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Syftet med denna studie har varit att se hur pedagoger på fem förskolor ser på och 
bemöter pojkars respektive flickors lek och hur deras genusarbete ser ut. Karaktären 
på studien är kvalitativ och intervjuerna var semistrukturerade. Pedagoger 
intervjuades kring hur de uppfattar och bemöter pojkars och flickors lek, hur de 
arbetar för att motverka traditionella könsmönster och könsroller och hur det 
samtalas i arbetslagen om genus. Resultatet visade att pojkars och flickors lek ser 
olika ut och bemöts olika av pedagoger. Detta framkom även i den litteratur vi tagit 
del av. Litteraturen beskriver att det är svårt att uppfatta att pojkar och flickor 
bemöts olika. Två pedagoger ansåg att de bemöter pojkar och flickor lika, medan 
övriga kunde tänka sig att de omedvetet inte gjorde det. Att miljön har betydelse för 
vad barn väljer att leka har vi funnit både i litteraturen och i resultatet. I litteraturen 
har vi funnit att man måste arbeta målmedvetet för att motverka könsroller och 
könsmönster. Filmning och dokumentation är viktiga redskap för att som pedagog 
medvetandegöra vad som sker. Endast en pedagog menade att de arbetar 
kontinuerligt med att motverka könsmönster och att diskussioner kring genus förs i 
arbetslaget. Vår uppfattning är att det finns mycket att göra när det gäller 
bemötandet av flickor och pojkar i förskolan. I litteraturen har det framkommit hur 
ett genusmedvetet arbete kan se ut och det uppfattar vi att det skulle behöva arbetas 
mer med på de förskolor vi undersökt.   
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1. Inledning 
I Sverige har pojkar och flickor samma möjligheter att exempelvis utbilda sig. 
Men av någon anledning dominerar män inom vissa yrkesområden och 
kvinnor inom andra. Gällande lönen ligger män i genomsnitt högre än 
kvinnor. Det är allmänt känt att det mesta av arbetet i hemmet fortfarande 
utförs av kvinnor. En av orsakerna till detta tror vi är den manliga 
könsmaktsordning som omger oss. När vi tidigare under lärarutbildningen 
läste om genus skrev vi tillsammans ett arbete om pojkars krigslek. Detta var 
något som vi blev intresserade av och nu vill vidareutveckla genom att studera 
hur pedagoger i förskolan ser på pojkars och flickors lek. För att kunna 
uppfylla vad som står i Läroplan för förskolan (Lpfö 98, 
Utbildningsdepartementet, 2006) om att ”Förskolan skall motverka 
traditionella könsmönster och könsroller” (s. 4) känner vi att det behövs 
ytterligare kunskap kring hur pedagoger bemöter pojkar och flickor och även 
ser på deras lek. I Lpfö 98 står det att vuxnas bemötande av de båda könen 
bidrar till hur respektive kön uppfattar vad som är manligt och kvinnligt. I 
SOU 2006:75 beskrivs att både förskolan och skolan har svårt att uppnå de 
mål som rör jämställdhet. Forskning i förskolan visar snarare att traditionella 
könsmönster och könsroller stärks än motverkas. 

Enligt Tallberg Broman (2002) lever vi i ett samhälle under stark förändring 
där individen måste våga anta nya utmaningar och känna tilltro till sig själv. 
Vidare menar hon att yrkesval som sker könsstereotypt både är ett 
samhälleligt problem och ett problem för individen. Oavsett kön anser 
Tallberg Broman att individen behöver tilltro till sin egen förmåga utan att 
hindras av könsstereotypa uppfattningar. Vi är medvetna om att genus är 
aktuellt idag, och hoppas att vår studie kommer att bidra till ökad 
medvetenhet inom området.  

2. Syfte  

Syftet är att undersöka hur pedagoger på fem förskolor ser på och säger att de 
bemöter flickors och pojkars lek, samt hur arbetet med genus bedrivs på 
respektive förskola. 

3. Forskningsfrågor 
Hur uppfattar pedagoger flickors och pojkars lek? 

Hur säger pedagogerna att de bemöter pojkars respektive flickors lek? 

Hur beskriver pedagogerna sitt arbete med genus på förskolorna? 

4. Begreppsförklaringar 
Genus: Enligt Hedlin (2006) kommer ordet genus från engelskans gender och 
är en beteckning för det socialt och kulturellt konstruerade könet. Begreppet 
infördes för att påvisa att det inte är det biologiska könet som avses, menar 
Hedlin. 

Kön: Med kön avses i den här studien det biologiska könet. 
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Genusteori: I likhet med Hirdman (2003) anser vi att mäns och kvinnors olika 
villkor är kulturellt betingade. De oskrivna regler, seder och normer som finns 
i ett samhälle påverkar synen på män och kvinnor. Denna syn förändras dock 
över tid. 

Jämställdhet: Enligt Hedlin (2006) är jämställdhet ett positivt laddat ord som 
de flesta ser som något bra. Hon menar att det är lätt att enas kring ett sådant 
ord som inte är tydligt definierat. Jämställdhet innebär olika saker för olika 
personer enligt Hedlin. Begreppet jämställdhet har både en kvantitativ och en 
kvalitativ aspekt. Att sträva efter en jämn fördelning mellan könen är vad som 
avses med den kvantitativa aspekten. Att män och kvinnor skall ha lika villkor 
inom livets alla områden, och då inte endast formellt utan reellt, är vad som 
avses med den kvalitativa aspekten (SCB, 2000). Enligt Hedlin är det den 
kvalitativa aspekten som avses när det gäller skolans och förskolans 
jämställdhetsarbete. 

5. Litteraturgenomgång 
I det här avsnittet kommer vi bland annat att behandla flickors och pojkars 
lek, pedagogers bemötande av flickor och pojkar samt genusmedveten 
pedagogik. 

5.1 Pojkars och flickors lek 
Även om syftet med Löfdahls (2004) studie inte var att finna könsskillnader i 
barns lek har hon både i tidigare forskning och ute i verksamheterna funnit att 
lekar gärna delas upp i pojk- och flicklekar. Vallberg Roth (1998) menar att 
förskolan ur ett historiskt perspektiv hade till uppgift att förbereda barnen för 
manliga respektive kvinnliga yrken. Löfdahl (2004) anser att förskolan även 
idag är organiserad efter kön. Hon menar att de aktiviteter som väljs har ett 
starkt samband med vad både barn och vuxna anser vara pojkigt och flickigt. 
Den forskning som bedrivits kring barns lek har i det närmaste alltid kunnat 
påvisa könsskillnader i leken, anser Löfdahl. Enligt Löfdahl är dock en stor del 
av lekarna gemensamma. Hon hänvisar till forskning som visat att drygt en 
tredjedel av lekarna är gemensamma lekar där både pojkar och flickor deltar. I 
de gemensamma lekarna har Löfdahl sett att det som framträder 
huvudsakligen är teman som förknippas med pojkar. Däremot menar hon att 
en familjelek, som kan anses vara en typisk flicklek, förändras när den blir 
gemensam. Rymning, faror och spänning, menar Löfdahl, är sådant som 
utmärker lekar som redan från början är gemensamma. Hon tycker sig även 
ha sett att pojkarna är underordnade flickorna i gemensamma lekar, då de till 
exempel får tillsägelser om vad de skall göra. Enligt Svaleryd (2002) leker 
pojkar i större grupper än vad flickor gör. Dock kan Löfdahl (2004) tänka sig 
att vissa könsmönster i leken kan bero på könssammansättningen på 
förskoleavdelningen. Thorne (1996) anser att ju äldre barnen blir ju mer leker 
pojkar och flickor för sig. Enligt Hjort (1996) finns större möjligheter till 
variation i lekinnehållet om leken är gemensam för båda könen. 
 
När barnen klär ut sig på förskolan menar Davies (2003) att både pojkar och 
flickor markerar sitt kön. Flickor klär sig gärna i klänningar och kjolar och har 
därtill sjalar, band och handväskor, medan pojkar har på sig uniformer, 
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rockar och superhjältedräkter och har verktyg och vapen som accessoarer, 
menar hon. 

5.2 Hur pojkar och flickor bemöts av pedagoger 
I Lpfö 98 kan man läsa följande: 

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 (s. 4). 

