt. Däremot gav de två 
vårdnadshavarna deras förståelse för hur förskolan arbetar med genus i förhållande 
till miljö och material. 

Forskning som vi har tagit del av är relativt ny vilket ger en samtida bild av hur 
genusarbete kan se ut i både Sverige och runt om i världen. Det kan därför antas ge 
en tillförlitlig bild av samhället idag. Det skulle kunna vara fullt möjligt att andra 
förskolor arbetar på ett liknande sätt med genus. Då olika styrdokument, som 
exempelvis Likabehandlingsplanen, förespråkar att förskolor i Sverige ska arbeta 
med genus och jämställdhet i förskolan är det möjligt att liknande arbetssätt och 
kompetensutbildningar ges till flera förskolor. Därför skulle vi kunna generalisera 
vissa begrepp i denna studie. Då vår studie är kvalitativ är det dock inte lika relevant 
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att belysa i vilken mån det går att generalisera innehållet i studien. Det går dock att 
jämföra studien med den vetenskapliga litteratur vi har tagit del av och dra slutsatser 
utifrån det. 

Vår studie är giltig för att vi har spelat in det informanterna delgav och därefter 
transkriberat inspelningarna. Det har gjort att vi har kunnat lyssna på vad 
informanterna sagt flera gånger för att säkerställa att vi har återgett ett likvärdigt 
svar. Genom att informanterna i god tid blev informerade om studiens syfte och 
anonymiserades tror vi att de blev trygga med att ge tillförlitliga svar. Då vi endast 
intervjuat sex pedagoger på två förskolor och två vårdnadshavare på en av 
förskolorna kan resultatet gett en begränsad bild av förskolans arbete med genus. 
Däremot fick vi god insyn i hur genusarbetet går till på två förskolor. 

4 Resultat och analys 

I resultatet redogör vi för den empiri som framkommit i datainsamlingen. Sedan 
presenteras vår tolkning av resultat i en resultatanalys och en sammanfattning av 
resultatet. Datainsamlingen har genomförts genom semistrukturerade intervjuer med 
sex pedagoger ifrån två förskolor och två vårdnadshavare med barn från en av dessa 
förskolor.  

4.1 Empiri 

Empirin är uppdelad i fyra delar, den första delen handlar om pedagogers 
reflektioner kring genuspedagogik. I den andra delen är det fokus på pedagogernas 
förklaringar kring miljöns och materialens påverkan ur ett genusperspektiv. Den 
tredje delen belyser pedagogernas reflektioner om hur de förmedlar genusarbetet i 
förskolan till vårdnadshavare och den sista delen visar hur två vårdnadshavare 
uppfattar att förskolan förmedlar sitt genusarbete och hur de gör det.  

4.1.1 Pedagogers reflektioner kring genuspedagogik 

Majoriteten av pedagogerna förklarade att genus i förskolan handlar om ett ansvar 
hos de vuxna runt omkring barnen. Tre av pedagogerna beskrev genuspedagogiken 
som ett likabehandlingsarbete där de måste ge barnen samma förutsättningar och val 
oavsett kön. Pedagogen Petra förklarade att genus i förskolan handlar om att vidga 
både vuxnas och barns vyer. Att förstå och vara medveten om att omgivningen, till 
exempel media men också vuxna runt omkring barnen, påverkar. Enligt henne 
handlar genus i förskolan om att reflektera över vilka konsekvenserna blir om jag 
säger och gör vissa saker, vilket Camilla också menade då hon berättade att vuxnas 
förhållningssätt samt vilket språk pedagoger använder när de tilltalar barnen 
påverkar barnen. Hon tyckte att genus i förskolan handlar om att se individerna 
istället för barnets kön. Jessica ansåg att förskolans uppdrag i förhållande till genus 
handlar om att få bort de könsstereotypa mönster som präglar samhället. Hon 
menade att pedagoger måste vara medvetna om och motverka samhällets 
könsstereotypa mönster och visa att det är okej för barnen att vara sig själva.  

Samtliga pedagoger i studien höll med om att när barnen är runt ett till tre år är de 
fortfarande ”oformade” och har ännu inte hunnit bli alltför påverkade av samhällets 
stereotypa könsnormer. Camilla beskrev att barnen vid ungefär tre års ålder börjar se 
att de har olika kön och att hon före det kan konstatera att barnen inte alls bryr sig 
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om vad de leker med. Jessica har sett att flera av de tvååriga barnen tar efter 
treåringarna och påverkas väldigt tidigt. Hon tänkte att det inte sker per automatik 
att alla flickor dras till färgen rosa, utan att det måste komma någonstans ifrån. Även 
om de hemifrån försöker uppmuntra barnen att välja det de tycker om kan det bli 
svårt att övertyga barnen ”…det är kanske inte så att pappa haft en rosa skjorta på sig, 
någonsin”, sa hon. Att flickor och pojkar dras till olika material trodde Camilla ändå 
ibland måste vara genetiskt och berättade att hennes son tidigt bara skulle leka med 
bilar och att det inte var något hon eller hennes man började uppmuntra honom att 
göra. Hennes dotter lekte däremot aldrig med dockor, berättade hon. De pedagoger i 
studien som arbetar på en avdelning för de yngre barnen med åldrarna ett till tre har 
sett att barnen där ofta leker med alla leksaker. Maria som arbetar med de yngre 
åldrarna sa att barnen där leker med det de finner intressant och kul. Att barnen efter 
tre års ålder börjar säga saker som att det där är en tjejleksak eller en killeksak 
upplevde alla sex pedagoger som ganska vanligt. Petra förklarade att det händer 
någonting när de yngre inskolas på avdelningen för de äldre barnen: 

…det är inte bara beroende på hur vi beter oss utan de ser mer av det som händer runt omkring 
dem, börjar upptäcka mer och lyssna mer, uppfattar mer av allting runt omkring dem. Även om 
man har en förälder som kanske försöker ge något annat går det jättebra första åren. Sen 
plötsligt blir det svårt och sen blir det bara svårare och svårare. 

Hon beskrev att innan barnen blir påverkade utifrån är de i sin ”egna lilla värld”. I 
studien framkom det att samtliga pedagoger ansåg att barnen blir mer medvetna om 
vad media, reklam, tv och film förmedlar. Maria förklarade att barnen pumpas med 
allt sådant som gör att barnen skapar en bild av hur de bör bete sig och vara. 

4.1.2 Miljö och material 

Att miljö och material kan påverka barnens uppfattningar om hur flickor och pojkar 
bör vara, var alla informanter överens om. Jessica berättade att benämningen av 
olika miljöer och rum kan påverka barnens uppfattningar. Medvetet säger de 
exempelvis hemmiljö istället för dockvrå då det ska vara en neutral plats, precis som 
köket är hemma. Likaså ska byggmaterial vara blandat och neutrala färger och 
mönster ska finnas i verksamheten. Här framkom det att hon tyckte att deras 
möjligheter att köpa in könsneutralt material är begränsat då det ofta är uppdelat i 
färgkategorier som lila och grönt. Vill de då ha blandade färger blir de tvingade att 
köpa dubbelt, förklarade hon. Hon tyckte att det är synd att det inte finns leksaker i 
alla färger, till exempel har hon aldrig sett att det finns rosa bilar att köpa in.  

Lisa frågade sig om det inte är vi människor som påverkar och inte miljön. Hon ansåg 
att våra föreställningar speglar hur miljön utformas och hur vi agerar gentemot 
barnen påverkar deras föreställningar om hur flickor och pojkar bör vara. Maria är 
övertygad om att omgivningen, som media, reklam och hemmet, påverkar barnens 
uppfattningar jättemycket. I omgivningen får barn ständigt intryck av vad som är 
flickigt och pojkigt, sa Lisa. Hon avslutade med att säga: 

Vilka barn pedagogerna lockar till vilka ställen och vad vi tänker är manligt och kvinnligt har 
även det en betydande roll. Det är ju vi som har bestämt att bilar är för killar, om det nu är så... 
Det är ju bara en bil från början. Så egentligen kan jag tycka att det är vi som påverkar mest.  

