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Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger bemöter barn för att 

motverka traditionella könsroller och könsmönster samt hur pedagoger 

förhåller sig till barn beroende på barns kön. För att undersöka detta 

genomfördes observationer på en förskola för att ta reda på hur pedagoger 

arbetar för att motverka traditionella könsroller och könsmönster samt på vilka 

sätt pedagoger förhåller sig till barn beroende av deras kön. Resultatet visar att 

trots en strävan att arbeta utifrån ett genuspedagogiskt perspektiv i förskolans 

praktik befästs snarare stereotypa könsmönster och könsroller än bryts och 

utmanas. Resultatet synliggör att flickor och pojkar bemöts olika och erbjuds 



 

olika förutsättningar i lek, förväntningar och krav beroende av kön. Likaså att 

barn själva sätter gränser för varandra i sitt subjektskapande. 
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1 Inledning  

I läroplanen framgår att förskolan har en uppgift att ge pojkar och flickor samma 
möjligheter och förutsättningar till att utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar från traditionella könsmönster. Förskolans styrdokument säger att det 
sätt som vuxna bemöter barn på och de förväntningar och krav vi har på pojkar och 
flickor hjälper till att forma barns föreställningar om vad som är manligt och 
kvinnligt (Skolverket, 2016). Problematiken ligger i att barn formas tidigt i vårt 
samhälle av bland annat kläd och leksaksindustrin. Detta gör att barn redan till viss 
del är formade av dessa värderingar om vad som är manligt och kvinnligt när barn 
kommer till förskolan som i sin tur aktivt ska arbeta för att motverka dessa 
könsnormer (Sandberg och Sandström, 2012). Läroplanens normer och värden talar 
om att förskolan ska sträva efter att barn utvecklar en förståelse för alla människors 
lika värde oberoende av kön (Skolverket, 2016). Under min praktik har jag sett att det 
finns en medvetenhet hos personal om det genuspedagogiska arbetet, trots det 
behandlas inte flickor och pojkar lika. Pojkar tillåts ta ett större utrymme än flickor. 
Ärlemalm-Hagsér (2014) påtalar att flickor och pojkar bemöts olika i verksamheten 
utifrån pedagogers föreställningar om kön och hon menar att detta även påverkas 
barns positioner i verksamheten liksom hur skapandet av lärande och lek 
organiseras. Kan detta bero på en brist i gemensam reflektionstid hos arbetslagen i 
det att frågor som rör likabehandling inte lyfts? Min upplevelse är att tiden som 
används för gemensam reflektion är av mer praktiska dilemman än om hur man kan 
arbeta med genus för att kvalitetsutveckla verksamheten ur ett genusperspektiv.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Problemområdet i studien är att förskolan ska sträva efter att motverka traditionella 
könsmönster medan vi lever i vad som kan beskrivas som ett könsstereotypt 
samhälle. Syftet med studien är att undersöka hur och vilka möjligheter pedagoger 
ger barn för att utveckla förmågor och intressen utan stereotypa könsroller. 

 Hur bemöter pedagoger barn för att motverka traditionella könsroller och 
könsmönster? 

 På vilket sätt förhåller sig pedagoger till barn beroende på barns kön? 
 

1.2 Disposition 

I studiens andra del förklaras för studiens betydelsefulla begrepp som 
genuspedagogik, genus, kön, jämlikhet och jämställdhet. Vidare följer en historisk 
bakgrund ur ett genusperspektiv samt vad styrdokumenten säger i frågan. Därefter 
redogörs för tidigare forskning och litteratur kring ämnet. Sist i kapitel två beskrivs 
den feministiska poststrukturella teorin vilket är den teorin jag utgår från i analysen. 

Den tredje delen redogör för forskningsmetod och genomföranden, samt en 
beskrivning av arbetsprocessen och vilka urval som har gjorts. De forskningsetiska 
övervägandena beskrivs följt av en diskussion om validitet och reliabilitet.  
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I den fjärde delen presenteras resultat och analys. Resultaten analyseras här löpande 
i kategorier. I den femte delen förs en diskussion kring resultat och metod samt 
konsekvenser för yrkesprofessionen, följt av förslag till fortsatt forskning.  

2 Bakgrund 

I denna del presenteras teorier och begrepp som är av vikt för studien. Tidigare 
forskning inom ämnet redogörs för som lägger en grund för studien. Kapitlet avslutas 
med att se vad styrdokumenten för förskolan säger om genus och jämställdhet. För 
att finna avhandlingar och artiklar som var relevant för studien har jag använt mig av 
databasen ERIC som är en databas för granskade vetenskapliga artiklar. Sökord jag 
använt mig av var: gender, gender equal, gender pedagogy, gender patterns. Jag har 
även använt mig av Google Schoolar för att finna relevant litteratur. Inom ämnet 
genus finns det mycket litteratur och forskning, därför har jag valt ut litteratur som 
anses relevant för denna studie.  

2.1 Begreppet genuspedagogik 

Begreppet genuspedagogik började diskuteras på allvar under 2000-talets början och 
enligt Eidevald och Lenz Taguchi (2011) var det Kajsa Svaleryds (2002) 
Genuspedagogik som fäste begreppet bland verksamma pedagoger.  Begreppet 
genuspedagogik problematiseras av Tallberg Broman (2002) som beskriver 
komplikationerna mellan kön och jämställhetsdiskussionen i relation till det 
pedagogiska arbetet med genus. Det kan vara komplicerat att diskutera frågor som 
rör genus eftersom vi ger det olika innebörd (Tallberg Broman, 2002). Eidevald 
(2011) menar att pedagogers syn på pojkar och flickor grundar sig på samhällets 
rådande normer och värderingar. Tallberg Broman (2002) skriver att skillnaderna 
mellan manligt och kvinnligt har gjorts till ett område att fokusera på i vårt 
könsindelade samhälle och menar att fokus borde läggas på att problematisera inom 
grupperna, istället för mellan grupperna beroende på kön. Då kommer andra 
aspekter in som är etnicitetrelaterade och gruppkulturella faktorer som kan ge en 
större bakgrund till förståelse för olikheter. Förskolan arbetar utifrån den 
likhetsnorm som råder inom svensk barnomsorg och det görs ingen skillnad mellan 
pojkar och flickor. Pedagoger möter varje individ oavsett kön (Tallberg Broman, 
2002). 

Genuspedagogik syftar till att skapa bättre förutsättningar för barn till ett liv utan 
normativa och traditionella föreställningar som kön kan ha (Dolk, 2013). Eidewald 
och Lenz Taguchi (2011) menar att strategin för ett genuspedagogiskt arbete är att 
pedagoger förändrar sitt sätt att bemöta flickor och pojkar.  Svaleryd (2002) menar 
att pedagoger bör finna viljan i att förändra sitt tankesätt för att kunna bedriva ett 
genuspedagogiskt arbete. Det kan beskrivas som ett behov av förändring, att kunna 
tänka nytt för att utveckla sig själv och en önskan att utveckla sin egen roll som 
pedagog. Pedagoger har makt och möjlighet att påverka och forma barns identitet i 
det dagliga pedagogiska arbetet. Svaleryd (2002) menar vidare att det är en stor 
utmaning för pedagoger att kunna se sina egna värderingar och hur de tänker och 
handlar både medvetet och omedvetet. Vidare att när pedagoger tagit steget till att 
våga granska sina egna värderingar kan mönster brytas och genusstrukturerna 
vidgas.  
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Ett genuspedagogiskt arbete innebär en medvetenhet kring normer och omedvetna 
förväntningar om vad som är manligt och kvinnligt. Svaleryd (2002) pekar på vikten 
av en sådan medvetenhet och ett förhållningssätt där en kan förhålla sig till förlegade 
könsmönster eller omskapa dem. Genuspedagogik står för ett jämställdhetsarbete för 
att skapa trygga barn i verksamheten där vinsten ligger i att trygga barn vågar vara 
könsöverskridande (Svaleryd, 2002). 

2.2 Genus och kön 

Begreppen genus och kön är väsentliga för uppsatsen. Förenklat innebär kön att 
mänskligheten delas in i två grupper och får därmed en könstillhörighet och 
maktutövningen i dessa relationer är uppenbar (Svaleryd, 2002). Inom skolan är 
könsroll det rådande begreppet. Det kan bli en allt för stor fokusering på den enskilde 
individen och den rådande maktstrukturen mellan könen hamnar i skymundan 
(Svaleryd, 2002). Lenz Taguchi (2004) inkluderar en maktdimension i genus, vilket 
innebär att det manliga är det normala och önskvärda. Det kvinnliga blir då det 
avvikande icke-normala. Genusforskningen säger att könet är konstruerat och de 
likheter och skillnader som finns mellan könen är våra egna mänskliga påfund (Lenz 
Taguchi, 2004). Enligt Eidevald (2011) är synen på kön biologiskt given och synen på 
genus, en social konstruktion i förskolan. Svaleryd (2002) menar att begreppet genus 
är en samlad benämning på modern könsforskning, vilket innefattar vårt kulturella 
arv och det som vi har formats till i ett socialt system. Detta innebär att det finns en 
möjlighet till könsöverskridanden vilket öppnar upp för fler kön än två. Lenz Taguchi 
(2004) ser på begreppen kön och genus genom ett feministiskt poststrukturellt 
perspektiv (mer om detta i avsnitt 2.7 Feministisk poststrukturalism) och menar att 
kön kan ses utifrån olika perspektiv. Det sociala könet är den syn som råder i 
samhället om vad som är manligt och kvinnligt. Det som styr minst är det genitala 
könet och det mest styrande är hur barn passar in i en könskategori. Genetikern 
Barbara McClintock, nobelpristagare i medicin 1983, har förändrat biologins 
föreställningar om gener från en genetisk stabilitet till att DNA är påverkbar via en 
kommunikation med miljön utanför kroppen. Ett exempel på hur kroppen kan 
genomgå en förändring är att män kan förändra sin hormonuppsättning i ett nära 
förhållande till spädbarn, med spänningar i brösten som resultat (Lenz Taguchi, 
2004).  

2.3 Jämlikhet och jämställdhet 

Begreppet jämlikhet står för alla människors lika värde oavsett etnicitet, religion och 
kön. Jämlikheten är grunden i de mänskliga rättigheterna (UNICEF, 2009). Svaleryd 
(2002) skriver om jämlikhet som den viktigaste frågan i jämställdhetsarbetet. 
Jämställdhet handlar om hur könen förhåller sig till varandra samt lika möjligheter 
för flickor och pojkar. Alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 
Jämställdhet är enligt Tallberg Broman (2002) ett svenskt begrepp som under 1960-
talet preciserades och gjordes tydlig. Jämställdhetsfrågan ska ta hänsyn till klass, 
kön, etnicitet och ålder. Ett aktivt jämställdhetsarbete bedrivs inom förskolan sedan 
1969 när begreppet dök upp i förskolans styrdokument. I dagens styrdokument är 
jämställdhet förskolans värdegrund som uttrycker: 

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla verksamheten. Omsorg om 
och hänsyn till andra människor, liksom rättvis och jämställdhet samt egna och andras 
rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och 
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normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse 
och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför 
är vuxna viktiga som förebilder (Skolverket, 2016, s.4). 