 

Eidevald ( 2009) anser att pedagogers uppfattningar om pojkars och flickors 
förväntade beteende i hög grad styr hur ett barn bemöts. Han beskriver en 
situation där en flicka tillsammans med två pojkar stojar, busar och är allmänt 
högljudda. I den situationen ser Eidevald hur flickan får tydligast tillsägelser 
att lugna ner leken. Han menar att det beror på att hon som flicka borde förstå 
hur hon skall bete sig, antingen för att pojkar uppfattas ha andra behov än 
flickor eller för att flickor anses mognare än pojkar. När flickor hör att pojkar 
får tillsägelser för sådant de gör, innebär det i de flesta fall att flickorna 
undviker att göra sådana saker, anser Rithander (1991). Hon menar att flickor 
inte gör sådant som inte fröken tycker om. Rithander anser att pedagoger ofta 
har större överseende med att pojkar är livliga, busiga och tar större plats än 
flickor. Det är enligt Eidevald (2009) alltså inte barnet som individ som är 
avgörande för vilket bemötande barnet får, utan de förväntningar pedagogen 
har på respektive köns beteende. I SOU 2006:75 beskrivs hur det inom 
förskolan länge setts som viktigt att se individen. Efter att detta granskats 
närmare har det visat sig att det döljs en stark uppdelning mellan pojkar och 
flickor bakom detta individperspektiv. I denna uppdelning finns de kulturella 
och sociala föreställningar som finns om de båda könen i vårt samhälle. 
 
Svaleryd (2002) menar att det är vanligt förekommande att man innan ett 
jämställdhetsarbete påbörjas har uppfattningen att man redan arbetar 
jämställt med barngruppen. Detta fenomen kallar Svaleryd för könsblindhet 
och det menar hon endast är ett tecken på att man inte förstått problemet. 
Könsmönstren sitter så djupt i oss att vi inte ser dem, anser Svaleryd. Hon 
menar att vi lättare fokuserar på de undantag vi ser och missar de mönster 
som finns. 
 
Rithander (1991) anser att det är vanligt förekommande att pojkars lek, som 
ofta är både högljudd och tar mycket plats, dämpas av pedagoger. Hon menar 
att pedagoger istället styr in pojkarna på traditionella förskoleaktiviteter som 
är tysta, lugna och inte tar så mycket plats. Ett exempel på detta är när 
Rithander under en observation bevittnar hur två pojkar som brottades i 
kapprummet, stoppas av en pedagog och uppmanas att fortsätta med sina 
vävar. Även Svaleryd (2002) har kommit fram till att många pedagoger menar 
att förskolan skulle vara en trevligare plats om inte pojkarna var där och 
bråkade. 
 
Uppmärksamheten på pojkars högljudda och livliga lekar blir enligt Rithander 
(1991) ofta negativ. Hon menar att detta visar sig i hur pedagoger talar till 
pojkar. Då det ofta handlar om att något skall stoppas eller förbjudas ges 
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pojkar vanligen kommandon, anser Rithander. Till flickor och yngre barn 
menar både Rithander och Wahlström (2003) att pedagoger talar med mjuk 
röst och ger förklaringar till sina uppmaningar. 
 
Vid lekar och aktiviteter på förskolan menar Wahlström (2003) att det är 
vanligt att flickor får fungera som buffert mot pojkarna. Att exempelvis 
placera ut varannan pojke, varannan flicka, är ett sätt att få det lugnare för 
pedagogen anser Wahlström. Hon har även sett att pedagoger placerar pojkar, 
som möjligen kan störa, nära sig. Wahlström menar att dessa pojkar ofta får 
en central uppgift i den aktuella aktiviteten. Hon anser dessutom att 
pedagoger använder flickor som hjälpredor då de själva inte kan flytta sig och 
riskera att kontrollen över pojkarna går förlorad. Wahlström uppfattar att det 
här är ett vanligt mönster. Hon menar att i många aktiviteter blir resultatet att 
ett fåtal pojkar få utföra något som skulle bli en aktivitet för hela gruppen. 
Enligt Wahlström sätter flickor sina egna behov åt sidan för att hjälpa 
pojkarna. Exempel på tillfällen, när flickor hjälper pojkar är vid 
matsituationen och vid påklädning i kapprummet, menar Wahlström. 
 
Wahlström (2003) anser att uppdelningen av könen börjar redan på BB, hon 
säger att det handlar om våra förväntningar på flickor och pojkar som vi även 
är omedvetna om. Wahlström berättar att vi förväntar oss att flickor ska vara 
små och ledsna medan pojkar skall vara kraftfulla och arga. Olofsson (2007) 
menar att flickor många gånger blir bekräftade för att de är söta och fina 
genom att pedagoger kan säga att de har en söt rosa tröja på sig. Hon menar 
att flickor på detta sätt bygger upp sin självkänsla utefter hur andra 
människor ser på dem.  
 
I SOU 2006:75 beskrivs de könsmönster som finns på förskolan och hur de 
speglar hur samhället ser ut i övrigt. Som vuxen är det svårt att se kritiskt på 
sådana mönster då vi befinner oss mitt uppe i dem. 

5.3 Pojkars dominans 

Enligt Lpfö 98 skall arbetslaget ”verka för att flickor och pojkar får lika stort 
inflytande över och utrymme i verksamheten (s. 11). Att pojkar både syns och 
hörs mer än flickor i både skolan och förskolan är något som ofta beskrivs, 
anser Tallberg Broman (2002). Hon menar att pojkar får fler tillsägelser än 
flickor och att de i högre grad får bryta mot regler och störa än vad flickorna 
får. Om pedagogerna uppmärksammar flickorna eller håller på med något 
som inte intresserar pojkarna, menar Tallberg Broman att pojkarna börjar 
störa på olika sätt. Både i samlingar och vid matbordet menar hon att pojkar 
både får och tar mycket plats. Detta är något som även Wahlström(2003) sett 
på sin förskola i samband med att man arbetade med att låta alla barn få ha 
huvudrollen. Hon berättar hur alla barn skulle få möjlighet att säga ”var så 
goda” vid maten. Wahlström anser att de tyvärr inte lyckades uppnå det som 
var syftet då flera pojkar larvar sig och får ta plats på flickornas bekostnad. 
Hon menar att i och med att pedagogerna låter detta ske förstärker de 
omedvetet den huvudroll som pojkarna redan har. Den pojke som larvar sig 
när en flicka skall säga ”var så goda” får inte lära sig att respektera och lyssna 
på andra, anser Wahlström. Att pojkar har makten i förskolan är något som 
även Rithander (1991) beskriver i samband med att en pojke bestämt hävdar 
att det inte är fröknarna som bestämmer, utan en äldre pojke. 
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Tallberg Broman(2002)  menar att studier i förskolan visar att pedagoger 
hjälper pojkar mer, ger dem mer detaljerade instruktioner och berömmer dem 
oftare än vad som görs med flickorna. Hon menar att flickor i högre grad blir 
nonchalerade, avbrutna och överröstade. Enligt Gordon (2000) använder 
pojkar mer av det fysiska rummet än vad flickor gör. Både det och att de rör 
sig mer än flickorna bemöts med större acceptans av pedagoger. 

De pedagoger som är medvetna om till exempel den snedfördelning av taltid 
som råder i förskolans samlingar, försöker enligt Tallberg Broman(2002), 
aktivt arbeta med att förändra detta. Dock menar hon att även små 
förändringar av mönstren inneburit att flickorna uppfattas som att de 
favoriseras och får dominera i samlingen. Att det är på det sättet anser även 
Molloy (1987). Då hon bestämde sig för att på sina lektioner ge varannan fråga 
till en flicka och varannan till en pojke fick hon erfara att både pojkar och 
flickor uppfattade att flickorna fick mest taltid. 

5.4 Män i förskolan 
Tallberg Broman (2002) och Rithander (1991) menar att det tydligt märks att 
förskolans innehåll påverkats av att det huvudsakligen har varit kvinnor som 
arbetat där. Enligt Havung (2000) innebär en ojämn könsfördelning, som till 
exempel inom förskolan, att det kön som är underrepresenterat i mycket liten 
grad påverkar verksamhetens innehåll och upplägg. Historiskt sett menar 
Tallberg Broman (2002) att kvinnor arbetat med fostran och undervisning av 
flickor, mindre barn och barn/elever i behov av särskilt stöd. Vidare menar 
hon att män huvudsakligen undervisat pojkar och äldre elever. Tallberg 
Broman menar att förskolan tillhör en domän som utvecklats för kvinnliga 
pedagoger av andra kvinnor, för att kvinnor ansågs ha många av de 
egenskaper som var användbara inom vård- och uppfostringsyrken. 
 