Petra och Sofia talade om att erbjuda miljöer och material som inte är ”färdiga”. 
Färdiga material, förklarade hon, sänder ut könsladdade signaler vilket inte 
underlättar barns möten med nya barn. Färdiga leksaker blir svårare att ge en ny 
innebörd, uttryckte hon. Barnen känner ofta igen materialen från filmer och reklam 
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vilket gör att de har klara uppfattningar om vad det är för något, vilket påverkar 
lekarna. På frågan om det är skillnad på att arbeta ur ett genusperspektiv inomhus 
kontra utomhus svarade Petra:  

Inomhus har vi det material som vi kan förhålla oss till och det är lättare för mig som pedagog 
att gå in och vara aktiv inomhus. Ute på gården är barnen till exempel ofta längre ifrån och då 
blir det som det blir. Det är svårare att vara med aktivt på samma vis. Vi hör inte barnen på 
samma vis, hör inte vad alla säger eller ser vad alla gör. Därför är det lättare inomhus. Men det 
beror också på vad man erbjuder inomhus. Om vi tänker en förskola med väldigt mycket 
traditionellt material och kanske inte så mycket medvetenhet kring de här frågorna. Då kanske 
det är bättre, ur den här aspekten, att vara ute i skogen där det inte finns någonting. Då blir det 
ofta en annan sorts lek istället. 

Sofia menade att det är viktigt att erbjuda mycket skapande- och 
konstruktionsmaterial. Hon berättade att det är viktigt att tänka igenom miljön som 
helhet, vilka material som finns, se vilka barn som leker var och vilka de är, se om alla 
vågar ta för sig och så vidare. Böcker nämnde hon är något de tittat på ur ett 
genusperspektiv och har märkt att många karaktärer ofta har ”han-personer” som 
huvudpersoner. Sofia och Petra berättade att det är viktigt att se över vilka förebilder 
som finns i böckerna och reflektera över hur de påverkar barnen. Sofia påpekade att 
det måste finnas en balans i den litteratur som finns tillgänglig. Det kan inte bara 
finnas det ena eller det andra, finns det manliga förebilder bör det finnas kvinnliga. 
De berättade att arbetslagen på förskolan reflekterade över vilka budskap 
barnlitteraturen som fanns tillgänglig på deras avdelning gav. De granskade vilka 
som representerades och vilken lärdom barnen kunde få ut av böckerna. Det gav 
pedagogerna en större medvetenhet om vad text och bild förmedlar. Den 
medvetenheten, förklarade Petra, kan de nu använda tillsammans med barnen och de 
diskuterar och ifrågasätter mer vad som står skrivet. Som ett praktiskt exempel på 
hur de utformar miljön ur ett genusperspektiv förklarade Sofia att de i sånger, rim 
och ramsor arbetar aktivt med att växla mellan att använda orden han och hon.               
Petra pratade också om att hon försöker tänka efter vilka ord hon använder när hon 
benämner saker. Hon berättade att om de pratar om exempelvis ett djur som hon inte 
vet könet på så kan djuret benämnas som en ”den” och inte en ”han”. Det blir lätt 
enligt henne att ”han” är det ord som får mest plats. I arbetslaget som Lisa arbetar i 
har de rensat och diskuterat olika böcker de har på förskolan och tittat på vilka 
karaktärerna representerar. De har plockat bort många böcker och hon berättade att 
de upplever att de behöver en större bredd litteratur som representerar en större 
grupp, till exempel karaktärer med olika handikapp, etniciteter och kön.  

Camilla förklarade att de diskuterar genus i arbetslaget även om de inte alltid 
benämner det som genus. I lekrummet berättade hon att de erbjuder barnen 
könsneutralt material som till exempel byggklossar. Vid inköp av nytt material 
reflekterar de tillsammans i arbetslaget för att på bästa sätt hitta en blandning av 
material, saker som kan passa alla. Det kan vara både färdiga och könsneutrala 
material för att bredda valmöjligheterna. Jessica, som endast arbetat på förskolan i 
några månader, sa att genus inte har diskuterats jättemycket under hennes tid än, 
men var positiv till hur de arbetat tidigare med miljön. Hon förklarade vidare att 
personalen är aktiv med att reflektera över rummens betydelse och olika 
benämningar samt att erbjuda en blandning av material. Hon upplevde att 
arbetslaget börjar diskutera mer och mer på arbetslagsträffarna och under arbetet 
med att förnya Likabehandlingsplanen. Maria berättade att tankarna präglas av ett 
genusperspektiv på allt de gör på förskolan, bland annat när de ska göra om miljön. 
De tänker på att det ska finnas material som är till för alla och är aktiva med att 
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diskutera miljöns utformning. Diskussionerna sker enligt Maria både spontant och 
under planeringstid. Sofia och Lisa berättade att de just nu har stort på fokus på 
lekmönster. Sofia sa att de har kommit överens i arbetslaget om att se över vilka som 
leker i vilka miljöer, vilka som tar för sig mer än andra och de diskuterar hur de ska få 
alla barn att kliva fram i de olika miljöerna. Hon nämnde att de reflekterat över vilka 
material de har och på vilket sätt de tilltalar barnen, ett exempel hon tog upp är: 

De älskar att sätta på sig kjolar här, vi har utklädningskjolar som alla är rosa och jättegulliga. 
Det tilltalar många, både flickor och pojkar, men finns det andra som skulle vilja klä ut sig till 
något mer? Kan vi utöka utbudet med någonting mer för att tilltala fler? För det är själva 
utklädningen, att få chansen att klä ut sig och kliva in i en annan roll som vi vill åt och då måste 
det inte vara en rosa kjol, men det är det vi har nu... 

Flera av pedagogerna nämnde att de försöker ha material tillgängligt för barnen så att 
de har möjlighet att välja material efter vad de är intresserade av. De berättade att 
vissa material är placerat där barnen inte kommer åt på grund av säkerhetsskäl. De 
förklarade dock att det är viktigt att de berättar att dessa material finns så att barnen 
ändå kan be om dem. Camilla talade om att hur personalen använder sitt språk när 
de pratar om olika material med barnen också påverkar hur barnen uppfattar att 
materialen är tillgängliga. Maria instämde och förklarade att det kan vara bra att vara 
medveten om sitt eget agerande och tänka efter vad hon säger kan innebära för 
barnen. Camilla sa att tonläget på rösten och hur de uttrycker sig mot barnen kan ha 
en påverkan. Att pojkar får ha klänning på sig såg hon inte som konstigt, och säger att 
ingen bryr sig om att flickor har byxor på sig. Hon gav som exempel att flickor många 
gånger kommer fram för att få bekräftelser för sin nya fina klänning. Istället för att då 
säga att det är en fin klänning kan hon tänka på att bekräfta barnet på ett annat sätt. 
Ett exempel hon gav var: ”åh, en ny prickig klänning, kan du snurra?” 

Maria ansåg också att mycket ansvar ligger på dem i personalen att tänka på hur de 
presenterar materialen för barnen och hur de lockar till lek. Hon hävdade att det inte 
räcker att bara ha materialen framme. Jessica delade samma åsikt då hon förklarade 
att om mängder av material ligger framme finns det en risk att det inte ens blir någon 
lek. Hon tyckte att det är bättre att ha mindre material framme och istället vara aktiv 
med att byta ut det med jämna mellanrum. På det sättet blir utbudet varierat för 
barnen. När Petra pratade om tillgängligt material på hennes avdelning berättade 
hon att barnen kan använda och leka med allt som finns framme. Hon sa att det 
material som inte ligger tillgängligt för barnen inte heller används av dem. 