Jämställdhetsarbete är något som lyfter fram kön och genus menar Tallberg Broman 
(2002) och det finns på dagordningen i granskningen av förskolans verksamhet. Med detta 
arbetssätt skapas en diskussion om genusmönster och de synsätt som styr verksamheten 
synliggörs. Eidevald (2011) skriver att i olika arbetssätt, där pedagoger erbjuder olika 
material som ses som pojkaktiga och flickaktiga i strävan efter könsneutralitet är 
medvetenheten hos pedagoger viktig. Likaså att pröva olika arbetssätt under observation 
för att utveckla arbetet med jämställdhet. Då förutsättningarna ser olika ut i förskolor med 
miljö, personal och barngrupper finns det ingen universal lösning i arbetet. Pedagoger 
implementerar ett arbetssätt, analyserar det och låter analysens resultat vara grunden för 
att pröva nya arbetssätt. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) skriver om två strategier i 
jämställdhetsarbetet. I det kompensatoriska jämställdhetsarbetet behandlas flickor och 
pojkar olika. Pojkar får träna på feminina egenskaper och flickor tränar på maskulina 
egenskaper. Författarna refererar till Eidevalds (2011) och Bodéns (2009) 
delegationsprojekt som visar att det kompensatoriska arbetet tycks utgå från en tilltro att 
kön och genus förstås som en social konstruktion som går att förändra. De 
kompensatoriska pedagogerna i praktiken arbetar med att upphäva socialt konstruerade 
olikheter mellan barn och bredda barns repertoar av uttryck och beteenden. Det finns en 
motstridighet i att något som anses vara könsneutralt inte kan ges ett kön medan i det 
kompensatoriska arbetet är allt redan ”könat” och har ett genus. I praktiken blir detta 
motstridigt då pedagoger uppger att de tilltalar pojkar och flickor på samma sätt, samtidigt 
som pojkar uppmuntras att leka med flickleksaker och flickor till att leka med pojkleksaker 
(Eidevald och Lenz Taguchi, 20011). 

2.4 Förskolans historia ur ett genusperspektiv 

Att arbeta utifrån ett genuspedagogiskt perspektiv har inte en särskilt lång historia och det 
finns heller inget givet tillvägagångssätt att hänvisa till enligt Svaleryd (2002).  Ärlemalm-
Hagsér (2014) skriver om barnträdgårdens uppbyggnad på 1800-talet till 1900-talet visar 
att dagens genuspedagogik i förskoleverksamheten har en bakomliggande historia. 
Barnträdgårdarna sågs som kvinnliga samhällsprojekt att förbättra uppväxten för de yngre 
barnen där de skulle fostras till goda samhällsmedborgare. Kvinnorna som vid denna 
tidpunkt var moraliskt överlägsna, passade för yrket tack vare sin medfödda talang för en 
moderlig roll. Detta har satt prägel på dagens förskoleverksamhet, arbetssätt och 
organisation. På 1970-talet började begreppet genus användas på ett teoretiskt sätt för att 
analysera idéer, tankar, handlingar och villkor som bidrar till att forma människors sociala 
kön. Tanken med detta var att kulturella, historiska och sociala strukturer var avgörande 
för hur flickors och pojkars könsmönster och könsroller formades i olika sammanhang och 
över tid (Ärlemalm- Hagsér, 2014).  

 

2.5 Jämställdhet i förskolan 

Under 1900-talets senare del påverkade jämställdhetsarbetet förskolans utveckling 
och arbetssätt. Det könsneutrala arbetssätt och den kompensatoriska pedagogiken 
praktiseras på flera förskolor. Ett könsneutrala arbetssätt strävar efter att alla barn 
behandlas lika och får samma valmöjligheter. Vidare att miljön är könsneutral och att 
alla har tillgång till samma material (Bodén, 2011). Genom att betona könsneutralitet 
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i förskolan där pedagoger uttrycker att de inte gör någon skillnad mellan pojkar och 
flickor finns enligt Bodén (2011) en risk att bli könsblind, vilket innebär en oförmåga 
att se att det finns en maktbalans mellan pojkar och flickor och att kön faktiskt ges 
betydelse. Detta kan bidra till att förstärka uppdelningen mellan könen. Bodén (2011) 
lyfter ett citat: ”Vi har valt att skapa lekmiljöer som är oberoende av kön ” (s. 36). 
Detta citat kan ge en mängd föreställningar om vad jämställdhetsarbetet innebär. Det 
kan beskriva vad pedagoger tänkt: att skapa miljöer som är könsneutrala. Det blir 
synligt hur pedagogerna tänkt kring den könsneutrala miljön, men det blir även 
synligt hur de inte arbetar. Ur ett feministiskt poststrukturellt perspektiv blir det 
synligt hur pedagoger har ett oreflekterat arbetssätt trots att ambitionen är att vara 
könsmedveten. Det upplevs som det valda arbetssättet är det enda riktiga i 
jämställdhetsarbetet. Bodén (2011) menar vidare att pedagogers beskrivning av sitt 
arbetssätt med könsneutrala miljöer ofta blir normativt. En tanke om hur det bör 
vara istället för hur det faktiskt ser ut just nu. I Eidevalds (2011) undersökning 
framkom att det i arbetet med att könsneutralisera miljön var det lättare att ändra på 
feminint kodade flickmiljöer än maskulint kodade pojkmiljöer. Pedagogerna skapade 
utmaningar i byggrummet för att flickorna skulle bli intresserade, men var mindre 
angelägna av att få pojkarna att vilja leka i dockhörnan. Pojkmiljöerna blir 
könsneutrala men inte flickmiljöerna (Bodén, 2011).  

I den kompensatoriska pedagogiken ges barn enligt Eidevald (2011) en möjlighet att 
stärka sidor som har fått stå tillbaka. Barn intar här en mer traditionell position med 
könsblandade grupper. I det pedagogiska jämställhetsarbetet är barn indelade i pojk- 
och flickgrupper och får öva på förmågor som traditionellt inte övas. Pojkar får öva 
sig i att visa känslor och närhet, flickor får öva på att vara modiga. En självklarhet i 
detta perspektiv är pedagogernas förhållningssätt gentemot barn. Det 
förhållningssätt som pedagoger har avgör för hur barn blir till pojkar och flickor 
(Eidevald, 2011). Ett citat hämtat från Eidevalds (2011) i En Rosa Pedagogik 
undersökning styrker detta resonemang: 

”Vi är alla en del av hur föreställningar om feminint och maskulint upprätthålls. Även om vi 
kanske tror att vi är neutrala och passiva i mötet med barnen kommer vårt sätt att säga och göra 
saker bidra till att upprätthålla normer och (ibland stereotypa) föreställningar” (Eidevald, 2011, 
s.88). 

 Bodén (2011) skriver att genom att se olikheterna mellan pojkar och flickor som en social 
konstruktion innebär jämställdhetsarbetet att göra de två grupperna mera lika. Pedagoger 
tilltalar inte flickor och pojkar lika, därmed synliggörs vilka föreställningar pedagoger har 
om hur pojkar och flickor är olika. En konsekvens i detta förhållningssätt blir att pedagoger 
ger pojkar och flickor olika möjligheter och skyldigheter. Det blir motsägelsefullt i 
jämställdhetsarbetet att fokusera på skillnader mellan pojkar och flickor och kan ses som 
att motarbeta syftet med jämställdhet (Bodén, 2011). 

Mot slutet av 1900-talet kom den normkritiska pedagogiken som en reaktion av den 
kompensatoriska och könsneutrala pedagogiken. En normkritisk pedagogik ser barn som 
medskapare i konstruerandet av kön och kunskap och den ifrågasätter de normer och 
värderingar som råder i samhället (Vallberg Roth, 2002). Svaleryd och Hjertson (2012) 
menar att ett normkritiskt förhållningssätt innebär att kunna ifrågasätta rådande normer 
och ifrågasätta oskrivna regler. Författarna menar vidare att ett normkritiskt arbete 
innebär att verksamheten undersöker hur de rådande normerna påverkas av värderingar 
och hur de tar sig uttryck i vardagen. 
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Med denna diskurs där barnet är aktivt och unikt och kan ta del av sin omgivning och 
samtidigt påverka den blir Läroplanen för förskolans mål och intuitioner synliga. 
Värderingar ska tydliggöras i verksamheten för att hävda grundläggande värden och 
verksamheten ska lägga grunden för ett växande ansvar och intresse för att barn aktivt ska 
kunna vara deltagare i samhället (Utbildningsdepartementet, 2010, s.4). 

2.6 Vad säger styrdokumenten om jämställdhet  

De grundläggande värden svenska förskolan ska arbeta utifrån enligt Läroplan för 
förskolan Lpfö98/16 (Skolverket, 2016) lyder: 

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i 
förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla 
barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom 
förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår 
gemensamma miljö (Skolverket, 2016, s.4). 

Det framkommer i värdegrunden och uppdraget att förskolan ska främja barns utveckling 
på demokratiskt grund. Eidevald (2011) menar att pedagogers synsätt blir influerade av 
vilka värderingar som råder i samhället. Det påverkar hur pojkar och flickor bemöts. Han 
menar vidare att förskolans arbete med jämställhet och genus är extra viktig då förskolan 
ska lägga grunden för ett livslångt lärande. I förskolan läggs grunden för senare val och 
prestationer i livet.  

I läroplanen framkommer det hur viktig pedagogens roll är för barns delaktighet i 
förskolan. Ärlemalm-Hagsér (2014) lyfter att läroplanen för förskolan betonar att barnens 
möjlighet till utveckling av deras förmågor, könsidentitet och kompetenser styrs av hur de 
vuxna bemöter barnen. Det finns inget konkret exempel på hur arbetet ska genomföras, 
vilket gör att förskolans uppdrag kan tolkas olika. 

Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och 
denna läroplan och klart ta avstånd från de som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att möta 
pojkar och flickor liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma 
flickor och pojkars uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt (Skolverket, 2016, s.5). 

Skolverket tar upp normer och värden som en viktig del i barns utveckling.  Allmänna råd 
för förskolan uttrycker att olikheter ska ses som något naturligt och positivt och barn ska få 
förståelse och tolerans för olika sätt att tänka och vara.  

En del i värdegrundarbetet handlar om att motverka traditionella könsmönster och att alla barn 
ska ha lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten oavsett kön. Barns upplevelser av 
vad det innebär att vara pojke eller flicka formas i samspelet mellan de vuxna och varandra, det 
är därför viktigt att personalen analyserar, reflekterar och kritiskt granskar sina egna 
värderingar, föreställningar och förhållningssätt (Skolverkets allmänna råd med kommentarer: 
Förskolan, 2013a). 

Då frågor kring jämställdhet, genus och kön kan tolkas olika, problematiseras detta i nästa 
kapitel tidigare forskning. 