Enligt Wahlström (2003) behöver barn omges av både manliga och kvinnliga 
förebilder. I SOU 2006:75 ser man att fler män i förskolan skulle leda till att 
öka mångfalden av män som barnen kan identifiera sig med. Både Olofsson 
(2007) och Wahlström (2003) menar att det ofta automatiskt uppfattas som 
mer jämställt om en man finns i arbetslaget. De anser dock att traditionella 
könsmönster snarare bevaras då dessa män blir ”extravaktmästare” eller får 
utföra särskilda manssysslor som att ta hand om stökiga killar, sparka boll, 
brottas och bygga kojor. Detta är något som även framkommit i SOU 2004:15 
då det är vanligt förekommande att fler män önskas i förskolan för att bidra 
med ”manliga” aktiviteter och egenskaper för att balansera upp det 
”kvinnliga” i förskolan. Snarare anses detta förstärka än motverka 
traditionella könsmönster och könsroller vilket anges i förskolans läroplan. 
Det är att föredra om mångfalden i intressen och egenskaper inte hänger 
samman med vilket kön en pedagog har. Att öka andelen män i förskolan kan 
även ses som viktigt när det gäller att bryta den könssegregering som finns på 
arbetsmarknaden. Det är viktigt att påvisa för både barn och vuxna att även 
män kan arbeta med sådant som tidigare huvudsakligen tillhört de kvinnliga 
domänerna (SOU 2006:75).  

5.5 Förskolans könskodade rum 
Enligt Nordin-Hultman (2004) finns det ofta en begränsning i hur rummen 
på förskolan kan användas av barnen. Hon menar att rummens utformning 
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gör att olika aktiviteter och material hålls isär. Nordin-Hultman anser att man 
på många förskolor upptäckt att det förhåller sig på det sättet. Det har visat 
sig att de mest könsmärkta leksakerna finns i olika rum och bidrar då till att 
pojkar och flickor leker ännu mer var för sig. 

Olofsson (2007) menar att när barn börjar i förskolan hittar de omedelbart 
vilka rum som passar för just deras kön. Hon menar att pojkarna gärna håller 
till i byggrummet eller i kuddrummet, medan flickorna finns i dockrummet 
och i matrummet. Det händer att flickor är i byggrummet, men det är mera 
sällan en pojke befinner sig i dockrummet menar Olofsson. 

5.6 Leksaker för pojkar och flickor 
Almqvist (1991) anser att leksaker för barn ofta har ett pedagogiskt syfte. 
Vidare menar hon att leken i alla tider har betraktats som en pedagogisk 
sysselsättning. Leksakerna var enligt Knutsdotter Olofsson (2003) av sådan 
beskaffenhet att de skulle förbereda barnen för vuxenlivet. Knutsdotter 
Olofsson menar att leksaker speglar det samhälle vi lever i. Sällan går de köpta 
leksakerna att omforma, en bil är en bil, menar hon. Däremot anser 
Knutsdotter Olofsson att en sten kan bli både en bil och en kanelbulle i 
barnens lek. Naturmaterial, som kottar och pinnar, kan barn däremot 
omforma till nästan vad som helst menar Knutsdotter Olofsson. Även 
Svaleryd (2002) beskriver att de har valt bort könsmärkta leksaker för att 
lekarna ska bli mera könsöverskridande. 
 
Almqvist (1991) hävdar att pojkar och flickor är genetiskt olika, men att vilka 
leksaker barn föredrar är beroende av socialisationsprocessen. Vidare säger 
hon att det är de vuxnas könsrollsattityder som är vägledande för barns 
tolkningar av vad som är tillåtet för pojkar och flickor att leka med. 
 
Almqvist (1991) anser att konstruktionsleksaker är omtyckta av pojkar och att 
flickor föredrar att leka hushållslekar och med dockor. Flickornas leksaker 
väcker ofta vårdinstinkter samt lust till att pyssla och knåpa. Samma 
uppfattning finns i SOU 2006:75 där det beskrivs att uppdelningen mellan 
pojkars och flickors leksaker bara har ökat. Enligt en studie beskrivs pojkar 
leka med verktyg, yrkesredskap och olika fordon, medan flickor förväntas leka 
med hushållsredskap, dockor och leksaker för skönhet och omvårdnad. Enligt 
Almqvist(1991) är utklädningskläder, tillbehör för att leka affär, pussel och 
doktorsväskor sådant som kan ses som könsneutrala leksaker.   

5.7 Ansvaret för förskolans genusarbete 

Enligt SOU:2006:75 är det nödvändigt att ha en engagerad rektor/enhetschef 
för att kunna utveckla arbetet kring genus- och jämställdhetsfrågor. 
Förskolans personal behöver kompetensutveckling och fortbildning för att 
kunna arbeta med dessa frågor. Rektorn/enhetschefen är den person som har 
möjlighet att besluta om vilka områden som skall prioriteras för 
kompetensutveckling. Rektorn/enhetschefen är den person som måste veta 
vilka arbetsinsatser som måste göras för att kunna arbeta med ett genus- och 
jämställdhetsarbete. 
 
Eidevald (2009) anser att det är öppet för pedagoger att själva tolka vad som 
menas med att ”att motverka traditionella könsroller”. Thuren (2003) menar 
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att debatten om jämställdhet utgår från tre olika synsätt där det första innebär 
att kvinnor och män är olika, det andra är frågan hur olika vi vill vara och det 
tredje berör hur vi skall handla så att eventuella olikheter inte resulterar i 
ojämlik behandling. Enligt Eidevald(2009) och Svaleryd (2002) kommer 
pedagoger att tolka målen om jämställdhet på olika sätt och även arbetet med 
att uppnå målen kommer att se olika ut. Utifrån detta menar Eidevald (2009) 
att genusarbetet kommer att se olika ut från förskola till förskola. I SOU 
1997:21, vilket var den utredning som föregick läroplansformuleringarna om 
jämställdhet, står skrivet att 
 

Alla som arbetar i förskolan, skolan och fritidshemmet behöver ha 
kunskaper om vilka makt- och inflytandeförhållanden som formar 
och utvecklar flickor och pojkars/ kvinnor och mäns perspektiv – 
och hur könsroller är kopplade till dessa (s. 131). 

 
I samma utredning framkom att de vuxna måste få ökad medvetenhet om 
vilken betydelse de själva har som förebilder. Svaleryd (2002) menar att 
många arbetslag, i likhet med henne själv uppfattat att pojkar och flickor 
bemöts på lika villkor i förskolan. Hon menar att många chockas när de efter 
att ha blivit observerade, får se hur olika villkor de båda könen möts av. 

5.8 Genusmedveten pedagogik 

Molloy (1992) menar att det inte finns någon objektiv pedagog. Hon anser att 
pedagogen förmedlar vilket beteende han eller hon önskar för pojkar 
respektive flickor. Vidare menar Molloy att pedagoger ständigt måste granska 
sitt förhållningssätt och sina värderingar på ett kritiskt sätt. 
 
Olofsson (2007) anser att genusmedvetet arbete måste integreras i 
förskoleverksamheten. Genom att i SOU 2006:75 införa begreppet 
genusmedveten pedagogik i stället för genuspedagogik menar Olofsson (2007) 
att man vill säkerställa att inte genusarbetet skall hamna vid sidan om den 
pedagogiska verksamheten. Enligt Olofsson är det lämpligt att utgå från fyra 
principer som är karakteristiska för en god barnverksamhet i allmänhet och 
dessa är följande: 
 
Inte ta ifrån utan tillföra 

På 1970-talet ifrågasattes Barbiedockan som leksak. I efterhand har det visat 
sig att barbiedockan haft stor betydelse för flickors identitetsskapande, då hon 
är en kontrast till vanliga dockor där huvudsakligen modersrollen tränas. Ett 
annat exempel är Lukas Moodysons film Tillsammans som utspelar sig i ett 
kollektiv där barnen inte tillåts titta på TV eller leka med köpta leksaker. Om 
pojkleksaker som Batman står för självständighet, styrka och mod så är det 
inget vi skall ta ifrån dem. Det viktiga är att både pojkar och flickor får tillgång 
till både Barbie och Batman. Det väsentliga är att ge pojkarna ett känslospråk 
och att de får möjlighet att vara nära vuxna, medan flickorna behöver tillföras 
styrka, tuffhet och mod. 
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Barn måste mötas där de befinner sig 

Pedagogen kan hjälpa flickorna med att få ut Barbie på lite tuffare äventyr. 
Om barnen har uppfattningen att endast män kan vara snickare måste 
pedagogen utgå från den erfarenheten och sedan utmana barnens tankar. 
 
Det positiva bör fokuseras 

Alla vill bli sedda och det är lätt att upprepa sådant vi fått positiv 
uppmärksamhet för. Att uppmärksamma de barn som leker 
könsöverskridande kan leda till att fler barn vågar bryta mönstren. 
 
Leken som metod 

I den genusmedvetna pedagogiken är det viktigt att få med hela identiteten 
och då kan man använda sig av det lustfyllda lärande som finns i leken. I leken 
kan flickor få möjlighet att känna sig tuffa, starka och modiga, medan 
pojkarna kan få känna sig snälla och omtänksamma. 