Sofia förklarade att arbetslaget försöker ge tillgång till blandat material och vad hon 
har sett så leker barnen med väldigt mycket av det som finns. Nu arbetar de väldigt 
aktivt med att titta på lekmönster i miljön och målet med det är att flickor och pojkar 
ska få lika förutsättningar i förskolans miljö. De är måna om att köpa in material som 
inte är stereotypt och som är giftfritt men har insett att det finns begränsat material 
till den budget de har, berättade hon. Camilla tyckte att de på deras förskola har 
försökt att inreda lekrummet och skaparrummet så neutralt som möjligt. I 
lekrummet finns det både dockor och bilar men hon tänker att de kompenserar 
varandra. I köket har de nyligen satt in ett ljusbord och för att skapa en inspirerande 
miljö hängde personalen upp pärlor i ett snöre ovanför ljusbordet och satte upp 
speglar runt om. I efterhand har pedagogerna tänkt på att det blev väldigt mycket 
rosa pärlor och funderat på om det nu kan uppfattas som en mer ”flickig” plats. 
Samtidigt bryr sig inte barnen, utan alla barn leker där, sa Camilla. Skulle det vara så 
att vissa barn inte längre lockas dit får de tänka om, betonade hon.  
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Nu för tiden är det mycket diskussioner om hur förskolans olika rum ska benämnas 
och idag har de inte längre en dockvrå eller bilhörna, sa Maria och Jessica. Mer 
neutrala benämningar på rummen används och de tänker mycket på hur de ska 
utforma miljön så att flickor och pojkar kan leka i samma rum och tillsammans. 
Jessica berättade att på hennes förra arbetsplats hade de en dockvrå och där 
upplevde hon att pojkarna sällan vistades. Att planera hur rummen ska benämnas är 
enligt henne ett bra exempel på hur de arbetar i praktiken. Petra beskrev att de på sin 
förskola och avdelning mest har skapande- och konstruktionsmaterial och att de 
plockat bort mycket färdigt material. De använder sig av koncentrationsstationer där 
barnen i mindre grupper kan få samla sig och fokusera på något specifikt. För att 
rolleken ska få plats har de nu utifrån barnens intresse skapat ett kojrum, 
”Kojrummet”, där barnen får bygga kojor och ta sig an olika roller i leken. 

4.1.3 Pedagoger om vårdnadshavares delaktighet 

Maria pratade om att de gör vårdnadshavare delaktiga i förskolans genusarbete 
genom att de informerar dem hur de tänkt kring miljön och vad de har för material. 
Under förra årets föräldramöte presenterade pedagogerna förskolans olika rum. De 
gick en rundtur på avdelningen och berättade om vad de tänkt med miljön och vad 
som händer i rummen om dagarna. Att vårdnadshavare diskuterar genusfrågor med 
personalen upplevde hon är väldigt ovanligt. Om personalen berättar för 
vårdnadshavare att de arbetar med genusfrågor ansåg hon att det är viktigt att 
förklara så att de inte tror att barnen begränsas på grund av sitt kön. Vårdnadshavare 
kan kanske ha en förutfattad mening om att ”jaha, nu ska inte pojkarna få leka med 
bilar och flickor inte få leka med dockor längre”, sa Maria. Lisa och Sofia, som arbetar 
på den andra förskolan, upplevde att vårdnadshavare idag är väldigt medvetna och 
uppdaterade om genuspedagogik. De frågar gärna personal om hur de arbetar och 
diskussioner kan komma upp under exempelvis föräldramöten när personalen 
beskriver hur de arbetar med genus. Föräldramöten ser Sofia som bra tillfällen att 
beskriva förskolans genusarbete. Hon upplevde att vårdnadshavare på hennes 
avdelning är väldigt intresserade av genusfrågor och kände därför att hon skulle 
kunna diskutera det mer med dem.  

Alla pedagoger hänvisade till förskolans läroplan och Likabehandlingsplan som finns 
tillgängliga för vårdnadshavare via kommunernas och förskolornas hemsidor. Jessica 
frågade sig om alla vårdnadshavare hittar informationen på kommunens hemsida. 
Det går inte heller att ta för givet att alla vårdnadshavare tar del av den 
informationen, påpekade Petra. Hon ansåg att det är svårt att diskutera med 
vårdnadshavare om genus på ett naturligt sätt, men ser även att en del 
vårdnadshavare är intresserade och vill diskutera. Vårdnadshavare är olika 
intresserade och därför är det en utmaning att förhålla sig till dem som vill ha mer 
information om förskolans genusarbete. Petra upplevde att det var skönt att under 
det senaste föräldramötet i höstas hänvisa till Skolinspektionens rapport från våren 
2016. På det viset blir det inte pedagogerna som står och tycker en massa saker utan 
det är något som de har fått som direktiv att arbeta med, berättade hon.  

Camilla berättade att de använder sig av en app som heter Förskoleappen där 
pedagoger kan tagga barnen, lägga ut bilder och text om barnets vardag och koppla 
det till läroplansmål och egna mål som förskolan har. Vårdnadshavare kan sedan ta 
del av appen när de exempelvis är hemma. Förskoleappen ger möjlighet att lägga upp 
inlägg om deras arbete med genus ifall att det förekommer, sa hon. Jessica pratade 
även hon om Förskoleappen och hoppas att deras arbete blir synligt där för 
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vårdnadshavare, men undrar hur många som verkligen läser och engagerar sig i det 
som skrivs. Många gånger hamnar genusarbetet på förskolan lite i skymundan då det 
finns andra mål uppifrån de ska fokusera på. Hon sa dock att förskolans genusarbete 
är ett förhållningssätt som alltid ska finnas där även om de inte alltid nämner genus i 
sitt arbete. Förra året hade man på Sofias förskola fått direktiv uppifrån att i 
verksamheten fokusera på genusfrågor, vilket gjorde att det blev lättare att få 
vårdnadshavare delaktiga i genusarbetet under exempelvis föräldramötet. Sofia 
nämnde även att barnets inskolning är ett tillfälle att delge hur de arbetar på 
avdelningen. De förklarar då för vårdnadshavare att de arbetar med att skapa lika 
möjligheter för alla barn. 

Camilla förklarade att det just nu inte är så stort fokus kring genus på förskolan som 
hon arbetar på. Hon ansåg däremot att de efter kompetensutbildningar som 
arbetslaget har gått på utgår de ändå ifrån ett genusperspektiv i mycket av det de gör i 
verksamheten. Hon tyckte att den dagliga kontakten annars är ett tillfälle att 
diskutera genus med vårdnadshavare. I den dagliga kontakten med vårdnadshavare 
upplevde Jessica att hon flera gånger mött vårdnadshavare som ställer frågor om det 
går bra att barnet har med sig en bok som handlar om dinosaurier eller prinsessor. 
Hon berättade att de kan ställa frågor som ”Är det okej att han har klänning idag?” 
Hon menade att det är viktigt att pedagoger är beredda att försvara barnen och säga 
att det är helt okej att deras son har klänning. Hon frågade sig om vårdnadshavare 
tänker att böckerna är läskiga eller om de frågar ur ett genusperspektiv. Utöver den 
dagliga kontakten finner Jessica det svårt att få med vårdnadshavare i diskussioner 
om genus och i arbetet med att utforma miljön. De försöker däremot bjuda in och 
uppmuntra vårdnadshavare att gå in i rummen för att de ska få se hur det ser ut på 
deras barns förskola.  

4.1.4 Vårdnadshavares reflektioner kring genusarbete i förskolan 

Marianne upplevde att pedagogerna på förskolan inte har förmedlat det 
genuspedagogiska arbetet överhuvudtaget. Hon tänkte att det till stor del kan bero på 
att hennes barn endast vistats på förskolan i ungefär tre månader. Den andra 
vårdnadshavaren Magnus sa att pedagogerna har förmedlat sitt genusarbete under en 
del föräldramöten och att han upplevde att han ibland kan se det i Förskoleappen. 
Hans barn har gått på förskolan en längre period. Något båda vårdnadshavarna i 
studien uttryckte är att de upplever att genusarbete i förskolan ska handla om att 
behandla alla barn lika oavsett vilket kön barnet har. Marianne uttryckte att genus i 
förskolan för henne handlar om att: 

...bemöta pojkar och flickor på samma sätt och ge dem samma förutsättningar för att utvecklas. 
Inte falla in i stereotypa könsmönster som att flickor ska leka med andra flickor, leka med 
dockor eller att pojkar ska leka med bilar. 