2.7 Tidigare forskning och genomgång av litteratur 

Förskolans läroplan framhåller att förskolan ska arbeta för jämställdhet och motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. Oavsett kön ska barn få möjlighet till att utveckla 
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sina intressen och förmågor utan hinder (Skolverket, 2016). Ärlemalm-Hagsér (2014) 
bekräftar i sin studie att flickor och pojkar behandlas och möts olika i verksamheten utifrån 
pedagogers olika föreställningar om kön. De erbjuds helt olika i lek, förväntningar, 
språkbruk, krav och normer. Detta genererar många gånger till att flickor och pojkar får 
helt olika förutsättningar i förskolan. I Odenbrings (2010) studie framkommer det hur 
könade kategoriseringar visar sig i samtal med barn. Odenbring (2010) menar att 
pedagoger yttrar sig genom olika könsmarkeringar eller namn som anspelar på kön ofta 
oreflekterat. Flickor benämns med fröken, vilket kan ses som de traditionella förväntningar 
på flickor som ordningsamma och ordentliga. På så vis blir barn genom sina erfarenheter 
av könade kategoriseringar medvetna om vad som förväntas av dem beroende på om det är 
en flicka eller en pojke (Odenbring, 2010). Eidevald (2011) skriver om flickors duktighet 
och pojkars busighet och menar att pojkars lek äger rum i avstånd från vuxna, de leker jaga 
lekar och springer. Ofta får pojkar en större uppmärksamhet i form av förmaningar och 
irritation från vuxna. Att som pojke bli bemött negativt skapar en osäkerhet i sitt 
identitetsskapande och det genererar i att pojkar tävlar om vem som är bäst. Flickor antas 
handla mer lydigt och snällt. De får uppmärksamhet när de gör något för någon annan och 
för hur de ser ut. Flickor får ofta en roll som hjälpfröken (Eidevald, 2011). Eidevalds 
resonemang kan kopplas till Ärlemalm-Hagsérs (2014) studie där det framkommer att 
flickor och pojkar behandlas och möts olika i verksamheten utifrån pedagogers olika 
föreställningar om kön. 

När förskolor förklarar hur de vill arbeta med genus och jämställdhetsfrågor yttrycks det 
hur det borde vara, det vill säga normativa formuleringar. Då pedagogers syn på pojkars 
och flickors beteenden grundar sig på samhällets rådande värderingar och normer, vore det 
enligt Eidevald (2011) mer lämpligt att istället se till hur det faktiskt är. I arbetet med 
jämställdhet utgår pedagoger utifrån olika idéer om varför det är viktigt men då 
jämställdhetsmålen tolkas olika av pedagoger är det därför inte helt enkla att sammanfatta 
(Eidevald, 2011). Författaren menar vidare att frågor som ställs i arbetet med jämställdhet 
utgår ifrån om det är möjligt att sträva efter könsneutralitet i verksamheten då samhället är 
könskodat och barn till viss del redan är formade av samhället när de kommer till 
förskolan.  

Eidevald (2011) skriver om två huvudteman i arbetet som strävar efter könsneutralitet eller 
könstypiskt. I en strävan till könsneutralitet erbjuds material som anses ha dessa 
egenskaper till exempel vatten, lera och skapande material. Det könskodade lekmaterialet 
sorteras bort. I arbetet med en könsneutral förskolemiljö blir det en intressant fråga om 
vad som upplevs som en könsneutral miljö. Bodén (2011) för ett resonemang om vilken 
miljö som ska ändras och inta en könsneutral position. Eidevalds (2011) undersökning 
visar att det är lättare att finna könsneutrala namn till flickkodade miljöer som dockvrån, 
än pojkkodade miljöer som byggrum. Det framkommer då en maktskillnad i att 
pojkmiljöerna blir överordnade flickmiljöerna och anses vara det neutrala som inte 
behöver ändras. I en kontrast till detta arbetssätt läggs vikt vid att blanda det könskodade 
materialet för en uppmaning till barn att skrida över könsgränserna och leka med både 
pojk och flickleksaker. I arbetet kan pedagoger stärka flickor i att vara stora, tuffa och 
modiga.  Pojkar kan istället uppmärksammas med mera känslosamma och mjukare ord 
(Eidevald, 2011). En frågeställning som kan problematiseras utifrån arbetssätt och 
förhållningssätt är pedagogernas uppfattning om flickor och pojkar då Odenbrings (2010) 
studie visar att skillnaden mellan pojkar och flickors beteenden inte skiljer sig i någon 
större utsträckning i sitt sätt att vara på förskolan.  

Pojkar får en större uppmärksamhet och tillåts ett större utrymme i miljön, de får även mer 
hjälp av pedagoger utan att de frågat om det. Flickor anses vara mer passiva och 
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välanpassade. Utifrån dessa föreställningar pedagoger har om kön, vilket ofta är 
omedvetet, förstärks könsroller hos barn (Eidevald, 2011) 

Ärlemalm-Hagsér (2009) ger uttryck för att det främst är barn som är nyskapande i 
genusarbetet i förskolan, även om det konstrueras av både barn och pedagoger. Pedagoger 
uppträder mer könsstereotypt än barn. Flickors samspel blir inte lika uppmärksammat 
som pojkars, de får inte heller sina frågor besvarade i samma utsträckning som pojkar. 
Trots att både pojkar och flickor finns med under samma observationer i Ärlemalm-
Hagsérs (2009) studie, är det pojkar som hamnar i fokus i sin lek och sitt lärande. 
Maskuliniteten blir överordnad som norm då pedagoger använder sig av handdockor som 
alla får maskulina namn. Utifrån detta kan det tolkas som att det är pedagogerna som 
behöver bryta genusmönstret i större utsträckning än barnen (Ärlemalm-Hagsér, 2009). 
Dessa könsstereotypa förhållningssätt skriver även Sandström, Stier och Sandberg (2013) 
om. De menar att pedagoger ser mer till pojkars individuella behov än flickors. Flickors 
behov relateras mer till gruppnivå (Sandström, Stier och Sandberg, 2013). Enligt Eidevald 
(2011) får flickor en tillskrivelse att vara välanpassade, stillsamma och passiva medan 
pojkar tillskrivs en roll som livliga, aktiva och impulsiva. Eidevald (2011) menar vidare att 
pojkar har en högre status i pedagogers könsstereotypa föreställningar om hur barn ska 
vara. Pedagoger misslyckas i att se hur de påverkar då de ofta involverar barn i 
könsstereotypa lekar. De engagerar sig mer i flickors lek än i pojkars, och ser olika på 
flickor och pojkar i genusarbetet. Studien har visat att pojkar vill vara maskulina och 
undviker att uppträda feminint (Eidevald, 2011). Pedagogers förväntningar på att barn 
uppträder könsstereotyp påverkar barns vilja att verka könsöverskridande (Eidevald, 
2011). Eidevald (2011) påvisar samma stereotypa föreställning hos pedagoger om hur 
flickor och pojkar ska vara. Barn reagerar om andra barn uppträder på ett sätt som 
motsäger sig från pedagogers föreställningar, speciellt om pojkar uppträder feminint. 

Dolk (2013) beskriver i sin avhandling hur makt och normer styr barns delaktighet i 
förskolan. Pedagoger har tagit fram en modell i arbetet med att motverka könsroller, som 
går ut på att begränsa barns delaktighet och valmöjligheter för att uppnå målen. Barnen får 
möjlighet att göra rätt val utifrån erbjudna aktiviteter och material. Dolk (2013) menar att i 
begränsningen av val för att barnen ska välja rätt, blir makten och de rådande normerna 
synliga och befästa. Maktrelationerna mellan barn och vuxna problematiseras i 
genusarbetet. Pedagogernas rädsla ifrågasätter Dolk (2013) som menar att pedagoger har 
en rädsla för att samtala med barnen om synen på könsroller. En strategi att föredra är att 
möta barnen på den nivå de befinner sig i. Svaleryd och Hjertson (2012) talar för en fråga 
att ställa i jämställdhetsarbetet: vad blir det för konsekvenser i den lärandemiljö om vi ser 
på vem som är normen och vem som har makten. Svaleryd och Hjertsons (2012) 
resonemang styrks av Eidevalds (2009), Hellmans (2010) och Dolks (2013) studier som 
visar att barn som gör motstånd och bryter mot de traditionella könsrollerna ignoreras 
både av pedagoger och barn. Det kan ses som en strategi till att upprätthålla den rådande 
norm som gäller(Eidevald, 2009; Hellman, 2010; Dolk, 2013). 

Hellmans (2010) avhandling undersöker hur pojkighet skapas och ett resultat är att 
samtidigt som kön skapas genom sociala förhandlingar finns det redan förväntningar om 
könstypiska handlingar och en naturlig könstillhörighet. (Hellman, 2010). Hellman påvisar 
att barn använder sig av markörer som alla handlar om barnens kroppar, rörelser, kläder, 
röststyrka och tonläge som accentueras bland pedagoger och i hemmet och på fritiden i sitt 
skillnadsskapande. Barn visar på ett motstånd mot de tillskrivna könsrollerna genom att 
bygga kojor eller själva skapa rum för vänskap, för att undvika de normerande blickarna 
från pedagoger (Hellman, 2010). 
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Svaleryd (2002) betonar att barn aldrig kan bli något annat än de vi förväntar oss att de ska 
vara och poängterar att pedagoger fokuserar mer på vad barnet gör och säger istället för att 
fokusera på sin egen roll som pedagog. För barns skull bör pedagoger ha känslan av ett 
behov av förändring, att finna möjlighet till att tänka nytt och en personlig utveckling för 
att kunna se på sin yrkesroll ur ett nytt perspektiv. Arbetslag bör ha en gemensam 
plattform att utgå ifrån i kunskaperna om maktsystem och strukturer. I detta arbete skiljs 
värderingar på samhällsnivå och egna personliga åsikter på individnivå. Då begreppet 
jämställdhet tolkas på olika sätt gäller det att finna riktlinjer hur arbetslaget tillsammans 
önskar förstå det för att kunna enas om det pedagogiska uppdraget för att utveckla 
jämställdhetsarbetet (Svaleryd, 2002). Det Svaleryd (2002) skriver om kan kopplas till 
Heikkilä (2015) som skriver att grunden för att kunna tänka i normkritiska banor innebär 
att vara medveten om det maktmedvetna perspektivet, och pedagoger bör vara medvetna 
om maktbalanser mellan könen (Heikkilä, 2015). Eidevald (2011) poängterar att det finns 
en medvetenhet hos pedagoger att det saknas konkreta medel för att förbättra det 
genuspedagogiska arbetet och att de tar del av befintlig litteratur för att få kunskap om 
genus. Författaren lyfter att litteraturen som finns är skriven av andra pedagoger som ses 
som praktiker.  Avsaknaden av vetenskaplig forskningslitteratur får till följd att 
jämställhetsarbeten utgår ifrån sunt förnuft och inte en forskning som utgår ifrån olika 
strategier (Eidevald, 2011). 

Ur ett normkritiskt perspektiv kan pedagoger tillämpa sig teoretiska kunskaper. Ett 
feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv är normkritiskt och vad perspektivet innebär 
tas upp under kapitel 2.8.  