 
Wahlström (2003) anser att det finns lekar som stärker individen. Tankeleken 
är ett exempel på en sådan lek där barnen får möjlighet att vara 
könsöverskridande. Pedagogen nämner till exempel ett yrke och barnen får 
fundera på om det här yrket kan passa för båda könen.  

Wahlström (2003) berättar hur de bestämmer sig för att dela på pojkar och 
flickor under delar av dagen. På det sättet kan de arbeta med att utveckla de 
sidor som generellt behövs hos respektive kön. Hon anser att det är viktigt att 
ha delmål som snabbt kan uppnås när ett förändringsarbete inleds. De 
började med att dela på pojkar och flickor under lunchen. Först delade de på 
de större barnen och så småningom även på de mindre barnen. Wahlström 
beskriver hur de noggrant planerade hur borden skulle stå och vilket barn som 
skulle sitta var. Enligt Wahlström är tanken med de enkönade grupperna att 
barnen där skall ges möjlighet att bredda sina roller och öva på färdigheter 
som de vanligen inte gör. Det barnen tränat på i de enkönade grupperna skall 
sedan övas i den gemensamma gruppen, menar hon. Flickorna behöver enligt 
Wahlström träna på att hävda sin egen vilja, positiv självkänsla och 
gemenskap. Hon beskriver att pojkarna även behöver fokusera på positiv 
självkänsla och dessutom vara hjälpsamma, visa hänsyn, öva på turtagande 
och att samtala. Wahlström anser att det är viktigt att fortsätta filma och 
dokumentera jämställdhetsarbetet då de trots sin medvetenhet har kvar gamla 
tankebanor. Någon sa till exempel indirekt att pojkarna var bråkiga genom att 
säga att det nog behövs två pedagoger vid det bordet. Hon menar att det är 
direkt olämpligt att dela på pojkar och flickor om inte pedagogerna har full 
insikt i hur de skall bemöta respektive grupp. Om inte pedagogen är 
målinriktad och lyhörd bildas hierarkier även i de enkönade grupperna. 

Enligt Wahlström (2003) har pojkar lättare för att bryta mot regler och 
normer än vad flickor har. Hon berättar att pedagoger medvetet har delat på 
pojkar och flickor vid skogsutflykter. Pedagogen gav klara direktiv till 
pojkgruppen om var gränserna i skogen fanns. När en pojke överskred 
gränsen hämtade pedagogen tillbaka honom och gav pojken ett positivt 
bemötande för sina upptåg. Wahlström menar att genom att bara ha ett kön i 
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gruppen kan pedagogen ändra beteendenormen för pojkar. Pojkar har då 
lättare att följa regler och normer menar hon. Wahlström menar att pojkar 
behöver öva på att vara hjälpsamma. Om flickor finns med i gruppen får 
pojkarna inte den möjligheten. Hon menar att de till exempel ber en äldre 
pojke hjälpa en yngre med något. Den äldre pojken får då beröm av 
pedagogen. Genom att uppmärksamma ett visst beteende menar Wahlström 
att det kan bli en norm i pojkgruppen. I den rena flickgruppen tränas det 
enligt Wahlström på grovmotorik, att våga tävla, att släppa pedagogen och att 
tänja på gränser. Detta menar hon är lättare för flickor att träna på i pojkars 
frånvaro. 

På vissa förskolor har man upphört med att dela på pojkar och flickor. Man 
delar fortfarande in barnen i grupper men sällan efter kön (SOU 2006:75). 

I SOU 2006:75 beskrivs hur man på flera förskolor läser sagor där någon 
person agerar könsöverskridande. På en förskola har pedagogerna vid flera 
tillfällen läst en bok om en prinsessa som gör sådant som inte förväntas av en 
prinsessa. Barnen reagerar starkt på berättelsen och vill inte riktigt ta till sig 
den. Barnen säger till exempel att det bara är en saga eller att så gör inte 
prinsessor på riktigt för de skall vara fina och ha krona. Detta betyder dock 
inte att det inte är någon idé att läsa sådana sagor för barnen. Barnens 
yttranden visar snarare att de tolkar sagor efter de erfarenheter de har med 
sig. 

Sammanfattning 

Ur ett historiskt perspektiv var förskolans uppgift att förbereda pojkar för 
manliga yrken och flickor för kvinnliga yrken. Även idag är förskolan 
organiserad efter kön. Redan på BB uppdelas barnen efter kön. Hur ett barn 
bemöts beror i hög grad på vilket förväntat beteende pedagogen har på pojkar 
respektive flickor. Könsmönstren sitter djupt rotade i oss. När barn börjar i 
förskolan hittar de omedelbart till de rum som passar för just deras kön. 
Många pedagoger uppfattar att pojkar och flickor möts av lika villkor i 
förskolan. Efter att ha observerats har många pedagoger chockats av hur olika 
pojkar och flickor bemöts. 

6. Metod 

6.1 Forskningsstrategi 
Vår studie har utförts på ett kvalitativt sätt vilket, enligt Denscombe (2000), 
innebär att man vill presentera de skrivna orden som analysenhet. 
Denscombe anser att det är något som skiljer den kvantitativa studien från 
den kvalitativa studien där man istället vill få fram siffror som analysenhet. 

Stukát (2005) menar att det kvalitativa synsättet har uppkommit inom de 
humanistiska forskningsområdena. Han menar att helheten har större 
betydelse än summan av delarna inom detta synsätt. När en kvalitativ studie 
görs är det enligt Stukát mest väsentligt att få en förståelse för och göra en 
tolkning av de resultat som framkommer, vilket även vår studie syftade till. 
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Denscombe ( 2000) menar att kvalitativa data alltid är en produkt av något 
som tolkats av forskaren. Han menar att forskaren alltid måste vara medveten 
om sina egna övertygelser och värderingar vilket vi haft i åtanke i vår studie. 

Våra data har vi fått fram genom intervjuutskrifter vilket enligt Denscombe 
(2000) är ett av flera sätt att få fram data.  

6.2 Datainsamlingsmetod 

I den här undersökningen har det genomförts semistrukturerade intervjuer 
med pedagoger i förskolan. Enligt Stukát (2005) är intervjun den mest 
förekommande metoden i den utbildningsvetenskapliga forskningen. 
Intervjuer anses av Denscombe (2000) vara lämpliga om man vill undersöka 
till exempel känslor och erfarenheter, och det tyckte vi passade in på vår 
studie. Ytterligare en anledning att använda sig av intervjun menar 
Stukát(2005) är att det är svårare att tacka nej till en intervju än till en 
eventuellt opersonlig enkät. Denscombe (2000) beskriver att forskaren vid 
semistrukturerade intervjuer har en färdig intervjuguide med frågor, men är 
flexibel med i vilken ordning frågorna ställs. Respondenten skall, enligt 
Bryman (2002) och Denscombe (2000), ges möjlighet att utveckla egna 
tankar och idéer kring det ämne som intervjun handlar om. Enligt Denscombe 
ger intervjuer ett resultat som är mer detaljerat och från ett mindre antal 
människor. Vi har gett utrymme för respondenternas egna tankar och även 
haft en avslutande fråga där de har haft möjlighet att göra egna tillägg. Även 
Stukát (2005) anser att det är viktigt att ge respondenten stort talutrymme för 
att få ett så rikt material som möjligt. Enligt Stukát skall man sträva efter att 
skapa en så neutral intervjusituation som möjligt.  
 
Något som Denscombe (2000) ser som en nackdel med intervjuer är att de 
snarare anger vad respondenterna tycker än vad de verkligen gör. Enligt 
Denscombe ger användandet av flera metoder forskaren möjlighet till en 
vidare förståelse för ämnet än om endast en metod använts. Vi hade även 
kunnat tänka oss att göra observationer om det funnits mer tid. Om vi kunnat 
använda oss av två metoder hade vi kunnat se om respondenterna handlade i 
överensstämmelse med de svar de gav i intervjuerna. 
 
Om möjlighet finns menar Denscombe(2000) att det är lämpligt att forskaren 
låter respondenten ta del av utskriften och på så sätt förvissas om att det som 
sagts uppfattats rätt. Inom ramen för vår studie var det inte möjligt med detta 
förfarande. 