När vårdnadshavarna tänkte på förskolans miljö och om de upplever att den 
motverkar könsstereotypa mönster sa Magnus att han inte kan ge något konkret 
exempel på något som motverkar. Han har dock sett att det finns leksaker som 
intresserar alla barn och att det egentligen är upp till barnen själva vad de vill leka 
med. Marianne tyckte att det syns tydligt att pedagogerna på förskolan bemöter alla 
barn med samma tonläge och att de inte gör några skillnader i hur de bemöter flickor 
och pojkar. Hon har märkt att leksaker som bilar och dockor finns tillgängliga i 
samma rum och att barnen leker med nästan alla leksaker. Både flickor och pojkar 
leker med dockor och bilar. Det är inga konstigheter alls, berättade hon.  
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Att vissa barn tror att vissa leksaker och material är till flickor och andra för pojkar är 
något Magnus upplevde att han både kan se och höra på förskolan. Han påpekade att 
det troligen kommer hemifrån snarare än från förskolan och att när barnen får med 
sig det hemifrån sprider det sig mellan barnen på förskolan. Marianne gav exempel 
på vad hon har sett på förskolan och säger: 

De äldre barnen får hjälpa till i köket samt att plocka undan efter maten, både pojkar och flickor, 
något som annars kan anses vara kvinnosysslor. Jag tycker att pedagogerna uppmuntrar barnen 
att leka med vad de vill och erbjuder alla att leka med samma saker. Pärlas det så är det både 
pojkar och flickor som gör halsband.  

4.2 Resultatanalys 

I kapitlet nedan kommer vi att analysera resultatet där vi har delat in kapitlet i tre 
underrubriker; Miljön som en spegel av genustänkande, Kommunikativt glapp 
mellan vårdnadshavare och pedagoger och Sammanfattning. Det teoretiska 
perspektiv som empirin tolkas utifrån är det socialkonstruktivistiska där sociala 
regler och normer skapas när olika individer interagerar med varandra (Barlebo 
Wennberg, 2000). 

4.2.1 Miljön som en spegel av genustänkande?  

I studien blev det tydligt att många av de intervjuade pedagogerna ansåg att det till 
stor del var de själva som påverkade mest i förhållande till genus. Miljön blev en 
återspegling av vilket förhållningssätt de hade. Samtidigt som pedagogerna ansåg att 
miljön påverkades av dem själva gick det att förstå att miljön också påverkade deras 
förhållningssätt. Samtliga pedagoger var eniga om att miljön påverkar hur barn 
uppfattar flickors och pojkars lika värde. Däremot tolkar vi det som att det inte börjar 
i miljön. Bakom alla miljöer finns det en eller flera individer som på ett eller annat 
sätt har utformat eller är aktiva i miljön, presenterar den för andra individer som i sin 
tur tar till sig de budskap som miljön förmedlar. Det är miljön som skapar och 
utvecklar människors tänkande samtidigt som människor påverkas och formas 
utifrån miljön. Det är de kulturella och sociala miljöerna som konstruerar olika 
grupperingar som finns i samhället (Ejrnæs & Kristiansen, 2002). Det kan 
exempelvis vara att kategorisera flickor och pojkar efter kön och stereotypa normer. 

Alla pedagoger nämnde till exempel att media och reklam hela tiden fanns där och 
styrde vad både de och barnen skulle tycka och tänka. Dolk (2013) menar att media 
och reklam hela tiden finns tillgängligt för barnen och påverkar deras uppfattningar 
om valmöjligheter i förhållande till deras kön. Därför hävdar vi att pedagogerna 
ansåg att det genuspedagogiska arbetet var utmanande då de inte kan styra över vilka 
andra intryck barnen får när de inte är på förskolan, när företag ute i samhället livnär 
sig på att förmedla budskap som värderar kön olika. 

Samtliga pedagoger förklarade att de ansåg att miljön har en stor påverkan på barns 
förståelse för flickors och pojkars lika värde och att det var pedagogernas ansvar att i 
miljön förmedla ett budskap som främjar den förståelsen. Därför var det viktigt enligt 
pedagogerna att tänka igenom vilket material som erbjuds i förskolans miljö och vilka 
signaler de ger. Att erbjuda skapande material som till exempel bygg- och 
konstruktionsmaterial såg många pedagoger som ett bra tillvägagångssätt för att 
minska skillnaderna i flickors och pojkars lek. Alla som intervjuades var eniga om att 
miljön och de material som fanns tillgängliga kunde påverka barnen, men likaväl som 
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att det var viktigt att det fanns könsneutrala material var det pedagogernas ansvar att 
vara medveten om hur de presenterade miljön och materialen. Återigen kommer 
pedagogerna in på att de har en betydelsefull roll gällande barns uppfattning av deras 
lika värde. I den kulturella och traditionella miljön som förskolan representerar, 
erbjuds det material och leksaker som funnits under många år. Pedagoger köper in 
material baserat på deras föreställningar om vad de tycker att förskolan behöver och 
vad de tror att barnen vill ha. Pedagogernas föreställningar skapas, enligt ett 
socialkonstruktivistiskt perspektiv, av kulturella konstruktioner och kan på så sätt 
avgöra vad verksamheten erbjuder och förmedlar (Ejrnæs & Kristiansen, 2002).  

Miljön påverkas av vilket förhållningssätt pedagogerna har och det är viktigt att de är 
överens om vad de vill förmedla med miljön. Det som också framkom i intervjuerna 
var att det var en utmaning att sätta ord på när de arbetade med genus och att de inte 
alltid nämnde begreppet när de exempelvis utformade miljön. Därför tror vi att det 
kan bli problematisk att utforma en miljö som förmedlar ett likvärdigt budskap när 
pedagogerna inte berättar för varandra hur de har tänkt i förhållande till genus. Det 
gäller att alla är med på samma bana och utformar miljön ur ett genusperspektiv då 
miljön hela tiden återspeglar och påverkar hur människor tycker och tänker. 
Pedagogernas värderingar blev tydliga när de exempelvis skulle köpa in material och 
de kunde göra kopplingar till genus utifrån hur de resonerade.  

Det utbud av material som går att beställa kan förstås som en begränsning när 
pedagogerna försöker ta in material med ett genusperspektiv i åtanke. En pedagog 
nämnde till exempel att det inte är ofta som man ser en rosa bil som en valmöjlighet 
och att barn då kan uppfatta att vissa leksaker passar ett visst kön. Nu är det inte så 
att rosa endast är till för flickor, men om flera flickor tilltalas av en rosa bil bör det 
kanske finnas med som valmöjlighet att köpa in. Att materialen i sig påverkar barnen 
är en tolkning vi skulle kunna göra, men bakom all leksakstillverkning finns det 
människor som resonerar på ett visst sätt och som av kommersiella skäl anser att 
rosa inte passar på en bil. Freeman (2007) beskriver att vårdnadshavare vill 
uppmuntra sina barn till könsöverskridande lekar och interaktioner. Däremot ser 
författaren att vårdnadshavarna ändå vill att deras barn beter sig efter typiska 
könsmönster. När samhället och vårdnadshavare uppmuntrar stereotypa 
könsmönster får vi förståelse för varför leksaksleverantörer producerar stereotypa 
leksaker. Det är antagligen det som genererar pengar till leksaksföretagen. Vi tänker 
att det hade varit lättare för pedagogerna att förmedla att barnen har rätt att leka 
med vad de vill oavsett kön om de som levererar leksakerna också resonerade med ett 
genusperspektiv. 