2.8 Feministisk poststrukturalism 

Min analysprocess kommer att utgå från feministisk poststrukturalism som det 
beskrivs av Eidevald (2011) och Lenz Taguchi (2004). Viktiga begrepp som 
positionering, diskurs och subjektskapande återkommer i detta perspektiv och 
förklaras i texten. I denna teori reproducerar inte språket/diskursen verkligheten, 
istället är det en del i skapandet av det som uppfattas som verklighet. Våra tankar och 
handlingar begränsas av diskurser och de reproduceras när människor upprepar dem 
i sociala sammanhang. Samtidigt är de föränderliga då andra handlingsalternativ 
accepteras idag än förr (Eidevald, 2011). Lenz Taguchi (2004) skriver att vi bidrar 
även till att behålla innebörder av diskurser så att de blir dominerande. Det styr vårt 
handlande och tänkande och rekonstruerar uppfattningen om vilka vi är, vårt 
subjektskapande. De rådande diskurserna påverkar våra möjligheter till 
subjektskapande (hur vi uppfattar oss själva) och de påverkar vilka roller vi intar 
(positioneringar). Eidevald (2011) menar att barn positionerar sig i förhållande till 
den miljö och de olika möjlighetsvillkor och normer som råder för miljön. Således 
innehåller diskursbegreppet en maktposition då vissa diskurser ses som självklara. I 
den feministiska poststrukturella teorin beskrivs diskurser som motstridiga. En enkel 
beskrivning innebär att både diskurser och subjekt är motstridiga (Eidevald, 
2011).Hur vi får en förståelse för oss själva beror på i vilken diskurs vi befinner oss i 
(Eidevald, 20111). Bronwyn Davies i Lenz Taguchi (2004) skriver att i den 
poststrukturalistiska diskursen går det att finna nya sätt att artikulera mångfald, 
olikheter och den motstridighet som finns i samhället och oss själva. Lenz Taguchi 
(2004) menar att pedagogers förhållningssätt, deras värderingar och normer 
påverkar barns subjektivitet. Pedagoger bemöter barn utifrån den rådande diskursen 
om hur flickor och pojkar ska vara. I den förhärskande diskursen som pedagoger 
befinner sig i finns det även motstridiga diskurser, vilket gör det möjligt att välja hur 
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man ska positionera sig för att påverka bemötandet. Även verksamhetens 
organisation, miljö och material påverkar barns förutsättningar till subjektskapande 
(Lenz Taguchi, 2004). 

Ett normkritiskt förhållningssätt som öppnar upp för alternativa tolkningar blir för 
mig ett sätt att anta den feministiska poststrukturalismen i min förståelse för att både 
genus och kön är situationsbundet och socialt konstruerade.  Om ett normkritiskt 
förhållningssätt får större genomslag hos pedagoger är det möjligt att utmana de 
diskurser och normer som råder (Heikkilä, 2015). Under avsnittet resultat och analys 
används det feministiska poststrukturella perspektivet i tolkningen av hur pedagoger 
bemöter barn och vilka möjligheter barn får beroende på kön. 

3 Metod 

3.1 Design och forskningsmetod 

Då studiens syfte var att undersöka hur pedagoger bemöter barn för att motverka 
traditionella könsroller och könsmönster och hur pedagoger förhåller sig till barn beroende 
på barns kön ansågs en kvalitativ ansats passande. Bryman (2011) beskriver att en 
kvalitativ ansats grundar sig i att forskaren ska utveckla en förståelse och uppfattning för 
någon annans sociala verklighet. Vald forskningsmetod var observationer för att få en bild 
av hur pedagoger bemöter barn i verksamheten ur ett genusperspektiv. Bryman (2011) 
beskriver fördelen med strukturerade observationer då de innebär en direkt iakttagelse av 
en situation och ett beteende. Observationstypen som valts var av typen icke deltagande 
observation, vilket innebär att observatören iakttar det som sker utan att vara delaktig. I 
mitt urval valde jag slumpmässigt ut vilka personer som skulle observeras för att se på 
samspelssituationer. Martin och Bateson i Bryman (2011) kallar denna strategi för ett 
”improviserat urval där observatörer registrerar allt som råkar ske vid den tidpunkt då 
observationen görs” (Bryman, 2011, s.272). Observationer ger en bild av människor 
konkreta beteenden men ger inte information om motiven bakom det beteende som 
observeras, därför vore en annan metod som följd vara av vikt för att ge information om 
avsikter och motiv. Då studiens omfattning har begränsningar koncentreras den på enbart 
observationer (Bryman, 2011). 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Under observationerna fördes anteckningar om det observerade tillfället. Som ett 
komplement till anteckningar utfördes ljudupptagning för att få med allt i 
händelseförloppet i observationerna. Författaren till uppsatsen valde att observera hur 
pedagoger bemöter barn beroende av kön och hur pedagoger bemöter barn för att 
motverka traditionella könsroller och könsmönster. De utvalda observationerna valdes att 
observeras då dessa situationer i observationerna möjligen kunde ge ett svar på studiens 
syfte och forskningsfrågor.   

3.3 Urval och genomförande 

I urvalet av undersökningsdeltagare togs kontakt med en förskolas förskolechef för 
att ge information om studiens syfte och innehåll samt hur observationerna skulle 
utföras. Därefter togs kontakt med deltagare i studien, vilka var slumpmässigt 
utvalda beroende på vilka pedagoger och barn som var på plats under 
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observationerna. Alla pedagoger oberoende av utbildning observerades. Alla 
deltagare i observationen fick en mer detaljerad information om syftet och 
genomförande genom missivbrev som överlämnades (se bilaga 1). Pedagogerna tog 
kontakt med de barns föräldrar som skulle komma att observeras för ett 
godkännande. Även föräldrar informerades genom missivbrev. De icke deltagande 
observationerna ägde rum i en inomhusmiljö där fyra pedagoger och tjugo barn i 
åldrarna fem till sex år integrerade med varandra i vad pedagogerna kallade för fritt 
val av aktivitet inomhus. Varje observerat tillfälle varade i trettio minuter och 
utfördes under åtta tillfällen för att få en bild av hur barn och pedagoger integrerar 
med varandra ur ett genusperspektiv. Observationerna utfördes alla på olika dagar i 
veckan för att få tillfälle att observera olika konstellationer av barngrupp och 
pedagoger, då det från observatörens sida fanns en tanke om att barngrupp och 
arbetslag kanske inte är intakt under flera dagar i följd. Tidpunkten som valdes ut för 
observation varierade då den fria leken valdes för observation i syfte att få 
information om barns möjlighet till att utveckla förmågor och intressen utan 
stereotypa könsroller samt hur pedagoger bemöter barn för att motverka traditionella 
könsmönster och könsroller.  Observationerna valdes att utföras i en inomhusmiljö 
där flest barn och pedagoger befann sig för att få ett brett material till studien. Under 
observationstillfällena dokumenterades allt som observerades.  Som en hjälp till att 
föra anteckningar under observationen användes ljudupptagning som sedan 
transkriberades för att användas som underlag i analysen.  

3.4 Validitet och reliabilitet 

Det finns flera faktorer som påverkar tillförlitligheten vid kvalitativa undersökningar. En 
kvalitativ ansats för att se hur pedagoger bemöter barn beroende på barns kön och hur 
pedagoger bemöter barn för att motverka traditionella könsroller och könsmönster ansågs 
relevant för studien. Tivenius (2015) skriver att med en kvalitativ ansats kan kunskapen 
om en viss företeelse fördjupas.  

Validiteten (giltigheten) kan påverkas då respondenterna i förväg var medvetna om syftet 
med studien. Det görs en bedömning att det finns en risk att reaktiv effekt uppstår, vilket 
innebär att respondenterna ändrar sitt beteende då de har vetskap om syftet med 
observationerna.  Validiteten kan även påverkas av observatörens förmåga att utföra 
observationerna på ett objektivt sätt (Bryman, 2011). Hammersleys subtilt realistiska 
redogörelse i Bryman (2011) i vilken det finns en mängd reflekterande frågor att ställa sig 
för en kvalitetsbedömning som beaktas då det inte går att få en helt sann bild av den 
direkta verkligheten som observationerna grundar sig på. I en observation går det inte att 
få fram information om bakomliggande motiv för det beteende som observeras (Bryman, 
2011).   

Tillförlitligheten (reliabiliteten) påverkas av studiens begränsningar och omfattning. 
Observationerna genomfördes på en förskola och ger ingen allmän information om hur det 
ser ut på olika verksamheter. Däremot kan observationerna ge svar på hur pedagoger 
bemöter barn för att motverka traditionella könsroller och könsmönster samt hur 
pedagoger förhåller sig till barn beroende på barns kön. Vilket kan speglas mot den 
forskning som gjorts inom fältet. För att få en reliabilitet och skapa en trovärdighet har jag 
tillsett att studiens arbete utförts enligt de regler som finns.  De medverkande i 
observationerna har fått tagit del av det transkriberade materialet för en bekräftelse att 
observationerna är objektiva och opartiskt utförda (Bryman, 2011).  
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Insamlad data har transkriberats och analyserats genom en öppen kodning följt av en axial 
kodning, vilket innebär i en process, att studera och bryta ner materialet, därefter 
omformulerat det till kategorier (Bryman, 2011). Följt av att kategorierna kopplas till 
konsekvenser, orsaker och samspelsmönster (Bryman, 2011).  

3.5 Forskningsetik 

Uppsatsförfattaren har tagit stöd av de forskningsetiska överväganden som 
vetenskapsrådet beskriver i God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). Respondenterna 
har anonymiserats i studien enligt konfidentialitetskravet och inga namn används. Under 
avsnittet resultat redovisas med hänsyn till detta krav alla medverkande i observationerna 
med figurerade namn. Insamlat datamaterial har raderats när det inte längre behövts. Med 
hänsyn till nyttjandekravet har respondenterna informerats att forskningsmaterialet 
endast kommer att användas i studiens syfte. Informationskravet tillgodoses genom att 
delge respondenterna syftet med studien samt ett missivbrev (bilaga 1) till alla deltagare. 
Respondenterna har fått ge sitt samtycke muntligt till deltagandet i studien och de har 
själva rätt att när som helst tacka nej till ett fortsatt deltagande i studien utan konsekvenser 
enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

4 Resultat och analys 

4.1 Analysmetod 

Efter utförda observationer transkriberades materialet och förda anteckningar 
sorterades in i kategorier utifrån förhållningssätt och bemötande av pedagoger för att 
få fram likheter och skillnader i hur barn bemöts och synliggöra förhållningssätt hos 
pedagoger. Resultatet presenteras och analyseras utifrån den metod som redogjordes 
för i den förra delen. Resultaten analyseras löpande i kategorier med hjälp av 
studiens teoretiska ram och tidigare forskning.  

4.2 Traditionella könsroller och könsmönster 

Under några observationstillfällen synliggjordes till en del de traditionella sätten att 
se på könsmönster och värderingar. Ärlemalm-Hagsérs (2014) studie visar att flickor 
och pojkar behandlas och möts olika i verksamheten, utifrån pedagogers olika 
föreställningar om kön. Flickor och pojkar får olika förutsättningar utifrån 
pedagogers könsstereotypa föreställningar i lek, förväntningar, språkbruk, krav och 
normer.  I min observation befinner sig fem barn i vad pedagogerna kallar 
byggrummet, där fanns byggmaterial i form av mjuka stora byggklossar, stora 
legobitar och utklädningskläder som tre flickor lekte med.   