6.3 Urval och tillvägagångssätt 

För vår studie har vi valt att göra tio intervjuer (se bilaga 1) med pedagoger i 
förskolan. Bland dessa är sex pedagoger verksamma på våra partnerskolor och 
resterande pedagoger har vi kommit i kontakt med privat. Detta är något som 
Denscombe (2000) beskriver som ett bekvämlighetsurval. Anledningen till att 
vi gjorde detta urval var att vi endast hade en begränsad tid till förfogande. Vi 
ville ha med en manlig pedagog för att se om hans uppfattningar om barns lek 
skiljde sig från de kvinnliga pedagogernas uppfattningar. Anledningen till att 
vi valde att intervjua pedagoger var att det var deras uppfattningar om pojkars 
och flickors lek vi var intresserade av. Att vi valde att inte göra intervjuer med 
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barn berodde på att det inte var deras tankar vi ville undersöka i den här 
studien. Intervjuer kändes för oss som det lämpligaste sättet att få reda på hur 
pedagoger känner och tänker om pojkars och flickors lek. Om det funnits tid 
hade det varit intressant att observera pedagogerna. Då hade vi kunnat få reda 
på om de gjorde som de sa.  
 
Vi informerade respondenterna om de forskningsetiska principerna i det 
missivbrev (se bilaga 2) vi skickade ut, samt muntligt vid intervjutillfället. De 
pedagoger vi intervjuade var positivt inställda till att delta i vår studie. 
Denscombe (2000) anser att det är mer troligt att få genomföra en intervju 
om respondenten kontaktas i förväg. Detta är något vi har beaktat då vi alltid 
bokat tid med våra respondenter.  
 
Intervjuerna genomfördes i enrum utan störande moment. Åtta av 
intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplatser, medan två 
genomfördes i hemmiljö. Denscombe (2000) anser att forskaren bör upplysa 
respondenten om en ungefärlig tidslängd för intervjun, vilket vi gjorde genom 
att uppskatta intervjutiden till cirka trettio minuter. Intervjuerna varade 
mellan tolv och tjugotre minuter.  
 
För att kunna lyssna aktivt och ställa följdfrågor valde vi att spela in 
intervjuerna.   

6.4 Databearbetning och analysmetod 
Då vi valt att spela in intervjuerna skrevs dessa ut så snart som möjligt efter 
att intervjuerna genomförts. Detta kändes viktigt för att ha den aktuella 
intervjun i minnet när utskriften gjordes. När vi skrev ut intervjuerna valde vi 
att göra det så ordagrant som möjligt, men vi uteslöt sådant som pauser, 
ovidkommande ord och skratt. Sådant som tagits bort ansågs inte viktigt för 
innehållet. Den av oss som gjort intervjun har även skrivit ut den. 

7. Resultat 
Presentation av respondenter 

Förskolan Plommonet (friskola i en storstad) 
Anna, 40 år, förskollärare, 16 års yrkeserfarenhet . 

Förskolan Päronet (kommunal förskola på en mindre ort) 
Stina, 56 år, förskollärare, ca 30 års yrkeserfarenhet. 
 
Sara, 57 år, förskollärare, ca 25 års yrkeserfarenhet. 
 
Karin, 41 år, förskollärare, 4 års yrkeserfarenhet. 
 
Ida, 38 år, barnskötare, 18 års yrkeserfarenhet. 
 
Förskolan Apelsinen (kommunal förskola på en mindre ort) 
Moa, 37 år, förskollärare, 10 års yrkeserfarenhet. 
 
Hanna, 64 år, 40 års yrkeserfarenhet. 
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Förskolan Äpplet (kommunal förskola på en mindre ort) 
Marie, 36 år, förskollärare, 16 års yrkeserfarenhet. 
 
Förskolan Bananen (kommunal förskola på en mindre ort ) 
Klara, 47 år, förskollärare, 17 års yrkeserfarenhet. 
 
Anders, 58 år, barnskötare, 26 års yrkeserfarenhet. 

7.1 Resultat av intervjuer 

I följande avsnitt redovisas resultaten av de intervjuer som genomförts. I 
resultatet framkom sju teman och det är under dessa teman som materialet 
kategoriserats. Dessa teman framkom efter att vi studerat svaren på våra 
intervjufrågor. 

Skillnader i pojkars och flickors lek 

Samtliga respondenter ansåg att det var skillnad på vad pojkar och flickor 
leker. De ansåg att flickor ofta leker med dockor, ponnyhästar eller i hemvrån 
och pojkar leker med bygg- och konstruktionsmaterial eller bilar. Anders 
ansåg dock inte att detta gäller de mindre barnen i förskolan, medan både Ida 
och Stina betonade att de såg dessa skillnader även i småbarnsgruppen. Ida 
nämnde att hon nog hellre tog en liten ledsen pojke till bilhörnan än att 
försöka få honom att leka med dockor. Sara har upplevt att när man kommer 
med en barngrupp på besök till en annan avdelning har pojkarna sökt sig till 
byggrummet och flickorna till dockrummet. Klara, Stina och Anna ansåg 
generellt att pojklekar är mer högljudda, livliga och fysiska än vad flicklekar 
är. Respondenterna menade att pojkar ofta leker i större grupper. De beskrev 
dessutom att det finns barn av båda könen som leker könsöverskridande. 

Kort sammanfattning 
Samtliga pedagoger menade att det är skillnad på både hur och med vad 
pojkar respektive flickor leker. 
 
Gemensamma lekar 

Samtliga pedagoger ansåg att många lekar leks av både pojkar och flickor. 
Rollekar nämndes av flera pedagoger som en gemensam lek. Exempel på 
rollekar som nämndes är att leka familj, hund och matte, affär och pizzeria. 
Hanna, Moa, Anders och Anna ansåg att både flickor och pojkar leker med 
konstruktionsmaterial. Anna vidhöll att de båda könen inte använder 
materialet på samma sätt och inte samtidigt. Hon menade att pojkar leker 
Star Wars och är livliga och högljudda. Flickor bygger istället hagar och stall 
till ponnyhästar, menade Anna. 
 
Moa menar att vissa lekar inte passar i samma rum då barnen störs av 
varandra. Hon ville heller inte att barnen skulle flytta lekmaterial från ett rum 
till ett annat då det leder till att det blir oordning. 
 
Karin uppfattade att hemvrån förvandlas till något häftigare, som till exempel 
restaurang eller pizzeria, när pojkarna kommer dit. 
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Aktiviteter som att leka med play dou-lera, spela spel, lägga pussel, rita, pyssla 
och sy nämndes som gemensamma för båda könen av Anders, Marie och 
Anna. 

Sådant som görs av både pojkar och flickor ute på förskolegården var att 
cykla, gunga, spela fotboll och leka i sandlådan. 

Vid skogsutflykter hade Anna, Sara och Stina uppfattningen att både pojkar 
och flickor leker på lika villkor. Både pojkar och flickor klättrade lika mycket 
på stenar och i träd. Stina ansåg att en fördel med att vistas i skogen är att det 
inte finns färdiga leksaker som styr barnen i en viss riktning. 

Kort sammanfattning 
Gemensamma aktiviteter för båda könen är exempelvis att lägga pussel, spela 
spel och leka rollekar.  

Pedagogers bemötande av pojkars och flickors lek 
 
Både Sara och Anders ansåg att de försöker bemöta pojkars och flickors lek 
lika. Ida och Hanna menade att de försöker bemöta båda könens lekar på 
samma sätt, men att de nog omedvetet behandlar dem olika. Även Anna 
menade att många pedagoger omedvetet bemöter pojkar och flickor på olika 
sätt. På hennes arbetsplats är de särskilt observanta på att inte flickorna 
hjälper pojkarna med diverse saker. Hon menade att ”flickor servar gärna, 
precis som deras mammor gör och säkert deras fröknar”. Även Stina upplevde 
att pedagoger många gånger använder flickor för att ta hand om pojkar. 
 
Även Klara trodde att hon bemöter de båda könen lika, men har en känsla av 
att flickor stoppas snabbare än pojkar om de röjer runt. Moa menade att hon 
använder en hårdare röst när hon talar till pojkar än vad hon har när hon talar 
med flickor. 
 
Marie, Karin och Stina upplevde att särskilt äldre pedagoger inte är tillåtande 
mot pojkars lek då den upplevs som högljudd och stökig. Marie och Anna 
berättade att de tillåter exempelvis brottning och lek med pistoler under 
ordnade former. Då inbjuds även flickor att delta. 
 
Karin upplevde att pedagoger ibland har förutfattade meningar om att vissa 
pojkar är bråkiga. Hon menade att de pojkarna gärna bemöts lite hårdare på 
en gång. 
 
Stina menade att om barngruppen är stor uppfattas lätt pojkars lek som 
störande. Då är det lätt att man som pedagog vill dämpa leken och styra in 
pojkarna på något lugnare. Hon tyckte att pedagoger måste bli mer toleranta 
mot pojkars lek. 
 