Flera av de svar vi fick ifrån informanterna handlade om vikten av att pedagogerna är 
medvetna om hur de samtalar med barnen, hur de presenterar miljön och material 
och att de har ansvar att förmedla förhållningssätt. Ett återkommande begrepp som 
fanns med i de flesta av svaren från intervjuerna var ordet aktiv. Att vara aktiv 
menade de flesta pedagogerna var av vikt för att hålla genusperspektivet synligt i 
verksamheten. De berättade att de var tvungna att vara aktiva med att presentera 
material för alla, aktiva med att reflektera över vilka begrepp de använde, aktiva med 
att diskutera hur de ska utforma de olika miljöerna på förskolan och aktiva med att 
observera barnen för att se hur de leker i miljön och med olika material. 
Människornas tankar och värderingar påverkar miljön och på så sätt kommer samma 
förhållningssätt att gå runt, människan till miljön, miljön till människan och så 
vidare.  
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Vårdnadshavarna berättade att förskolans miljö erbjöd varierat material i form av 
leksaker som intresserade alla barn. En vårdnadshavare ansåg att pedagogerna 
arbetar aktivt med att ge alla barn lika möjligheter och försöker tilltala alla barnen 
lika oavsett kön. Samtidigt uttryckte vårdnadshavarna att pedagogerna inte alltför 
ofta förmedlar det genuspedagogiska arbetet för dem vilket får oss att fundera på hur 
bekanta vårdnadshavarna är med genuspedagogik. Det blir relevant att ifrågasätta 
hur mycket kunskap om genuspedagogik som överförs från pedagoger till 
vårdnadshavare. Pedagogerna berättade väldigt mycket om materialens betydelse i 
förskolan och redogör för hur de tänker om materialen i verksamheten. De visar på 
stor medvetenhet om att materialen påverkar barnen vilket vårdnadshavarna tycks ha 
uppfattat. Något som vi har förstått som betydelsefullt är att vuxna ska förmedla 
värderingar och normer. Därför tror vi att det är viktigt att vårdnadshavare har en del 
kunskap om genuspedagogik då hemmet, precis som förskolan, lämnar avtryck om 
hur barnen bör vara.  

4.2.2 Kommunikativt glapp mellan vårdnadshavare och pedagoger? 

Det framkom i studien att flera av pedagogerna fann det svårt att göra 
vårdnadshavare delaktiga i förskolans genusarbete. Alla pedagogerna gav exempel på 
när diskussioner eller information kunde ske med vårdnadshavare men ansåg att det 
inte förekom alltför ofta. Båda vårdnadshavarna ansåg att förskolan arbetar aktivt 
med att motverka könsstereotyper, men att det sällan diskuteras. Enligt Magnus 
utsagor blev förskolans genusarbete synligt för vårdnadshavarna vid enstaka 
tillfällen, så som vid föräldramöten eller via Förskoleappen. Till skillnad från Magnus 
upplevde Marianne att hon överhuvudtaget inte fått information om förskolans 
genusarbete från pedagogerna. Anledningen till att information om förskolans 
genusarbete har uteblivit kan bero på att hon inte har haft sitt barn särskilt länge på 
förskolan. Pedagogerna på förskolan beskrev att de ibland delger förskolans 
genusarbete på föräldramöten. Då pedagogerna på förskolan hänvisar till 
Likabehandlingsplanen ansåg de att de ändå visade att de arbetar med flickors och 
pojkars lika värde. De nämner sällan ordet genus då de är oroliga att vårdnadshavare 
ska reagera negativt på ordet genus. Vi tänker att det kan påverka i vilken grad 
vårdnadshavarna uppfattar att pedagogerna informerar om förskolans genusarbete.  

Båda förskolorna arbetar med Likabehandlingsplanen och hänvisar till den vid 
föräldramöten. De nämnde dock att de är osäkra på om alla vårdnadshavare 
verkligen läser den, vilket kan innebära att informationen som pedagogerna hoppas 
på når ut till vårdnadshavarna inte gör det. Det kan vara så att det där uppstår ett 
kommunikativt glapp mellan pedagogerna och vårdnadshavarna. Vi ställer oss frågan 
om det skulle kunna vara så att Marianne tagit del av Likabehandlingsplanen men 
inte uppfattat att det delvis handlar om flickors och pojkars lika värde och hur 
förskolan arbetar med den. Vi tänker att en orsak till varför vårdnadshavare inte 
uppfattar förskolans likabehandlingsarbete skulle kunna bero på att pedagogerna 
kanske inte kopplar Likabehandlingsplanen till deras praktiska genusarbete inför 
vårdnadshavarna. Då Marianne själv påpekar att hennes barn endast varit på 
förskolan en kortare tid kan det vara en orsak till varför hon upplever att hon inte fått 
information. 

Karlson och Simonsson (2008) uppger att pedagoger förväntar sig att 
vårdnadshavare är delaktiga i förskolans genusarbete och att de behöver deras 
engagemang för att kunna ge barnen en tydlig bild av att alla är lika värda och får 
vara den de vill. De nämner att den dagliga kontakten och föräldramöten ofta blir 
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tillfällen då diskussioner med vårdnadshavare om genus kan ske. På en av 
förskolorna i studien förklarade en pedagog att ett föräldramöte blev ett ypperligt 
tillfälle att visa upp inomhusmiljön för vårdnadshavarna. Tillfället gjorde att det 
fanns tid för pedagogerna att berätta om barnens vardag i de olika rummen. Det kan 
tolkas som att mer formella möten ger pedagogerna större möjligheter till 
diskussioner med vårdnadshavare och kanske eventuellt mer mod att ta upp ämnen 
som de känner är svåra eller rent av känsliga. Pedagogen Petra berättade att hon 
kände en större säkerhet när de på föräldramötet kunde hänvisa till vad 
Skolinspektionens rapport sagt att de ska arbeta med. På så sätt var det inte bara 
pedagogernas egna tankar som blev synliga. 

Ett antal pedagoger nämnde att informella möten som den dagliga kontakten i hallen 
kan vara tillfällen att diskutera genus. Det händer att vårdnadshavare frågar om eller 
kommenterar material i form av leksaker eller klädsel, berättade en pedagog. Det kan 
vara om ett visst klädesplagg går bra att barnet har på sig eller om en viss leksak går 
bra att ha med sig. Pedagogen ansåg att när tillfällen som dessa dyker upp är det 
viktigt att bemöta och stötta vårdnadshavarnas tankar. Framförallt är det av vikt att 
stötta och försvara barnen om vårdnadshavare känner osäkerhet om deras son 
verkligen får ha klänning på sig. När vårdnadshavarna själva tar upp frågor och 
funderingar gällande saker som berör genus i förskolan verkar det som att det blir 
lättare för pedagogerna att delge vad de och deras verksamhet står för. Karlson och 
Simonsson (2008) menar att pedagoger anser att det blir lättare att samarbeta med 
vårdnadshavare om de vet hur vårdnadshavarna ställer sig till genuspedagogik och 
vad de kan om ämnet. Därför blir det ännu en bekräftelse om varför det är viktigt att 
prata om genuspedagogik trots att det upplevs som ett svårt ämne. Utifrån resultatet 
kan det uppfattas som att flera av pedagogerna i studien kände att det är lättare att ta 
upp och diskutera med vårdnadshavare som är mer intresserade av genuspedagogik. 
Vi tolkar deras utsagor som att pedagogerna då vet att vårdnadshavarna har kunskap 
om vad genus handlar om i förskolan och känner därför att risken minskar att trampa 
någon på tårna.  

Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet skapas normer och värderingar i 
interaktion mellan individer (Barlebo Wennberg, 2000). En av vårdnadshavarna tror 
att hemmet påverkar barnens uppfattningar om vad som är för flickor och pojkar. 
Flera av pedagogerna ansåg att det är viktigt att förmedla till både barnen och 
vårdnadshavarna att barn får leka och klä sig hur de vill oavsett kön, vilket 
vårdnadshavarna kunde se på förskolan. Här förstår vi det som att pedagogerna har 
lyckats kommunicera vilket förhållningssätt som präglas på förskolan. 