Emma, Vera och Anna leker ballerinor med små korta kjolar de har tagit från krokarna på 
väggen. Det finns i färgerna gul, röd, rosa, svart och lila. ”Vi är ballerinor på cirkus eller hur 
Anna?”  

”Nej vi är ballerinor som ska ha en uppvisning och alla får en biljett till föreställningen som de 
måste betala för” säger Anna och springer och letar efter något material att ha som biljetter. En 
pedagog gör Anna uppmärksam på att inga barn får springa inomhus. Anna går tillbaka till Vera 
och Emma och de tre resonerar om vad som är bra material till biljetter. ”Ja vi kan rita biljetter” 
utbrister Vera, varpå de lämnar rummet och går och sätter sig vid ett bord som är avsett för 
ändamålet. De gör små lappar där de skriver vad det kostar att komma till föreställningen. ”Hur 
skriver man tio kronor fröken?” frågar Anna.  ”Då skriver du en etta och en nolla.” En pojke 
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sitter vid bordet och ritar, han blir intresserad av vad flickorna har för sig och frågar vad de gör, 
flickorna ignorerar honom och diskuterar om vilka som får komma. Pojken frågar då om han får 
vara med. ”Visst säger Vera, Du kan ta betalt av publiken när de kommer.” Det går pojken med 
på. De fyra går tillbaka till byggrummet och flickorna börjar hoppa och dansa. ”Nu måste vi 
träna på uppvisningen så den blir bra!” säger Emma. Pojken går fram till krokarna med kläder 
och tar en gul ballerinakjol som han sätter på sig. Emma utbrister: ”Men du kan ju inte ha kjol 
för du ska ju ta betalt!” Pojken uttrycker att han visst vill ha kjolen på sig och de andra flickorna 
blir deltagare i den diskussion som uppstår. ”Men killar kan inte ha ballerinakjol!” säger Emma. 
Två andra pojkar har befunnit sig i rummet där de leker med bilar. Den ena pojken utbrister” 
Men Dylan vad tokig du är, du ser ju ut som en tjej nu!” Varpå pojken blir ledsen och börjar 
gråta. En pedagog kommer in i rummet och frågar Dylan vad som är fel? Emma talar då om att 
Dylan ska ta betalt och då kan han inte ha kjol på sig! ”Finns det inga andra kläder som passar 
till det då?” frågar pedagogen. Emma går och hämtar en polisdräkt till Dylan. ”Här! den här 
passar till dig.” Dylan gråter all högre och pedagogen uttalar att hon inte vet hur hon kan hjälpa 
honom om han inte talar om vad som är fel. Varpå han tar av sig kjolen och lämnar rummet.  

Utifrån detta observerade tillfälle ter sig genusbegreppet något komplicerat och situationen 
med Dylan som gråter kan ses ur tre perspektiv. Ur ett perspektiv kan det vara ett möjligt 
sätt att möta varje barn individuellt på den nivå barnet befinner sig i för att tolka 
läroplanens intuitioner att ta hänsyn till alla barns olika förutsättningar och behov. Ur ett 
annat perspektiv kan det vara ett sätt för pedagoger att stärka pojkars beteende med mera 
känslosamma och mjuka ord (Eidevald, 2011). Ur ett tredje perspektiv kan det vara möjligt 
att pedagogens förhållningssätt är oreflekterat i förhållande till barns möjlighet till 
könsöverskridande. Barnen visar i sina handlingar med flickornas lek, de två pojkarna som 
lekte med bilar och den tredje pojken som vill delta, ett mönster. Det mönstret går i linje 
med det Eidevald (2011) menar, att pedagogers förväntningar på att barn uppträder 
könsstereotypt kan resultera i att barn reagerar om andra barn uppträder på ett 
motsägelsefullt sätt gentemot pedagogers föreställningar om hur pojkar och flickor beter 
sig. Speciellt om pojkar uppträder feminint. I detta fall pojken som ville ha ballerinakjol. 
Pojkarna som lekte med bilar uttryckte sig inte när flickorna lekte ballerinor, då pojken 
ville vara delaktig i leken genom att ta på en ballerinakjol, uttryckte de att pojken var tokig. 
”Dylan vad tokig du är, du ser ut som en tjej nu!” Visar hur barn själva i vissa sammanhang 
förstärker könsuppdelningen. Detta tas upp av Hellman (2010) då hon menar att pojkighet 
skapas genom redan förväntande könstypiska handlingar och en naturlig könstillhörighet. 
Hon påvisar även att barn använder sig av markörer som handlar om rörelser, kläder, röst 
och tonläge i sitt skillnadsskapande (Hellman, 2010). Pedagogens handlande gentemot 
pojken ger en oklar bild av förhållningsätt ur ett genusperspektiv, då pojken erbjuds andra 
kläder som kanske kan passa. Och pojkarnas uttalande uppmärksammades inte trots att 
pedagogen tog del av konversationen. Möjligtvis kan en bidragande orsak vara att 
pedagogen inte var närvarande då leken började och därför inte hade någon helhetsbild av 
händelsen. Å andra sidan kan en omedvetenhet om arbetssätt bli synlig då pojken inte fick 
någon bekräftelse av pedagogen i sitt klädval för att få ta del av leken. Dolks (2013) 
resonemang om pedagogers rädsla att samtala med barn om synen på könsroller blir i 
dessa händelser synlig genom pedagogens agerande. Dolks (2013) studie påvisar att barn 
som gör motstånd och bryter mot de traditionella könsreglerna ignoreras av vuxna. Det 
kan tolkas som en strategi till att upprätthålla den rådande normen som gäller. Lenz 
Taguchi (2004) menar att pedagoger bemöter barn utifrån den rådande diskursen om hur 
flickor och pojkar ska vara. I den förhärskande diskursen som pedagoger befinner sig i, 
finns även motstridiga diskurser, vilket öppnar upp för en möjlighet att välja hur man ska 
positionera sig för att påverka bemötandet. Ärlemalm-Hagsér (2014) och Eidevald (2011) 
pekar på det faktum att det inte finns något konkret exempel på hur genusarbetet ska 
genomföras och jämställdhetsmålen tolkas olika av pedagoger, vilket gör att det inte är helt 
enkelt att sammanfatta. 
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4.3 Barns möjlighet till delaktighet ur ett genusperspektiv  

Flickors behov relateras mer till gruppnivå än individuellt enligt Sandström, Stier och 
Sandberg (2013). En observerad sångsamling med en stor grupp barn bekräftar det som 
även går i linje med Ärlemalm-Hagsérs (2014) resonemang om att flickors samspel inte blir 
lika uppmärksammat som pojkars. Trots att de finns med under samma observationer 
hamnar pojkar i fokus i sitt lärande.  

Pedagogen talar om för barnen att nu ska vi ha frukt och sångsamling. Barnen samlas i 
byggrummet i en stor ring. Pedagogen talar om att de ska sitta varannan pojke och flicka. Två 
pojkar protesterar och uttalar att de inte brukar sitta så. Varpå pedagogen säger” Idag ska vi 
sitta som jag bestämt för att träna på julsånger som vi ska sjunga för föräldrar, då blir det mer 
ordning på er och ni kan koncentrera er bättre på sångerna, men först äter vi frukt.” Barnen får 
själva ta den frukt de vill ha. En pojke sätter ett bananmärke i pannan och utbrister ”Varför 
stirrar alla på mig”? Pedagogen tillrättavisar pojken ” så gör vi inte här, inga klistermärken i 
pannan.” Barnen får räkna hur många som är närvarande. De räknar antalet högt tillsammans. 
Arton barn, en pojke fortsätter att räkna och får då tillsägelse av pedagogen att vara tyst. En 
annan pedagog kommer in i rummet och ber om hjälp med datorn varpå de två lämnar rummet. 
Barnen börjar röra på sig och två pojkar börjar leka med gardinerna. Då pedagogen kommer 
tillbaka uppmanar hon pojkarna med hög arg röst.” Sluta upp att förstöra gardinerna!” Ringen 
med barn blir intakt igen, pedagogen förklarar att de ska sjunga julsånger som är förutbestämda 
av pedagogen. ”Idag ska vi sjunga Lusse lelle.” Då barnen sjunger återkommer pedagogen och 
vill åter igen ha hjälp. Barnen får vänta en gång till, samma pojkar följt av en pojke till, börjar 
leka med gardinerna igen. Då pedagogen återkommer utbrister hon ”nej nu blir jag arg! Nu har 
jag sagt åt er så många gånger!” Hon vänder sig till en av pojkarna och klargör för honom att 
han ska gå och göra något annat. ”Du stör oss andra som vill sjunga!” Pojken lämnar rummet 
och pedagogen återupptar sången. En flicka gör sångrörelser med tårna istället för med 
händerna som de andra barnen gör. När sången är slut tar pedagogen tag i flickans ben och 
utbrister ”Jag ser att du gör fel och jag kan inte avbryta sången, men nu säger jag till dig att göra 
som vi andra annars blir det så tokigt.” Då sången tar slut informerar pedagogen barnen om 
juluppvisningen som de tränar för. 

”Vi tränar ju för att alla femåringar ska sjunga för pensionärerna, nu är det ju fyraåringar med 
här men ni kan ju vara med och sjunga ändå om ni vill, ni kan ju sjunga för era kompisar som 
också är fyra år.”  

I situationen blir barns möjlighet till delaktighet ur ett genusperspektiv synlig då barnen 
får sitta bredvid varandra i ordningen pojke flicka eftersom gruppen som helhet blir mer 
lugn enligt pedagogen. Måhända kan pedagogen ha en kompensatorisk tanke med 
genusarbetet då barnen medvetet placeras varannan pojke varannan flicka, då det i det 
kompensatoriska jämställdhetsarbetet görs skillnad i hur flickor och pojkar behandlas 
(Eidevald 2011). Vid det tillfälle då pedagogens arbete avbröts två gånger, vilket fick följder 
för gruppens koncentration, kunde möjligen ett mer gemensamt arbete mellan 
pedagogerna ha bidragit till barns delaktighet i en större omfattning. Svaleryd (2002) 
betonar att barn aldrig kan bli något annat än det vi förväntar oss att de ska vara och 
pedagoger fokuserar mer på vad barn säger och gör istället för att fokusera på sin egen roll 
som pedagog. För barns skull behöver pedagoger ha känslan för ett behov av förändring, 
att tänka nytt och se på sin roll ur ett nytt perspektiv. Svaleryd (2002) menar vidare att 
arbetslaget bör ha en gemensam plattform att utgå från i genusarbetet. På så sätt skiljs 
värderingar på samhällsnivå och egna personliga åsikter på individnivå. Då jämställdhet 
tolkas olika gäller det att gemensamt i arbetslaget finna riktlinjer för att söka förståelse om 
det enade pedagogiska uppdraget för att kunna utveckla jämställhetsarbetet (Svaleryd, 
2002). I den observerade situationen utmärker sig pojkarna i större utsträckning än 
flickorna. De uppmärksammades av pedagogen ett flertal gånger då de agerade ”stökigt.” 
En pojke lämnade rummet på förmaning av pedagogen vilket synliggör Bodéns (2011) 
resonemang om att pojkar och flickor inte behandlas lika. Därmed synliggörs vilka 
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föreställningar pedagogen har om hur pojkar och flickor är olika. En möjlig konsekvens 
kan bli att pedagoger ger pojkar och flickor olika möjligheter och skyldigheter. I 
jämställdhetsarbetet blir det en motstridighet att fokusera på skillnader mellan könen. 
Pojkar antas vara mer livliga och aktiva och flickorna får den mer stillsamma 
tillbakadragande rollen (Eidevald, 2011).  En situation där pedagogen delar in barn efter 
ålder kan problematiseras både utifrån läroplanen och Tallberg Broman (2002). 
Läroplanens värdegrund uttrycker att vuxnas förhållningssätt påverkar hur barn utvecklar 
en förståelse för de skyldigheter och rättigheter som råder i samhället. Därför är pedagoger 
viktiga förebilder. Tallberg Broman (2002) är av den åsikten att jämställdhetsarbetet i 
förskolan ska ta hänsyn till ålder. Pedagogerna kunde ha en möjlig strategi i 
åldersindelningen som inte synliggjordes under det observerade tillfället. Däremot 
synliggjordes indelningen av grupper i detta fall en blandning av flickor och pojkar i 
samma ålder. Måhända fanns det en reflekterande ståndpunkt i jämställdhetsarbetet från 
pedagogernas sida att åldersindelning skapar en trygghet för barnen. Svaleryd (2002) 
beskriver en genuspedagogik som står för ett jämställdhetsarbete för att skapa trygga barn 
i verksamheten där vinsten ligger i att trygga barn samspelar med varandra oavsett kön.  