Hälften av respondenterna menade att det är viktigt att själv bli medveten om 
sitt bemötande av pojkar och flickor. För att motverka traditionella 
könsmönster och könsroller ansåg Klara, Karin, Hanna, Ida och Stina att de 
båda könen skall behandlas neutralt eller lika. De nämnde att detta nog var 
svårt med tanke på hur djupt rotat könsrollerna sitter i oss. Hanna ansåg till 
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exempel att det är viktigt att både pojkar och flickor hänger in sina blöta 
kläder i torkskåpet. 
 
Både Stina och Karin ansåg att det var viktigt att inte säga att till exempel 
flickors kläder är söta eller fina och pojkars coola eller tuffa. 
 
För att synliggöra eventuella skillnader i bemötandet av pojkar och flickor 
ansåg både Hanna och Moa att de gärna skulle låta sig videofilmas. 
 
Kort sammanfattning 
Sju pedagoger menar att de båda könen skall bemötas lika, men de tror 
innerst inne inte att de gör det. 
 
Män i förskolan 
 
Anders beskrev hur han ibland blev tillfrågad att göra ”typiskt manliga” 
sysslor. Han erbjöd sig då att visa sina kvinnliga kollegor hur de skulle lösa 
uppgiften. Han berättade att han brukar baka med barnen och har då fått höra 
från föräldrar att ”kan du som är man göra sådant”. 
 
På Annas arbetsplats finns en manlig ateljelärare vilket hon tyckte bidrog till 
att pojkar gärna både virkar och syr. Hon ansåg att det var värdefullt att ha en 
sådan förebild, men att fler män i förskolan generellt inte gör att det blir mer 
jämlikt. På en tidigare arbetsplats har Anna märkt att manliga pedagoger 
gärna stojat och lekt med barnen, men inte haft samma ansvar som de 
kvinnliga pedagogerna. Hon tyckte sig även se att vissa kvinnor på 
arbetsplatsen servade männen. Ida hade under en period en man i arbetslaget. 
Han kunde till exempel inte sitta bredvid vilket barn som helst vid matbordet 
då han upplevde vissa företeelser som ”äckliga”. Dessutom passade han på att 
ta en till portion mat när alla andra lämnat matbordet.  
 
Stina menade att hon skulle vilja se fler män i förskolan då de skulle kunna 
vara bra förebilder och kunna hjälpa till att lyfta pojkars lek.  
 
Kort sammanfattning 
Fler män i förskolan leder inte automatiskt till ökad jämställdhet, men de kan 
vara bra förebilder.  
 
Hur det arbetas för att motverka traditionella könsmönster 

Ida och Marie arbetade med detta genom att ha en så könsneutral miljö som 
möjligt. Färger, möbler och lekmaterial har medvetet valts för att tilltala både 
pojkar och flickor. Marie nämnde vikten av att ha utklädningskläder som 
uppmuntrar både pojkar och flickor att använda sig av dem. På Idas 
arbetsplats har man tänkt på att inte ha ett speciellt byggrum och ett speciellt 
dockrum, utan flera aktiviteter samsas i samma rum. 
 
Fyra pedagoger ansåg att det var viktigt att både pojkar och flickor erbjöds 
samma saker och hade lika stor tillgång till det utbud som finns på förskolan. 
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Anna berättade att de försöker hitta böcker som inte är könsstereotypa, men 
det är svårt. Detta har lett till att de gjort om befintliga sagor, Prinsessan på 
ärten har blivit Prinsen på ärten. Dessa sagor väcker ofta reaktioner och 
tankar hos barnen om att något är fel. På Hannas arbetsplats görs egna sagor 
istället för att göra om gamla klassiker. 
 
Hanna, Anna och Sara arbetade med att stärka individen och i det ansåg de att 
det ingår att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Hanna 
berättade att pedagogerna exempelvis nämner ett yrke och sedan frågar om 
båda könen kan ha det yrket. Anna påtalade att en individ som har god 
självkänsla vågar göra sådant den är intresserad av oavsett kön. Hon påtalade 
även vikten av att alla får ta del av hela sitt inre och får ett språk för sina 
känslor. På Annas arbetsplats utgår man från en bok och för diskussioner 
kring detta. Även Stina ansåg att det är viktigt att pojkar ges möjlighet att 
utveckla sina emotionella sidor. 
 
Anna beskrev hur de regelbundet delar på pojkar och flickor. Pojkarna får då 
till exempel baka och bjuda flickorna på mellanmål och flickorna kan få bygga 
lego utan att störas av pojkarna. Att flickor störs av hur pojkarna leker i 
byggrummet har framkommit i intervjuer med barnen berättade Anna. I den 
rena flickgruppen blev det lättare för flickorna att komma till tals. 
Karin berättade att de på hennes arbetsplats istället arbetar med blandade 
grupper. Pedagogerna styr vad som skall göras samt gruppens 
sammansättning. Tanken bakom detta är att barnen får göra sådant de inte 
själva väljer att göra och dessutom göra det med andra kamrater än de brukar 
leka med. 
 
Kort sammanfattning 
Att ha en könsneutral miljö, erbjuda båda könen samma saker och att arbeta 
med individen ansågs betydelsefullt av flera pedagoger. 
 
Samtal kring genus i arbetslagen 
 
Sju respondenter ansåg att det inte förs några diskussioner kring genus på 
deras arbetsplatser. Fem pedagoger berättade att de varit på en föreläsning 
om genus genom sina arbeten. På Karins arbetsplats har det getts direktiv av 
enhetschefen om att de skall tänka på verksamheten ur ett genusperspektiv. 
 
Marie, Karin och Ida ansåg att ämnet är aktuellt då det finns med i 
styrdokumenten. Vid planering av teman och inköp av leksaker måste de 
tänka på att det skall passa båda könen. 
 
Hanna och Stina nämnde att de kommit på varandra på sina respektive 
arbetsplatser, med att agera könsstereotypt. 
 
På Annas arbetsplats har diskussioner kring genus förts under många år. Det 
är till exempel därför de arbetar med att dela på pojkar och flickor i vissa 
aktiviteter. 
 
Kort sammanfattning 
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Majoriteten av pedagogerna menade att det inte talas så mycket om genus på 
deras arbetsplatser. 
 
Övrigt att tillägga 
 
Anna, Ida, Karin och Stina ansåg att genusarbete är en stor och viktig fråga 
och att den berör hela samhället. 
 
Tre pedagoger nämnde vikten av att inte ta bort vissa leksaker eller förbjuda 
vissa lekar utan snarare utveckla och berika det barnen är intresserade av. 
Stina, Karin och Moa menade att det finns grundläggande skillnader mellan 
pojkar och flickor som inte går att bortse ifrån. 
 
Kort sammanfattning 
Genus är något som berör hela samhället och alla skall ha rätt att göra sådant 
de är intresserade av. Ingenting skall förbjudas utan berikas utifrån barnens 
intressen, menade pedagogerna. 

8. Resultatanalys 

I följande avsnitt kommer vi att jämföra de tolkningar vi gjort av resultaten 
med den litteratur vi använt oss av. Vi kommer att visa på de likheter och 
skillnader vi funnit i resultatet och litteraturen gällande synen på pojkars och 
flickors lek, i hur pedagoger bemöter de båda könen och hur man arbetar med 
genus på förskolan. 
 
Skillnader i pojkars och flickors lek 

Samtliga pedagoger menade att det är skillnader på pojkars och flickors lek. 
Detta överensstämmer med det Löfdahl (2004) säger om att i det närmaste all 
forskning kring barns lek påvisar könsskillnader. I SOU 2006:75 beskrivs att 
pojkar gärna leker med olika fordon vilket även våra respondenter ansåg. 
Enligt Almqvist (1991) leker pojkar gärna med konstruktionsmaterial vilket 
även de tillfrågade pedagogerna menade att pojkar gör. Våra respondenter 
menade att flickor helst leker i hemvrån, med dockor eller ponnyhästar. Även 
Almqvist anser att flickor föredrar hushållslek och att leka med dockor. 
Rithander (1991), Tallberg Broman (2002) och Wahlström (2003) anser att 
pojkar både hörs och syns mer än flickor och det överensstämde med våra 
respondenters uppfattningar. Att pojkar leker i större grupper än flickor är en 
uppfattning som är gemensam för Svaleryd (2002) och de tillfrågade 
pedagogerna. Respondenterna menade att de ser barn av båda könen som 
leker könsöverskridande. Svaleryd anser att vi har lättare att fokusera på 
undantagen än att se de mönster vi har omkring oss. 