Genuspedagogik upplevs av alla pedagoger som ett svårt arbete att förmedla vidare, 
kanske för att det kan vara ett känsloladdat ämne. Ingen av pedagogerna verkar vilja 
trampa någon på tårna samtidigt som alla nämnde att det är viktigt att motverka 
könsstereotypa mönster och värna om allas rätt att vara den de är. Det finns kanske 
en rädsla att vårdnadshavare ska tänka att deras barn inte ska få leka med vad de vill, 
som Karlson och Simonsson (2008) skriver. Författarna beskrev att pedagogerna i 
studien kände att både pedagogerna själva och vårdnadshavare behöver få mer ny 
kunskap om genuspedagogik. Med det resultat som framkommit kan det tolkas som 
att en rädsla och viss okunskap finns hos informanterna om ämnet och att det kan 
behövas mer reflektion om hur pedagogerna kan förmedla information om 
genusarbetet till vårdnadshavare. För att pedagogerna ska kunna förmedla sitt arbete 
vidare anser vi att de först behöver ha en viss kunskap om genuspedagogik och själva 
reflektera över sina egna föreställningar och tankar.  
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4.3 Sammanfattning 

I reflektioner kring miljö och material ur ett genusperspektiv är samtliga informanter 
överens om att miljö och material utövar påverkan. Det alla pedagoger förklarade är 
dock att det många gånger är de själva som har ansvaret att skapa en miljö som 
förebygger könsstereotypa mönster och värderingar. Bakom varje leksak, varje 
material, varje utformat rum eller område finns det en eller flera individer med 
värderingar som sätter sin prägel på vilka budskap miljön förmedlar. När 
pedagogerna reflekterar över hur de arbetar med att förebygga könsstereotypa 
normer och värderingar menar de att det är viktigt att i miljön erbjuda mycket 
skapande- och konstruktionsmaterial, ett varierat material och material som inte har 
allt för många könskoder. Dock är det ibland en utmaning att arbeta ur ett 
genusperspektiv vid inköp av nya leksaker och nytt material då vissa pedagoger anser 
att utbudet inte alltid präglas av samma förhållningssätt. 

Forskning och resultat visar att leksaker ofta sänder ut vissa budskap som visar på att 
flickor och pojkar ska vara på ett visst sätt. Leksakerna kategoriseras efter färg och 
där det kan bli tydligt vilken målgrupp leksaksleverantörer försöker rikta sig mot. I 
resultatkapitlet blir det tydligt att de två förskolorna vill erbjuda ett varierat utbud 
med leksaker som ska locka alla barn till lek. 

Vårdnadshavarnas roll i förskolans genusarbete är relativt liten trots att pedagogerna 
i studien trycker på vikten av vårdnadshavare som är införstådda och delaktiga i det 
genuspedagogiska arbetet. De två vårdnadshavarna är medvetna om att förskolan 
arbetar med genuspedagogik men känner själva att de inte är särskilt delaktiga i 
arbetet. Utifrån resultaten kan det verka som att pedagogerna på de två förskolorna 
känner en viss osäkerhet angående hur de ska förmedla sitt genusarbete på ett 
naturligt sätt och därför diskuteras det inte allt för ofta med vårdnadshavarna. 

5 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi om vilka metoder som använts och hur de är relevanta för 
studien. Vi diskuterar om andra metoder och tillvägagångssätt hade varit användbara 
samt hur det hade kunnat se ut om studien utförts på andra sätt. Efter 
metoddiskussionen kommer diskussioner om det resultat som framkommer i 
studien. I det avsnittet belyser vi vilket resultat som studien har gett och hur detta 
kan kopplas till vad tidigare forskning säger om ämnet.  

5.1 Metoddiskussion 

Genom att använda kvalitativa semistrukturerade intervjuer gav det oss möjlighet att 
få öppna svar och chans att ställa följdfrågor (Bryman, 2011). Intervjuerna gav oss 
möjlighet att få inblick i hur pedagogerna själva reflekterar att de arbetar med genus i 
förhållande till miljö och material. Att intervjua fler hade självklart gett en bredare 
bild av hur olika förskolor arbete med genus och hur pedagoger förmedlar sitt 
genusarbete till vårdnadshavare. Däremot fick vi en större inblick i hur sex pedagoger 
från två förskolor arbetar med miljö och material ur ett genusperspektiv och deras 
reflektioner. Att använda två förskolor och pedagoger därifrån gjorde att vi kunde få 
en djupare inblick i deras arbete. Hade det varit pedagoger från fler förskolor hade 
det kunnat bli en större jämförelse och resultatet hade troligen blivit bredare. Det 
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som är bra med att vi har fokuserat på endast två förskolor är att det har gett oss mer 
tid att fördjupa oss i vårt resultat. Tiden som är avsatt för att skriva och bearbeta vårt 
resultat är något vi har behövt ta hänsyn till och att intervjua fler pedagoger från fler 
förskolor hävdar vi skulle ha tagit för lång tid.  

Under rubriken Urval har vi valt att visa informanternas fingerade namn och roller i 
en tabell för att förtydliga att de inte kommer från samma förskola. Det gör att det 
förhoppningsvis ska underlätta att gå tillbaka och se vilka informanter som beskrivs i 
resultatkapitlet eller i andra kapitel de fingerade namnen uppkommer. Fingerade 
namn anser vi är en tillgång i studien för att belysa informanternas olika perspektiv 
på ämnet i studien och för att underlätta den kategorisering vi utfört av resultatet.  

Hade vi velat nå ut till flera pedagoger och vårdnadshavare hade vi kunnat använda 
oss av enkäter då en fördel är att de många gånger går att skicka till fler personer på 
en relativt kort tid (Bryman, 2011). Intervjuer är mer tidskrävande. Trots den 
fördelen med att vi skulle ha kunnat nå ut till fler pedagoger och vårdnadshavare och 
då också eventuellt fått ännu mer användbart material i studien väger fördelarna med 
intervjuer och med färre personer mer den här gången. Med enkäter blir det betydligt 
svårare att följa upp med fler frågor. Vi som intervjuar kan inte hjälpa informanterna 
om det skulle vara en fråga som han eller hon inte förstår och det finns en risk att alla 
frågor inte besvaras fullt ut, vilket Bryman (2011) beskriver som en nackdel. 

De två vårdnadshavarna i studien är bara en bråkdel av alla vårdnadshavare ute på 
förskolorna. Att ha fler vårdnadshavare i studien hade varit bättre och gett en bredare 
bild av hur vårdnadshavare tänker kring förskolans genusarbete med miljö och 
material och i vilken grad de upplever att de får ta del av detta arbete. I vår studie 
hade det optimala varit att få tag på en vårdnadshavare från vardera förskola i 
studien, men på grund av kort tidsperiod och svårt att få tag i vårdnadshavare på den 
ena förskolan kunde vi endast få tag i två vårdnadshavare på en av förskolorna. 
Viktigt att poängtera är att de två vårdnadshavarna har ett varsitt barn på förskolan.  