4.4 En könskodad lekmiljö 

Är det möjligt att sträva efter könsneutralitet i verksamheten då samhället är könskodat 
och barn redan till viss del är formade av samhället när de kommer till förskolan? I 
följande observation synliggörs pedagogers traditionella syn på könsmönster och 
könsroller. Ärlemalm-Hagsérs (2014) studie visar att pojkar och flickor behandlas och 
möts olika i verksamheten utifrån pedagogers olika föreställningar om kön. I observationen 
nedan tas detta upp. 

En flicka blir i en observerad situation lämnad på förskolan av sin pappa. En pedagog tar emot 
flickan i hallen. Hon har med sig en mjuk leksak i form av en vit mjuk kattbur med en rosa liten 
kattunge i. Hon talar om för pappan att hon ska visa Maja för sina kompisar idag. Pappan ser 
frågande på pedagogen och frågar om det är okey. Pedagogen svarar ”Ja egentligen så vill vi inte 
att barnen tar med sig sina leksaker. Vi har speciella dagar då barnen får ta med sig en leksak 
och visa.” Varpå hon vänder sig mot barnet och talar om att ”eftersom du nu har tagit med dig 
en leksak kan du visa den för kompisarna, vad bra att katten har en bur, då kan du ju inte tappa 
bort katten. Vilken söt katt! Vad heter hon?” 

”Maja”, svarar barnet, ”jag ska visa den för Moa och Filippa!” 

”Ja det går bra, gå och visa den så kan vi lägga den på din hylla sedan.”  

Flickan säger hej då till pappan och springer in på avdelningen till de nämnda barnen. De leker 
en stund med flickans leksak, pedagogen kommer och ber flickan lägga leksaken på sin hylla, 
varpå flickan gör som pedagogen sagt. De tre flickorna går till lekvrån som pedagogen ger som 
förslag. ”Ni kan ju leka med våra nya saker vi har fått. Kakor, rulltårta, frukter och en massa 
andra godsaker.” ”Ja! Vi leker kalas” utbrister en flicka. De går in i lekvrån då ingen annan är 
där. Ett bord med fyra stolar finns där och en hylla med rosa bakverk och frukter. De dukar fram 
lekservisen på bordet, delar upp kakor och frukt. ”Vi fikar lite nu innan kalaset sen bjuder vi 
Kalle och Oskar på fika. Men då får de vara hundar.” De springer in i byggrummet för att hämta 
pojkarna.” Ni är bjudna på kalas, vill ni komma”? Pojkarna vill inte vara med på kalaset. ”Fast ni 
kan vara hundar som hälsar på”. Flickan tar ner ett skärp från väggen och frågar om någon hund 
vill ha koppel. Oskar vill vara hund och sätter skärpet runt halsen. ”Då vill jag också vara hund 
”säger Kalle. Alla går till lekvrån, Flickorna dukar till ”hundarna” på golvet. Till sig själva dukar 
de på bordet. Pojkarna börjar krypa runt bordet. Kalle tar en rosa kaka från bordet och flickan 
förmanar honom genom att smälla till honom på ryggen.” Fy dig så gör man inte, vilken dum 
hund du är!” ”Men så gör vår hund hemma” säger Kalle. Oskar börjar även han att ta frukt från 
bordet och pojkarna far runt i lekvrån krypandes och skrattar högt. ”Om ni håller på och förstör 
då får inte ni vara med” säger Filippa. Pojkarna ignorerar tillsägelsen och börjar brottas under 
fika bordet. ”Nu går jag och säger till fröken!” Emma går och hämtar en pedagog som inte har 
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varit närvarande vid händelsen. ”Vad händer här?” utbrister hon, flickan förklarar att pojkarna 
förstör kalaset när de brottas under bordet. ”Men killar ni vet ju att vi inte leker brotta lekar här 
inne!” Sätt er nu fint vid bordet och var med på kalaset, annars får ni hitta på något annat.”  Den 
ena pojken sätter sig vid bordet med flickorna och den andra fortsätter att krypa runt bordet. 
Pedagogen tar tag i pojken i armarna och ställer honom upp. ”Nu blir det så där tokigt igen när 
du inte lyssnar på mig, då tycker jag att du följer med mig till byggrummet så får du fundera vad 
du vill göra istället.”  Pojken protesterar då pedagogen tar honom i armen och leder honom till 
byggrummet.  

I denna situation blir de traditionella könsmönstren till viss del synliggjorda. Pedagogens 
förhållningssätt gentemot flickorna ger en inblick i vilka normer och värderingar 
pedagogen innehar medvetet eller omedvetet då hon förutsätter att flickans katt är av 
kvinnligt kön. Att barn redan är könade av samhället visar sig genom flickans feminina 
leksak. Leksaksindustrin gör skillnad på kön och det påverkar barn utanför förskolan. Det 
kan bli problematiskt då förskolan aktivt ska arbeta för att motverka könsnormer 
(Sandberg och Sandström, 2012) Pedagogen mötte flickans vilja i en möjlig reflektion över 
att enligt läroplanen ta tillvara på varje barns intressen då hon lät flickan ta med sig en 
leksak som annars inte var tillåtet. Pedagogen löste dilemmat genom att tidsbegränsa 
lekstunden. Vidare introducerar pedagogen flickorna att leka i en miljö som är tydligt 
könskodad i lekvrån, med rosa bakverk, små koppar och fat. Detta kan kopplas till 
Eidevalds (2011) resonemang om att pedagoger kan erbjuda olika material som ses som 
pojkaktiga eller flickaktiga i strävan efter könsneutralitet. Det som är av vikt är 
medvetenheten hos pedagogen för att en utveckling ska kunna ske i jämställdhetsarbetet. 
Pedagogens förhållningssätt öppnar upp för en problematiserande tanke om syftet med 
introduktionen till lek i lekvrån med de nya könskodade leksakerna? Det kompensatoriska 
perspektivet där flickors modighet utmanas är ett möjligt perspektiv på förhållningssätt 
(Eidevald och Lenz Taguchi, 2011). Ur ett genuspedagogiskt perspektiv ger situationen en 
inblick i den egna makten som yrkesrollen innehar. Ärlemalm- Hagsérs (2014) studie visar 
att flickor och pojkar behandlas och möts olika i verksamheten utifrån pedagogers olika 
föreställningar om kön. Det gör att barn får olika förutsättningar i förskolan beroende av 
kön. Svaleryds (2002) resonemang går i linje med situationen då hon menar att pedagoger 
har makt och möjlighet att påverka och forma barns identitet i det dagliga pedagogiska 
arbetet. Det innebär en stor utmaning för pedagoger att kunna se sina egna värderingar 
och hur de tänker och handlar både medvetet och omedvetet. När steget till att våga 
granska sina värderingar tas, kan mönster brytas och genusstrukturerna vidgas. 

I pojkarnas göranden i situationen synliggörs de mönster som tillskrivs pojkighet. Det 
beskrivs av (Hellman, 2010). Pojkar leker mer fysiskt aktivt vilket gör att de ofta bemöts 
negativt. Det genererar i en osäkerhet i deras identitetsskapande och som en följd av det 
leker pojkar ofta om vem som är bäst på något. Pojkarna blir inbjudna av flickorna till 
deras lek men gör om den till sin egen. Flickorna agerar även de som det tillskrivs flickor. 
De ber en pedagog om hjälp för att upprätthålla ordningen i leken. Svaleryd (2002) 
benämner det som ”duktig hjälpfröken”. En koppling är möjlig till Sandström, Stier och 
Sandberg (2013) då de skriver att pedagoger ofta misslyckas i att se hur de påverkar då 
pojkar och flickor ofta blir inbjudna till könstereotypa lekar av pedagoger och pedagoger 
engagerar sig mer i flickors lek än i pojkars och ser olika på könen i det genuspedagogiska 
arbetet. 

4.5 Barns möjlighet till aktiva val 

I den valda observationen synliggörs Dolks (2013) resonemang om hur pedagoger erbjuder 
barn redan förutbestämda val för att välja rätt vilket synliggör pedagogers härskarposition, 
normer och värderingar.  



 17 

En vikarie arbetade under den observerade situationen. Pedagogerna har bestämt vilka barn 
som ska gå ut och vilka som ska vara kvar inne för att ha fria aktiviteter. Vikarien sitter och läser 
en bok som en pojke själv valt och bett vikarien att läsa. Pedagogen kommer fram till pojken och 
talar om att det är hans tur att gå ut idag. Pojken vill inte gå ut och blir arg och ledsen. ”Jag vill 
inte gå ut!” Pedagogen förklarar att det inte är möjligt att välja idag, varpå pojken lägger sig på 
golvet och sparkar pedagogen på benen och gråter. Pedagogen tar honom i armarna och lyfter ut 
honom i hallen. ”Tror du att du får vara kvar inne när du sparkar mig?!” En kamp utspelar sig i 
hallen då pedagogen försöker att tvinga på pojken kläderna mot hans vilja. Hon förklarar för 
honom att med ett sådant beteende kan man inte få tillgång till att välja vad man vill göra. 
Pojken blir allt mer upprörd och gråten har omvandlats till skrik. Han ligger på golvet och 
skriker, kastar av sig jackan som pedagogen har fått på honom. Denna situation pågår i tio 
minuter innan pedagogen går därifrån. Pojken ligger kvar på golvet till synes utmattad. Skriken 
har upphört. En annan pedagog som inte tagit del av händelsen kommer förbi pojken på golvet. 
”Men Loke hur är det fatt? mår du dålig? du är alldeles röd i ansiktet.” Pedagogen går och 
hämtar en febertermometer och kommer tillbaka och sätter sig på huk bredvid pojken. ”Kom nu 
Loke så går vi in och myser i soffan, jag vill ta en feber på dig, du ser inte kry ut.” Pojken reser 
sig upp och de två går in till soffan. Han får sitta i pedagogens knä samtidigt som hon stryker 
honom över håret. ”Du har ingen feber men sitt och vila här med mig en stund om du vill”. 
Pojken sitter tyst och blundar i pedagogens knä. 