Gemensamma lekar 

Enligt Löfdahl (2004) och våra respondenter leker pojkar och flickor många 
gånger tillsammans. Löfdahl menar att det huvudsakligen är pojkteman som 
framträder i de gemensamma lekarna. Hon menar att en typisk flicklek 
förändras när den blir gemensam. Detta överensstämde med Karins 
upplevelse av att hemvrån förvandlas till restaurang eller pizzeria när 
pojkarna är med. 
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Pedagogers bemötande av pojkars och flickors lek 
 
Både Sara och Anders menade att de bemöter både pojkars och flickors lek 
lika. Ida, Hanna och Anna ansåg även de att de bemöter pojkars och flickors 
lek på samma sätt, men insåg att de kanske omedvetet inte gör det. Det senare 
överensstämmer med Eidevalds (2009) uppfattning om att det inte är 
individen som är avgörande för vilket bemötandet blir, utan snarare 
pedagogens förväntade beteende på respektive kön. 
 
Enligt Wahlström (2003) sätter flickor lätt sina egna behov åt sidan för att 
hjälpa pojkar med till exempel påklädning. Både Stina och Anna har sett att 
det förekommer. På Annas arbetsplats är man särskilt observant på att inte 
flickorna servar pojkarna på olika sätt. Både Eidevald (2009) och Rithander 
(1991) anser att flickor som leker lite vildare stoppas fortare än vad pojkar gör. 
Så tror även Klara är fallet, men hon uppfattade att hon själv bemöter de båda 
könen lika. Karin menade att pojkar som stämplats som bråkiga får ett 
hårdare bemötande på en gång. 
 

Både Rithander (1991) och Wahlström (2003) menar att vi talar med mjuk 
röst och ger förklaringar till uppmaningarna till flickor. Pojkar stoppas oftast 
endast med ett kommando, menar Rithander (1991). Moa menade att hon ofta 
använder en hårdare röst till pojkar. 
 
Rithander (1991) anser att det förekommer att pojkars lek, som ofta är både 
livlig och högljudd, stoppas av pedagoger. De uppmanas exempelvis att 
fortsätta med en stillsam aktivitet. Stina menade att pedagoger gärna dämpar 
pojkars lek och styr in dem på en lugnare aktivitet. 
 
Enligt Olofsson (2007) får flickor ofta höra av pedagoger att de till exempel 
har en fin rosa tröja på sig. Både Stina och Karin försöker tänka på att inte 
säga vilken fin tröja till flickorna och vilken cool keps till pojkarna. 
 
Flera respondenter menar att könsmönstren sitter djupt i oss och leder till att 
vi omedvetet bemöter pojkar och flickor olika. Även Svaleryd (2002) menar 
att könsmönstren sitter djupt i oss och att vi därför inte ser dem. 

Män i förskolan 

I både SOU 2006:75 och enligt Wahlström (2003) är det viktigt att ha både 
män och kvinnor som förebilder. Både Anna och Stina menade att det är av 
stor betydelse att ha manliga förebilder i förskolan. En manlig ateljelärare på 
Annas arbetsplats är starkt bidragande till att pojkar både syr och virkar. 
Förskolan är av tradition ett område som utvecklats av kvinnor för kvinnor.  
 
Att det är viktigt att påvisa för både barn och vuxna att män kan arbeta med 
sådant som tidigare ansågs tillhöra det kvinnliga området beskrivs i SOU 
2006:75. Anders berättade att han fått kommentarer från föräldrar om att 
”kan du som är man göra sådant”. Det har visat sig att män i förskolan får bli 
”extravaktmästare” eller får utföra särskilda manssysslor. Detta har Anders 



 

22 
 

upplevt, men han erbjuder sig istället att förklara för kvinnliga kollegor hur 
uppgifter skall lösas. 
 
I likhet med SOU 2004:15 menar Wahlström (2003) att det inte automatiskt 
blir mer jämställt i arbetslaget för att det finns en man där. Många gånger 
önskas manliga pedagoger för att bidra med ”manliga” egenskaper och 
aktiviteter. Stina skulle vilja se fler manliga pedagoger för att just lyfta pojkars 
lek. Detta snarare förstärker än motverkar traditionella könsmönster vilket 
det enligt förskolans läroplan skall arbetas med. Anna har på en tidigare 
arbetsplats sett hur manliga pedagoger gärna stojar med barnen och inte har 
samma ansvar som kvinnorna. Vissa kvinnor har även servat de manliga 
pedagogerna med olika saker. Ida berättade om en manlig pedagog som tog en 
ny portion när alla hade lämnat matbordet. Han kunde heller inte sitta 
bredvid vilket barn som helst då han upplevde vissa saker som ”äckligt”.   
 
Det är att föredra om mångfalden i arbetslagets intressen och egenskaper inte 
hänger samman med vilket kön pedagogerna har (SOU 2006:75). 
 
Förskolans könskodade rum 
 
Ida och Marie berättade att de försöker ha en så könsneutral miljö som 
möjligt. Färger, möbler och lekmaterial väljs medvetet för att tilltala både 
pojkar och flickor. På Idas arbetsplats har man även tänkt på att ha flera 
aktiviteter i samma rum. De har till exempel hemvrå och 
konstruktionsmaterial i samma rum. Nordin-Hultman ( 2004) menar att de 
mest könsmärkta leksakerna finns i olika rum och bidrar då till att pojkar och 
flickor leker ännu mer var för sig. 
 
Enligt Olofsson (2007) hittar barnen omedelbart de rum som passar för just 
deras kön när de börjar i förskolan. Pojkarna går till byggrummet och 
flickorna går till dockrummet. Sara har upplevt samma sak när hon varit med 
en barngrupp på besök på en annan avdelning. Även då gick pojkarna till 
byggrummet och flickorna till dockrummet. 
 
Hur det arbetas för att motverka traditionella könsmönster 
 
Wahlström (2003) beskriver hur pedagoger väljer att dela på pojkar och 
flickor. Pojkar har lättare att bryta mot regler och normer än vad flickor har. 
Har man då bara pojkar i gruppen är det lättare att få dem att ändra sitt 
beteende. Anna beskrev att man på hennes arbetsplats delar på pojkar och 
flickor. Pojkarna kan till exempel få baka och sedan bjuda flickorna på 
mellanmål. Flickorna kan få möjlighet att vara i byggrummet utan att störas 
av pojkarna. Att flickorna störs av pojkarna och därför inte vill vara i 
byggrummet har framkommit när pedagogerna intervjuat barnen. 
 
Både Olofsson (2007) och Wahlström (2003) menar att pedagogen måste 
utmana barnen att vara könsöverskridande i tanken för att stärka individen 
och arbeta med identiteten. Hanna berättade om att pedagogerna på hennes 
arbetsplats nämner ett yrke och låter sedan barnen fundera på om det passar 
för båda könen. Tre pedagoger, hemmahörande på olika förskolor, talade om 
vikten av att stärka individen i samband med att motverka traditionella 
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könsmönster. Anna, en av de pedagogerna, påtalade att en individ med god 
självkänsla vågar vara könsöverskridande. Hon påtalade även vikten av att 
alla får ta del av sitt inre och får ett språk för sina känslor. För att göra detta 
utgick de ifrån en bok. Även Stina nämnde att det är nödvändigt att pojkar får 
utveckla sina emotionella sidor. Det framkom inte hur de gjorde detta. Enligt 
Olofsson (2007) är det mest väsentligt att ge pojkarna ett känslospråk medan 
flickorna behöver tillföras styrka tuffhet och mod. 
 
I SOU 2006:75 beskrivs att det på förskolor arbetas med könsöverskridande 
sagor. Barnen reagerar starkt på det personerna i sagorna gör och förklarar 
det med att det bara är en saga. Anna berättade att barnen reagerar på att 
något är fel även när de gör om sagor och till exempel byter kön på 
huvudpersonen.  
 
Fyra pedagoger ansåg att det var viktigt att både pojkar och flickor erbjuds 
samma saker på förskolan. Olofsson (2007) menar dock att pedagogerna till 
exempel måste hjälpa flickorna att få ut barbie på lite tuffare äventyr.  
  
Samtal kring genus i arbetslagen 
 
Sju av pedagogerna menade att det inte förs några diskussioner kring genus 
på deras respektive arbetsplatser. I SOU 2006:75 kan man läsa att det är 
viktigt att förskolepersonal får kompetensutveckling och fortbildning för att 
kunna arbeta med genus- och jämställdhetsfrågor. En engagerad och kunnig 
rektor/enhetschef är en förutsättning för att kompetensutveckling prioriteras 
inom detta område. Rektorn/enhetschefen är den person som måste förstå 
vilka arbetsinsatser som krävs för att arbeta med genus och jämställdhet. Fem 
pedagoger verksamma inom samma kommun berättade att de nyligen varit på 
en genusföreläsning, men detta har inte lett till ytterligare diskussioner inom 
området. Karin är den enda som nämnde att de fått direktiv av enhetschefen 
om att de skall tänka på verksamheten ur ett genusperspektiv. Marie, Karin 
och Ida nämnde att de vid planering av teman och inköp av leksaker tänker på 
att det skall passa båda könen. Anna är den enda respondent som menade att 
det på hennes arbetsplats förts diskussioner under flera år. 