För att bredda förståelsen för hur de två förskolorna arbetar med genuspedagogik i 
verksamheten hade vi också kunnat observera barnen, vilka material de leker med 
samt vilka miljöer de vistas i. Det hade dock inte varit relevant för denna studies syfte 
då det handlar om att ta reda på hur pedagoger reflekterar kring sitt arbete med miljö 
och material ur ett genusperspektiv samt hur förskolans genusarbete förmedlas till 
vårdnadshavare. Observationer om hur pedagoger arbetar i praktiken hade kunnat 
vara ett hjälpmedel i att formulera intervjuguiden, då hade vi innan kunnat utgå från 
vad vi sett vad pedagogerna gör med miljön och materialen eller vad barnen väljer att 
leka med i verksamhetens miljöer. Att använda fler metoder hade blivit svårare under 
det tidsspann som fanns till studien. Därför anser vi att intervjuer med pedagoger och 
vårdnadshavare var relevant för studien och den tidsperiod som fanns tillgänglig.  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet anser vi har varit relevant i denna studie då 
både forskning och resultatet genomsyras av svar och forskning som perspektivet 
belyser. Andra perspektiv kan säkerligen användas men vi menar att det 
socialkonstruktivistiska perspektivet speglar både våra tankar, studiens syfte och 
forskningsfrågor samt vad forskning och resultat visar. Genom att en del av den 
tidigare forskning om ämnet som använts även den utgår från perspektivet blir det 
och studien som helhet mer relevant. Att liknande forskning om ämnet, som denna 
studie berör, utgår från det socialkonstruktivistiska perspektivet stärker att 
perspektivet kan användas till vår studie. 
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5.2 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar på vikten av att pedagoger reflekterar över sitt 
förhållningssätt. Det kan vara en bra inkörsport för dem som känner att de inte vet 
hur de ska börja i det genuspedagogiska arbetet på förskolan. Studien belyser även ett 
föräldraperspektiv där vårdnadshavare delger hur de känner att de blir delaktiga i en 
förskolas genusarbete. Vi anser att vårdnadshavarna har en viktig roll gällande att 
förmedla budskap om flickors och pojkars lika värde, men tyvärr finns det inte 
särskilt många studier som inkluderar vårdnadshavare. Denna studie tänker vi kan 
inspirera vårdnadshavare och pedagoger i förskolan då den bland annat visar att det 
finns begränsat med information utifrån vårdnadshavares perspektiv om förskolans 
genusarbete. Det är anmärkningsvärt att det finns så lite forskning som berör 
vårdnadshavarnas perspektiv då pedagoger anser att vårdnadshavare behöver vara 
engagerade i förskolans genusarbete, just för att barnens förhållningssätt påverkas 
mycket hemifrån (Karlson & Simonsson, 2008).  

Som det framkommit i tidigare skede i studien har vårdnadshavarna lite olika 
synpunkter på hur de uppfattar att förskolan som deras barn går på förmedlar sitt 
genusarbete till dem. Vad det går att förstå är att förskolan inte alltid i början av 
terminerna ger information om sitt genusarbete. Det kan betyda att de nyligen 
inskolade barnen och deras vårdnadshavare inte har hunnit få information eller 
hunnit diskutera med pedagoger om genusarbetet på förskolan än. Vi tolkar det som 
att det inte alltid arbetas aktivt med genus på någon av förskolorna även om 
pedagogerna upplever att genus är något som alltid bör och ska finnas i förskolans 
arbete. Vi tror mer att det handlar om att pedagogerna ibland har svårt att uttrycka 
hur de konkret arbetar med genus då styrdokument, till exempel förskolans läroplan, 
inte ger några direktiv på hur förskolans genusarbete ska gå till. Både pedagoger och 
vårdnadshavare har en föreställning om vad de tänker att genus handlar om, både 
som ett eget ämne och i förhållande till miljö och material på förskolan. Trots att 
pedagogerna på de båda förskolorna inte alltid delger för vårdnadshavarna hur de 
tänker kring miljö och material i förhållande till genus i förskolan, verkar det ändå 
som att vårdnadshavarna har en förståelse för att omgivningen påverkar barnen. När 
både vårdnadshavarna och alla pedagoger pratade om genus och miljö uttryckte de 
att inte bara handlar om hur miljön utformas utan även om hur både vuxna och barn 
tilltalar varandra. De talade om att det handlar mycket om den sociala miljön och inte 
bara den fysiska vilket återigen speglar det socialkonstruktivistiska perspektivet. De 
sociala interaktionerna konstruerar miljön som i sin tur påverkar individerna som 
vistas i miljön. 

Berg och Nelson (2006) menar att det är viktigt att reflektera över vad pedagoger 
erbjuder för material i miljön då de sänder ut budskap om vad som anses typiskt för 
ett visst kön. I resultatet kan vi se att pedagoger och vårdnadshavare reflekterar över 
de material som erbjuds på förskolorna. De upplever att ett varierat material finns 
tillgängligt som de hoppas intresserar alla barn. Att reflektera över material anser vi 
är viktigt då miljön konstruerar människors tankar. Vi människor tar till oss budskap 
och normer från omgivningen vilket påverkar vårt förhållningssätt. Francis (2010) 
ger en intressant vinkel kring hur leksaker framställs. Författaren beskriver hur 
leksakernas förpackningar ofta ger en stereotyp bild av vad som anses vara manligt 
och kvinnligt. En av pedagogerna uttrycker att till exempel bilar ofta görs i samma 
färger och att hon aldrig sett en rosa leksaksbil. När vi tänker på de små 
leksaksbilarna som förskolor ofta har, har vi sett att de ofta är svarta, gula, röda och 
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gröna med eldsflammor och blixtar. Som Francis (2010) nämner har vi sett att 
bilarna har namn som ska visa hur snabba och tuffa de är, exempel på ett namn 
författaren nämner är Speed Racer. Flera pedagoger har märkt att 
leksaksleverantörer som förskolan köper material av allt mer försöker motverka 
dessa könsmönster, men att de fortfarande är långt ifrån att presentera material som 
inte bara ska locka ett särskilt kön. Förutom vårdnadshavares och pedagogers ansvar 
i att främja jämställdhet mellan könen anser vi att det även är andra, som exempelvis 
leksaksleverantörer, som bör engagera sig. Vi upplever att det är först när många i 
samhället reflekterar kring sitt förhållningssätt som de kan börja förändra normer 
och värderingar som råder i samhället. 

Vi kan se utifrån studiens resultat att flera pedagoger menade att kompensatorisk 
pedagogik är användbart när de arbetar med att motverka könsstereotypa mönster i 
förskolans verksamhet. En pedagog berättade att de måste erbjuda material som 
intresserar alla barn och då tycker vi att det bör finnas varierat material som dockor, 
bilar och könsneutrala leksaker som konstruktionsmaterial tillgängligt. 
Vårdnadshavarna upplevde att förskolan uppmuntrar flickor och pojkar att leka 
tillsammans. Vårdnadshavarna har en förståelse för hur pedagogerna planerar miljön 
ur ett genusperspektiv och har därför fått en inblick i hur förskolan arbetar med 
genuspedagogik. Det blir tydligt att vårdnadshavare och pedagoger anser att sociala 
och kulturella konstruktioner påverkar de möjligheter flickor och pojkar får.  

5.2.1 Betydelse för förskolläraryrket 

Vi hoppas att pedagoger kan läsa denna studie och inspireras till att engagera 
vårdnadshavare mer i förskolans genusarbete. Trots att det är pedagogernas ansvar 
att delge vad de arbetar med på förskolan har vi förstått att det är en utmaning att 
förmedla det genuspedagogiska arbetet till vårdnadshavarna. Om vårdnadshavarna 
själva börjar samtala om genus underlättar det för pedagogerna att delge hur de 
arbetar med ämnet. Både Karlson och Simonsson (2008) och vissa av de pedagoger 
som intervjuades förklarade att det kan finnas en rädsla att säga något om 
genuspedagogik som inte vårdnadshavarna håller med om eller som de missförstår. 
Vi tänker att vår studie då tydliggör för vårdnadshavare att genuspedagogik inte 
handlar om att barnen ska begränsas på grund av sitt kön utan snarare att det 
handlar om att skapa möjligheter. 

Studien visar att pedagoger behöver se över sitt eget förhållningssätt, att arbetslaget 
är enade om vad de vill förmedla i verksamheten samt att vara medvetna om vilka 
material förskolan har och vilka signaler de sänder ut. Vi fann några av pedagogernas 
utsagor om att inte benämna ordet genus i förskolans arbete som problematiskt då 
det försvårar att synliggöra det genuspedagogiska arbetet. Om ordet inte används 
tänker vi att det blir svårare att sätta ord på exempelvis hur förskolan ser på 
genusarbetet i Likabehandlingsplanen eller när information om det ska förmedlas till 
vårdnadshavare. 