Hellman (2010) menar att pojkar får en negativ uppmärksamhet i större utsträckning än 
flickor vilket påverkar pojkars identitetsskapande. Det finns redan förväntningar om 
könstypiska handlingar. Den observerade situationen kan tolkas negativt till en större del. 
En möjlighet i situationen är att det kan finnas en bakgrund och historia som den 
observerade situationen inte ger en inblick i. I händelsen får pojken till viss del en negativ 
uppmärksamhet, men till synes ger två pedagoger pojken sin totala uppmärksamhet en 
längre stund. Det går i linje med det Eidevald (2011) menar med att pojkar tillåts ta ett 
större utrymme i miljön. Dolk (2013) beskriver hur pedagoger erbjuder redan 
förutbestämda val för att barn ska välja rätt. Med detta arbetssätt blir de rådande 
normerna synliga och befästa. I den observerade situationen är barnen uppdelade i 
könsblandade grupper vilket kan kopplas till den kompensatoriska pedagogiken där barn 
har en mer traditionell position. Ärlemalm-Hagsér (2014) bekräftar att flickor och pojkar 
behandlas och bemöts olika i verksamheten utifrån pedagogers föreställningar om kön. De 
erbjuds helt olika i förväntningar, språkbruk, krav och normer. Detta gör att flickor och 
pojkar får helt olika förutsättningar i förskolan.  Situationen där pojken fråntas sin rätt att 
välja på grund av ett icke önskvärt beteende öppnar upp för hur pedagoger förhåller sig till 
när barn protesterar mot förutbestämda aktiva val. Svaleryd (2002) betonar att barn aldrig 
kan vara något annat än det vi förväntar oss att de ska vara. Istället för att fokusera på vad 
barn gör och säger kan pedagoger reflektera mera över sin roll som pedagog för att finna 
ett behov av förändring, finna en möjlighet att tänka nytt och en personlig utveckling för 
att kunna se på sin yrkesroll ur ett nytt perspektiv (Svaleryd, 2002). Analyserat ur ett 
feministiskt poststrukturellt perspektiv synliggörs hur pedagogers förhållningssätt, 
värderingar och normer påverkar barns subjektivitet. Ur detta perspektiv skulle pedagogen 
ha kunskap om den förhärskande diskursen som pedagogen innehar. Det finns i det 
feministiska poststrukturella perspektivets förhärskande diskurs även motstridiga 
diskurser, vilket öppnar upp för en möjlighet att välja hur pedagogen ska positionera sig i 
bemötandet av barnet (Lenz Taguchi, 2004).  Hellman (2010) skriver i sin studie att barn 
använder sig av de tillskrivna markörer så som barns rörelser, kroppar, tonläge och 
röststyrka i sitt skillnadskapande som accentueras av pedagoger (Hellman, 2010). 

4.6 Pedagogers bemötande i barns samspel oberoende av kön 

Den valda observationen kan kopplas till Eidevalds (2011) resonemang om olika 
arbetssätt där vikten ligger vid pedagogers medvetenhet då de erbjuder olika material 



 18 

som ses som pojkaktiga och flickaktiga i strävan efter könsneutralitet (Eidevald, 
2011).  

Två pojkar och en flicka sitter tillsammans med en pedagog vid ett bord och barnen försöker 
gemensamt få upp en limdunk vid pysselbordet. Pedagogen har bjudit in till den gemensamma 
pysselstunden. Pedagogen frågar barnen ”hur gör vi om vi inte får loss korken med händerna?” 
Flickan försöker få loss korken med tänderna, det går inte heller. Pedagogen frågar barnen om 
det skulle gå på något annat sätt. En pojke utbrister ” kanske det går med en tång?” varpå 
pedagogen och barnen går till förrådet och hämtar en tång. När de kommer tillbaka hjälper 
pedagogen tillsammans med flickan och en pojke att få upp korken med tången. En pojke säger 
då ” det är limmet som har torkat i korken, det är därför den inte går att få upp” Pedagogen 
upprepar då det som pojken har uttryckt ”Så är det nog, limmet har torkat i korken, därför går 
det inte att öppna den, kanske kan ni hjälpas åt att ta bort det torkade limmet med tången för att 
få upp korken”. Pojkarna och flickan turas om att jobba med tången för att få bort allt fast torkat 
lim. Pedagogen utbrister ”vilken besvärlig kork!” En pojke frågar pedagogen om det finns några 
andra verktyg som de kan prova. Flickan arbetar med tången då korken lossnar. ”vilka killar och 
tjejer ni är!” utbrister pedagogen varpå en pojke säger ”samarbete” Barnen verkar till synes bli 
väldigt glada av att få upp korken och alla springer iväg utom en pojke som börjar hälla ut lim i 
en burk för att limma pärlor på en hushållsrulle. Flickan kommer tillbaka och sätter sig bredvid 
pojken och påbörjar ett eget pärlande med lim. Pojken limmar endast svarta och bruna pärlor på 
sin rulle och förklarar för pedagogen att han ska tillverka en riddare, flickan talar då om att hon 
också ska göra en riddare fast en röd, gul och rosa riddare. Pojken utbrister ”en riddare kan inte 
vara rosa för det är tjejfärg och riddare är killar!” Varpå pedagogen berättar om en riddare som 
är den tuffaste riddaren i alla sagor och den riddaren har en rosa rustning och är en tjej som 
rider på den största hästen som finns i sagor. Pojken undrar då vad den riddaren kan göra som 
är tufft och pedagogen talar om att riddaren i rosa rustning räddar alla djur som är i nöd och 
behöver mat. Pojken talar då om att hans mamma har räddat en katt som hans mamma tog 
hand om då den var hungrig och inte hade något hem. ”Min mamma har tagit hem en katt till 
oss som var hungrig och inte har någonstans att bo, är hon en riddare då?” Pedagogen svarar då 
att det var fint gjort av pojkens mamma och att hon har gjort en välgärning som kännetecknas 
av en riddares handlingar. ”Så gör en äkta riddare, tar hand om folk och djur i nöd!”.  

Ur ett feministiskt poststrukturellt perspektiv synliggörs pedagogens positionering 
gentemot barnen. Lenz Taguchi (2004) menar att pedagogers förhållningssätt, värderingar 
och normer påverkar barns subjektivitet. Pedagogen kanske hade en medvetenhet om den 
förhärskande diskursen med sitt val av positionering i bemötandet av barnen då pedagogen 
öppnar upp för alternativa diskurser om hur det är möjligt att artikulera mångfald och 
olikheter och uttrycker att riddare kan vara flickor och inneha en färg som tillskrivs flickor. 
Det ridderliga innebär att vara hjälpsam mot sin omgivning oberoende av färg och kön 
(Lenz Taguchi, 2004).  

 

5 Diskussion 

5.1 Metod- och resultatdiskussion  

Studiens syfte var att undersöka hur pedagoger bemöter barn för att motverka traditionella 
könsroller och könsmönster och hur pedagoger förhåller sig till barn beroende på barns 
kön. Observationer gav en inblick i hur pedagoger bemöter barn för att motverka 
traditionella könsroller och könsmönster. Det synliggjordes även vid fem tillfällen hur 
pedagoger förhåller sig till barn beroende på kön. En kvalitativ studie valdes för att få en 
förståelse och uppfattning om barn och pedagogers sociala verklighet. Vald 
forskningsmetod vilket var observationer ger en direkt bild av hur den sociala verkligheten 
ser ut i samspelet mellan barn och pedagoger. Risken med observationer är reaktiva 
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effekter, respondenterna ändrar sitt beteende då de är medvetna om att de observeras, och 
vill ge en positiv bild av sitt agerande. Resultatet ger heller inte en övergripande bild av 
arbetet ur ett genuspedagogiskt perspektiv i olika verksamheter, då observationerna 
utfördes på en förskola. Tidsramen för studien resulterade i åtta utförda observationer, 
varav fem observationer valdes att analyseras. Hade det varit möjligt tidsmässigt hade fler 
observationer kunnat analyseras för att öka studiens validitet och reliabilitet. 

Genom att inkludera intervjuer som följd av observationer hade studiens bredd ökat och 
respondenterna hade fått möjlighet att besvara de frågeställningar som observationerna 
gav upphov till. Studiens syfte och upplägg hade då ändrats. Resultaten i studien bekräftar 
det som tidigare forskning redan kommit fram till. Studiens resultat är därför inte 
revolutionerande men visar behovet av konkreta verktyg i arbetet med jämställdhet. Olika 
teoretiker och forskare har kommit fram till liknande resultat i sin forskning vad gäller hur 
pedagoger förhåller sig till genusfrågor. Forskningsresultaten har dock några år på nacken, 
trots det ser det i den observerade verksamheten ut på samma vis idag, vilket studiens 
resultat visar.  Det går att tolka hur synen på samhället upplevs som en svårighet i 
jämställdhetsarbetet i förskolan då barn redan till viss del är formade av vårt samhälle av 
bland annat kläd och leksaksindustrin. Det kan bidra till att barn är formade av dessa 
värderingar om vad som är kvinnligt och manligt när de kommer till förskolan som ska 
arbeta för att motverka stereotypa könsroller (Sandberg och Sandström, 2012). Forskning 
visar att den rådande genusordningen i samhället kan betraktas som en naturlig diskurs 
(Hellman, 2010). Det krävs ett stort arbete av pedagoger i att se hur denna diskurs 
påverkas av samhällets och lärarutbildningens inblickar i den pedagogiska 
yrkesprofessionen. Utifrån studiens resultat kan könskodade leksaker i miljön tolkas som 
ett resultat av pedagogernas kompensatoriska förhållningssätt där tanken är att flickor kan 
leka med pojkleksaker och pojkar kan leka med flickleksaker. Dels som ett sätt att ge 
barnen möjlighet att utveckla och utmana förutbestämda antaganden om hur barn väljer 
utifrån kön.  I barns fria lek där de leker både pojkar och flickor synliggörs att barn själva 
sätter gränser för varandra utifrån kön, vilket visade sig under observationen med pojken 
som ville vara med i flickornas lek.  Detta bekräftas av pedagogen som inte stärkte pojkens 
identitet, utan istället blir könsstereotypa normer och värderingar synliga, då pojken 
erbjuds en maskulin roll. En annan möjlig tolkning med könskodade leksaker innebär ett 
möjligen oreflekterat arbetssätt, där pedagoger medvetet har tillfört mer feminint material 
till en maskulin miljö som byggrummet för att flickor ska närma sig pojkars lek. I barnens 
egna gränsdragningar mellan könen synliggörs de traditionella könsnormerna både hos 
barnen och pedagogerna. Det öppnar upp för en frågeställning huruvida pedagoger har 
granskat sitt eget förhållningssätt. Studiens resultat visar hur barn söker pedagogers hjälp i 
sina gränsdragningar, vilket visade sig i den observerade situationen med flickornas lek i 
lekvrån då pojkarna kom och leken ändrades från kalas till brottning under bordet. Flickan 
agerade genom att söka hjälp av en pedagog, vilket i sin tur leder till att pedagogers 
agerande kan problematiseras. Hur ska de agera? Barn har rätt till sina tankar och åsikter 
som kan utmanas av pedagoger genom samtal om olika könsrelaterade dilemman i leken. 
Genom ett sådant förhållningssätt blir barn inte behandlade som objekt där pedagoger 
talar om hur barn ska tänka, istället blir de subjekt med ett eget subjektsskapande. Ur ett 
feministiskt poststrukturellt perspektiv synliggörs pedagogers positioneringar och vilka 
diskurser de befinner sig i, då diskurser begränsar tanke och handlingsutrymme för barns 
möjlighet till subjektskapande. En medvetenhet hos pedagoger om vilken diskurs som 
råder och hur de förhåller sig till den öppnar upp för ett val i hur pedagoger kan bete sig i 
olika situationer för att tänja på normerna och de förhärskande diskurser som råder.  
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 Utifrån studiens resultat kan det ifrågasättas om det finns en diskussion om 
genusbegreppet i arbetslaget och hur ska man arbeta för att få en gemensam grund och 
riktlinjer i arbetet och läroplanens mål. Barn försökte samspela med varandra upprepade 
gånger i studien. Det visade sig då flickorna bjöd in pojkarna till sin lek i lekvrån och också 
vid det tillfälle då en pojke aktivt frågade om tillträde till flickornas lek med 
föreställningen. Pedagogers agerande gjorde att könsstereotypa mönster och värderingar 
synliggjordes. En förväntning om att pojkar och flickor beter sig på ett visst sätt gjorde att 
lekarna begränsades. Det kan tolkas som att pedagoger har olika uppfattningar och 
erfarenheter om traditionella könsmönster. Flickor får en större möjlighet att vara flickiga i 
sina lekar än vad pojkar får att vara pojkflickiga.  

I en observation lät en pedagog ett barn att ta med sig könskodade leksaker till förskolan, 
trots att det fanns ett förbud mot detta. En intressant aspekt i detta är vad som skulle 
hända om pedagogen lät barnet ha kvar sin leksak under en längre tid för att kanske 
involvera även pojkar till lek med en feminint kodad leksak. Det skulle kunna öppna upp 
för en interaktion mellan pojkar och flickor.  

Under observationen med pojken som inte ville gå ut synliggörs pedagogers maktposition.   
En möjlig tolkning här är att pedagogens förhållningssätt är att pojkar är stökiga och 
bråkiga i större utsträckning än flickor. Pojken får genom sitt handlingssätt begränsade val 
i verksamheten och pedagogerna förhöll sig olika till hans agerande, beroende på när i 
händelseförloppet de blev delaktiga i situationen. En möjlig tolkning av pojkens agerande 
är att pojken gjorde uppror mot pedagogers medvetna val av indelningen i grupper då han 
ville vara kvar med de barn som skulle vara inne. Kanske kunde pedagoger ha reflekterat 
över hur man kan arbeta om barn gör uppror mot de givna regler som är förutbestämda så 
att alla barn får samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Ur ett feministiskt 
poststrukturellt perspektiv kunde pedagogen ha reflekterat mer över sin roll som pedagog 
och i vilken positionering pedagogen valde i förhållande till barnets subjektskapande.   

  En slutsats av studien visar att det finns en viss genuspedagogisk strävan att motverka 
traditionella könsroller och könsmönster då en utvald observation synliggjorde hur 
pedagoger kan arbeta för att bemöta barn för att motverka traditionella könsroller och 
könsmönster. I den femte observerade situationen synliggjordes pedagogens strävan att 
arbeta utifrån läroplanens strävansmål att motverka traditionella könsmönster och 
könsroller, då pedagogen inkluderar pojkarna och flickan i en diskussion om vad som är 
manligt och kvinnligt. Pedagogen klargör för barnen att det inte är någon skillnad på en 
manlig eller kvinnlig hjälte, en hjältes handlingar är oberoende av kön. Men i de resterande 
observerade situationerna synliggörs traditionella sätt att se på könsmönster och 
könsroller. Pojkar och flickor behandlas olika i verksamheten, exempelvis av de vuxna som 
begränsar pojkars lek genom att erbjuda maskulint kodade leksaker i flickors lek. 
Pedagoger begränsar även pojkars och flickors möjligheter till samspel då pojkar förväntas 
uppträda på ett visst sätt i en viss miljö, som lekvrån där det inte är möjligt att leka 
pojklekar. Detta kan kopplas till Ärlemalm-Hagsér (2014) som menar att flickor och pojkar 
bemöts olika i verksamheten utifrån pedagogers olika föreställningar om kön. Det är 
möjligt att tolka pedagogernas förhållningssätt och arbetssätt i ett kompensatoriskt 
genusperspektiv när de använder sig av könskodade leksaker och material i verksamheten 
och medvetet blandar grupper efter ålder och kön. En annan tolkning kan göras i frågan 
om pedagogers förhållningssätt. Är deras interaktion med barnen oreflekterad då det blir 
synligt hur pojkar och flickor behandlas olika? Är rådande normer och värderingar 
synliggjorda i verksamheten? Dessa frågeställningar kanske hade besvarats genom 
efterföljande intervjuer.  
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5.2 Konsekvenser för yrkesprofessionen 

Studiens resultat visar att begreppet genuspedagogik är något komplicerat och kan 
utvecklas. Det saknas även tydliga riktlinjer för hur arbetet ska utföras för att motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. Gemensamma reflektioner inom arbetslaget i 
dessa begrepp gör att värderingar och normer som finns i arbetslaget synliggörs. Pedagoger 
bör enligt Svaleryd (2002) vara självkritiska i sin praktik och sträva efter en samstämd syn 
på genusarbetet. Likabehandlingsplanen som alla förskolor enligt lag ska revidera en gång 
om året kanske kunde prioriteras i större utsträckning för att vara mer levande i den 
dagliga verksamheten för att inte viktiga frågor som genus prioriteras bort. En aktiv 
inplanerad reflektionstid kunde kanske möjliggöra en mer enad och samstämmig 
arbetsplan för hur man arbetar för att motverka traditionella könsroller och ett kritiskt 
förhållningssätt till hur man förhåller sig till barn beroende på barns kön.  

Arbetslag bör ha en gemensam plattform att utgå ifrån i kunskaperna om maktsystem och 
strukturer. Det förhållningssätt som pedagogen innehar i situationen öppnar upp för en 
alternativ tolkning. Med en feministiskt poststrukturalistisk diskurs där både diskurser och 
subjekt är motstridiga går det att få en förståelse för oss själva beroende på vilken 
förhärskande diskurs som pedagoger befinner sig i (Eidevald, 2011). Lenz Taguchi (2004) 
menar att detta gör det möjligt att välja hur pedagoger ska positionera sig för att påverka 
bemötandet. Om ett normkritiskt förhållningssätt får ett större genomslag hos pedagoger 
är det möjligt att utmana de diskurser och normer som råder. Med ett normkritiskt 
förhållningssätt och en kollegial feedback kan genusarbetet utvecklas. 

Det är en pågående process att vara medveten i jämställdhetsfrågan och att reflektera över 
sina egen normer och värderingar. I yrkesprofessionen finns en maktdimension som gör 
att barn aldrig kan bli något annat än det vi gör dem till. Därför måste barn vara och bli 
delaktiga i nuet och inte objekt som ska bli något annat. De värderingar som finns med i 
bagaget om genus och kön sitter djupt rotade sedan barndomen och dagens samhälle är till 
en viss del könskodat. Därför krävs det ett gediget arbete att synligöra normer och 
värderingar och tänka normkritiskt för att öppna upp för nya möjligheter och nya normer. 
En pågående reflektion bör finnas hos pedagoger runt läroplanens riktlinjer i arbetet med 
jämställdhet då alla har olika värderingar och normer, för att utveckla en samstämmighet i 
arbetslaget. 

I min framtida yrkesroll kommer jag att ha en hjälp av att kunna tänka normkritiskt i linje 
med det feministiska poststrukturella perspektivet. Förståelsen för barns subjektskapande 
och hur jag väljer att positionera mig i förhållande till barns subjektskapande blir av vikt i 
min yrkesprofession. Utbildningen har gett mig dessa tankemässiga verktyg att komma 
vidare i min yrkesprofession och utveckla den för att våga tänka nytt och därmed ge barn 
möjligheter att utveckla förmågor och intressen utan stereotypa könsroller. 

5.3 Förslag till fortsatt forskning 

Genusarbetet kan inkluderas i en större omfattning än vad som görs idag under 
förskollärarutbildningen då likabehandling och jämställdhet i grunden handlar om 
människors lika värde oavsett ålder, kön, hudfärg, religion, etnicitet eller sexuell läggning. 
Arbetet innebär en lång process som ständigt bör vara aktuell. Genuspedagogik är ett ämne 
som är intressant då studiens resultat visar att det finns könsstereotypa mönster och 
värderingar i den observerade verksamheten. Därför kommer jämställdhetsfrågorna vara 
aktuella då förskolan fortfarande arbetar på ett sätt som reproducerar stereotypa 
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könsmönster och visar att barns resultat i studier kan kopplas till barns kön (Heikkilä, 
2015). Samhället är könkodat inte minst genom media, reklam och leksaksindustrin. 
Förskolan ska arbeta för att motverka traditionella könsmönster och värderingar. Därför 
vore det intressant att genom fortsatta fokusgruppsintervjuer fråga pedagoger om hur de 
upplever att de arbetar genusmedvetet och vad de ser kan förbättras. Genom att ta del av 
forskning inom området och arbeta i forskningscirklar skulle man kunna förstärka 
medvetenheten och kunskapen kring detta arbete i förskolans praktik. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

Jag heter Annelie Brand och går förskollärarprogrammet på Mälardalen högskola i 
Eskilstuna. Utbildningen är nu i sin slutfas och jag skriver examensarbete. Mitt ämne för 
examensuppsatsen rör det genuspedagogiska arbetssättet, med focus på vilka möjligheter 
barn får att utveckla förmågor och intressen utan stereotypa könsroller.  

Min tanke är att komma till förskolan och observera den dagliga verksamheten vid 
passande tillfällen. 

Vid observationerna kommer hänsyn tas till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Deltagandet är frivilligt och du bestämmer själv över din medverkan. Ditt deltagande 
kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast att användas i 
forskningsändamål. Materialet kommer att spelas in och är till för min egen skull för att 
underlätta arbetet. Då sammanställningen av observationerna är genomförd kasseras 
materialet.  

De sammanställda observationerna kommer att presenteras som en uppsats vid 
Mälardalens högskola. Sedan läggs arbetet ut på databasen Diva. Alla deltagare i min 
studie kommer att vara anonymiserade, då figurerade namn använd i uppsatsen.  

Tack på förhand. 

 

Annelie Brand 

Abd13009@student.mdh.se 

Handledare: Louise Sund 

Louise.sund@mdh.se 
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