Något som också synliggörs i studien är att det är betydelsefullt att i förskolan 
reflektera över vilka budskap leksaker och material förmedlar. Det känns relevant för 
oss att i vår framtida yrkesroll se över miljön och vilket material förskolan erbjuder 
och fundera på vilka signaler miljön och materialen faktiskt sänder ut, vilket Berg och 
Nelson (2006) nämner är viktigt att göra. Pedagoger behöver observera och se var 
barnen väljer att leka, vilket material barnen använder och tänka till en extra gång 
vad som bör göras för att förbättra miljön. Det betyder att pedagoger behöver 
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reflektera över hur miljön utformas så att alla barn får chans att bli den person han 
eller hon vill bli. Det vi förstår är att pedagoger möter barn i förskolan som alla har en 
egen personlighet. Därför är det viktigt att de inser att miljön behöver vara en plats 
som går att förändra, som kan erbjuda möjligheter för barnen att utvecklas och där de 
får utöva sina intressen.  

5.2.2 Fortsatt forskning 

I framtiden kan det vara betydelsefullt att titta närmare på hur pedagoger arbetar i 
praktiken med genuspedagogik med avseende på miljö och material. Studiens 
resultat visar att pedagoger anser att miljö och material påverkar barnens 
förhållningssätt och uppfattningar om flickors och pojkar lika rättigheter. De menar 
att det är de vuxna och deras förhållningssätt som speglas i miljön och i hur de 
presenterar material. Vetskapen om att det är individernas förhållningssätt som 
avspeglas i miljön visar på vikten av att reflektera över sitt förhållningssätt och 
värderingar. 

Att besöka fler förskolor och göra en liknande studie framöver, tänker vi, skulle vara 
intressant. Då förskolans läroplan (Skolverket, 2016) är ett styrdokument som alla 
förskolor i Sverige ska arbeta efter skulle det vara angeläget att se över hur fler 
förskolor arbetar med samma mål. Det står tydligt att förskolan ska motverka 
könsstereotypa mönster men inte hur det ska gå till. Förskolor har olika arbetssätt 
och ser olika ut. Det skulle därför vara intressant att se hur fler förskolor tänker kring 
miljö och material ur ett genusperspektiv. Framförallt intressant att studera hur de 
arbetar i praktiken. 

Det skulle kunna vara givande att göra observationer och intervjuer med de barn från 
de två förskolor som pedagogerna från intervjuerna arbetar på. Det skulle eventuellt 
kunna ge bild av hur barnen förstår pedagogernas genusarbete och huruvida 
pedagogernas arbete med att motverka könsstereotypa mönster i förskolan faktiskt 
når fram till barnen. Vi anser att det är viktigt att inkludera barnen och inte glömma 
att det är för deras skull som vi arbetar med genuspedagogik. Därför känns det 
relevant för oss att ta del av barnens perspektiv och det kan inte ske genom någon 
annan än barnen själva.  

5.3 Slutsats 

En av de slutsatser vi gör är att pedagogerna från de två förskolor som varit med i 
studien finner att genus är ett svårt ämne, men ett ämne som alltid ska prägla 
verksamheten. Utifrån vårt syfte och forskningsfrågor har det framkommit att 
utformningen av miljön och val av material i förskolornas verksamhet påverkas 
mycket av pedagogernas egna föreställningar om vad de tror intresserar barnen.  

Det framkommer också att alla pedagogerna reflekterar över miljön och till viss del 
över de material de väljer att erbjuda. Däremot finns det andra faktorer som påverkar 
de val pedagogerna kan göra. De har inte alltid möjlighet att köpa in de material som 
de vill eftersom leksaksleverantörer inte alltid erbjuder ett varierat utbud. 

Avslutningsvis har vi förstått att vårdnadshavarna inte har så stor delaktighet i 
förskolans genusarbete. Till stor del beror det på att pedagogerna inte alltid använder 
begreppet genus och inte alltid informerar vårdnadshavare om förskolans 
genusarbete. Vi uppfattar att det finns en rädsla hos pedagogerna att diskutera 
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förskolans genusarbete med vårdnadshavare då de inte vill att de ska tro att förskolan 
ska begränsa barnens intressen. Det vill säga att vårdnadshavarna kanske tror att 
pojkarna inte längre ska få leka med bilar, som en del av pojkarna vill leka med, utan 
att de måste leka med leksaker som motverkar en könsstereotyp lek. Enligt 
pedagogerna och den forskning vi funnit handlar genusarbete i förskolan inte om att 
begränsa barnens intressen. Det handlar bland annat om att få barnen att förstå att 
alla är lika värda och att de har rätt att få vara den de är. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjuguide pedagoger 

 Utifrån dina erfarenheter och tankar, vad upplever du att genus i förskolan 
handlar om? 
 

 Tror du att förskolans miljö och material kan påverka barnens uppfattningar 
om hur flickor och pojkar bör vara?  
 

 Hur arbetar ni i praktiken med att utforma miljön med ett genusperspektiv? 
- På vilket sätt diskuteras det i arbetslaget?  
 

 Vilka möjligheter ger ni barnen att själva välja material att leka med? 
 

 Har du något exempel på hur ni på förskolan utformat miljön med ett 
genusperspektiv i åtanke? 
 

 Gör ni vårdnadshavare delaktiga i förskolans genusarbete? I så fall hur? 
 
Hur länge har du arbetat på förskolan? 
Hur länge har du arbetat inom förskoleyrket? 
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Bilaga 2  

Intervjuguide vårdnadshavare 

 Utifrån dina erfarenheter och tankar, vad upplever du att genus i förskolan 
handlar om? 
 

 På vilket sätt förmedlar pedagogerna på förskolan verksamhetens genusarbete 
till dig som vårdnadshavare? 
 

 Upplever du att förskolans miljö och material motverkar könsstereotypa 
mönster? I så fall hur? 
 

 När du är på förskolan, har du något exempel från miljön eller material som 
du anser motverkar könsstereotypa mönster? 
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Bilaga 3  

Missivbrev 

MÄLARDALENS HÖGSKOLA,  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation. 
 

Information om en studie angående hur pedagoger arbetar med miljö och 
material för att skapa en verksamhet som motverkar genusstereotyper 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Hej, 
Vi heter Kajsa och Johanna och studerar till förskollärare på Mälardalens högskola i 
Eskilstuna. Just nu utför vi vårt självständiga arbete.  

Syftet för denna studie är att undersöka hur pedagoger på två förskolor reflekterar 
kring sitt arbete med miljö och material ur ett genusperspektiv, samt om och i så fall 
hur pedagogerna förmedlar sitt arbete med genus och material till vårdnadshavare. 
Undersökningen kommer att innehålla intervjuer med vårdnadshavare och 
pedagoger på två förskolor. Undersökningen upplever vi som viktig då den handlar 
om att lyfta fram hur pedagoger i förskolan arbetar med genus och miljö. Våra 
förhoppningar är att uppsatsen ska bidra till ytterligare forskning om genusarbete i 
förskolan. 

Intervjun förväntas ta ungefär 30 minuter och vi kommer med ditt samtycke att 
röstinspela samtalet.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) kommer vi 
att ta hänsyn till i denna undersökning, vilket innebär att du är anonymiserad och att 
inga detaljer om dig kommer att framgå. All information från intervjun är endast till 
för undersökningens syfte och ska därför inte användas till något annat. Det är endast 
vi och vår handledare kommer ta dela av det insamlade materialet. Material med 
känslig information kommer att raderas efter dina önskemål. När arbetet är klart 
kommer allt insamlat material som inte är med i det färdigställda arbetet att raderas. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Där kan du och 
allmänheten ta del av det färdigställda arbetet. 

Tack på förhand. 

Informantens underskrift:  

Studenter: 
Kajsa Andersson, xxx-xxx xx xx, xxxxxxxx@student.mdh.se 
Johanna Visti, xxx-xxx xx xx, xxxxxxxx@student.mdh.se 
Handledare:  
Gunilla Granath, xxx-xx xx xx, xxxxxxx.xxxxxxx@mdh.se  
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