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 
Enligt Stukát (2005) är det i en kvalitativ studie mest väsentligt att forskaren 
får förståelse för ämnet och sedan kan tolka de resultat som framkommer. 
Därför valde vi att göra en kvalitativ studie. Vi ville få reda på våra 
respondenters tankar om genus och hur arbetet med genus ser ut på de 
förskolor respondenterna arbetade på. Enligt både Bryman (2002) och 
Denscombe (2000) har respondenterna vid semistrukturerade intervjuer 
möjlighet att utveckla sina egna tankar och idéer kring det ämne som 
intervjun handlar om. Vi uppfattar att vi verkligen fick fram de enskilda 
pedagogernas tankar vid intervjuerna. Vi försökte ställa följdfrågor när vi 
gjorde våra intervjuer, men upplevde då att vi nästan styrde respondenterna 
till ett visst svar. Att vi kände så beror förmodligen på att vi är ovana 
intervjuare. Vi hade troligen känt oss säkrare och fått ut mer av intervjuerna 
om vi gjort dem i ett senare skede i studien. 
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Två respondenter var inte bekväma med att vi spelade in intervjuerna, men vi 
ser att vi i det stora hela fick ut mer av intervjuerna på detta sätt än om vi 
endast använt papper och penna. 

Denscombe menar att en nackdel med intervjuer är att de snarare visar vad 
respondenterna tycker än vad de verkligen gör. Detta är något vi får en känsla 
av i våra resultat. För att se om pedagogerna verkligen gör det de säger hade vi 
om tid funnits gärna observerat pedagogerna i verksamheten. 

I efterhand har vi funderat på om vi hade kunnat göra ett annat urval. Detta 
kändes dock inte möjligt inom den tidsram vi hade. Nu gjordes intervjuerna 
huvudsakligen i en kommun. Det hade till exempel kunnat vara intressant att 
jämföra två kommuner. 

9.2 Resultatdiskussion 
Samtliga pedagoger som deltog i vår studie menade att det är skillnad på 
pojkars och flickors lek. Flickor leker gärna i hemvrån, med dockor eller 
ponnyhästar. Pojkar leker med bygg- och konstruktionsmaterial eller bilar. 
När det gäller de mindre barnen på förskolan menade Anders att det inte är 
någon skillnad på pojkars och flickors lek. Både Ida och Stina ansåg att 
skillnaderna i leken även gäller i småbarnsgruppen. Vi kan tänka oss att 
denna uppdelning även gäller för de mindre barnen då Wahlström (2003) 
menar att det redan på BB sker en uppdelning av barnen efter kön. Hon 
menar att vi har olika förväntningar på pojkar och flickor och att de ofta är 
omedvetna för oss. Vi anser att det är dessa olikheter i förväntningar och inte 
det biologiska könet, som gör att även de mindre barnen väljer typiska pojk- 
respektive flickleksaker.  

De barninstitutioner som föregick förskolan, till exempel barnträdgården, 
hade enligt Vallberg Roth (1998) till uppgift att förbereda barn för det de 
skulle syssla med i framtiden. Pojkar skulle göra sådant som förbereder för 
manliga yrken och flickor skulle förberedas för hemsysslor. Enligt Löfdahl 
(2004) är förskolan än idag uppdelad efter kön. Hon menar att de aktiviteter 
barnen väljer, beror på vilket kön de vuxna förväntar sig att aktiviteten är 
ämnad för. Två respondenter som ibland öppnar småbarnsavdelningen på sin 
förskola menar att de tar med pojkar till bilhörnan och flickor till hemvrån. 
Övriga respondenters erfarenhet av arbete i småbarnsgrupp har inte 
framkommit. Detta resultat antyder att både pojkar och flickor behandlas 
olika redan när de är väldigt små då könsmönstren är så djupt rotade i vår 
kultur.  

I vår studie har det framkommit att pojkars lek generellt både hörs och syns 
mer än flickors lek. Det har även framkommit att pojkar leker i större grupper 
än flickor. På Annas arbetsplats är just pojkars stökiga och högljudda lek 
orsaken till att flickor inte vill vara i byggrummet. Detta löser de nu genom att 
flickorna erbjuds egen tid i byggrummet. En möjlig orsak till att pojkar hörs 
och syns mer kan vara att pedagoger är mer tillåtande mot dem. Om flickor 
springer och stojar stoppas de genast. Just att pedagoger är tillåtande mot 
pojkar menar vi förstärker pojkars högljudda lekbeteende. Flickorna som blir 
tillsagda på en gång lär sig istället att lyssna på pedagogerna. 
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Många lekar är gemensamma för både pojkar och flickor menar både Löfdahl 
(2004) och våra respondenter. Enligt Thorne (1993) leker dock pojkar och 
flickor mer var för sig ju äldre de blir. Löfdahl menar att lekarna blir mer 
spänningsfyllda när pojkarna är med. Det tycker även Karin. Hon menar att 
om pojkarna är med och leker i hemvrån förvandlas den till något häftigare, 
till exempel en restaurang eller pizzeria. Med vetskap om det ser vi det som ett 
utmärkt sätt att locka pojkarna till hemvrån. Vi tror att man som pedagog 
måste hjälpa till för att pojkar och flickor skall leka mer tillsammans. Vi tror 
inte att det bara är att säga till pojkarna att gå och leka i hemvrån, utan vi 
måste utgå från sådant som intresserar dem. Om pojkar och flickor leker mer 
tillsammans menar Hjort (1996) att lekinnehållet blir mer varierat. Detta 
menar vi skulle gynna båda könen. En fråga vi ställer oss är dock vem 
hemvrån är till för. Hur gör man för att få pojkar att vilja stryka dockkläder i 
hemvrån? Finns det för få män som förebilder när det gäller hemarbete?   
 
Stina tycker att pojkar och flickor leker på lika villkor ute i naturen. Hon 
menar att det då inte finns några färdiga leksaker som styr barnen i en viss 
riktning. Även Knutsdotter Olofsson (2003) föredrar naturmaterial i stället 
för köpta leksaker, då naturmaterial kan bli vad som helst i barns fantasi. För 
att få lekarna att bli mer könsöverskridande har även Svaleryd (2002) valt 
bort könsmärkta leksaker. Vår övertygelse är att könsmärkta miljöer och 
leksaker har stor betydelse för vad pojkar och flickor leker. I naturen finns 
ingenting som styr pojkar och flickor till olika rum. Vi tror att det leder till att 
pojkar och flickor leker mer tillsammans och får användning för sin fantasi. I 
likhet med Svaleryd anser vi att det kan vara klokt att välja bort de mest 
könsmärkta leksakerna på förskolan och på så sätt inte styra barnen i en viss 
riktning. 
 
Nordin-Hultman ( 2004) anser att aktiviteter och material hålls isär på 
förskolan. Hon menar att de mest könsmärkta leksakerna finns i skilda rum 
och på så sätt håller isär pojkar och flickor ännu mer. På Moas arbetsplats har 
de uppfattningen att vissa lekar inte passar i samma rum. Pedagogerna menar 
att vissa lekar stör andra lekar. Därför vill de att barnen leker med rätt saker i 
rätt rum. Vi anser att det skulle gynna all lek om barnen får använda sin 
fantasi när det gäller både val av rum och leksaker. När det gäller möjligheten 
att få använda material och leksaker i olika rum menar vi att pedagogers 
ordningssinne ofta går före barns behov. 
 
När barn börjar i förskolan menar Olofsson (2007) att de direkt söker sig till 
rum som passar för just deras kön. Det vittnar även Sara om då hon upplever 
att när man kommer med en barngrupp och besöker en ny avdelning hittar 
pojkarna direkt till byggrummet och flickorna till hemvrån. Om olika 
lekmaterial finns i samma rum uppfattar vi att det inte blir lika självklart 
vilket kön som söker sig till respektive rum. Vår uppfattning är att barn redan 
när de kommer till förskolan är medvetna om vilket kön de tillhör och vilka 
leksaker som passar för det könet, då Wahlström (2003) menar att en 
uppdelning efter kön görs redan på BB. 
 
Flera respondenter nämner att leka med play-doulera, spela spel, lägga pussel, 
rita, pyssla och sy är gemensamma aktiviteter för båda könen. Almqvist (1991) 
anser att sådant som kan ses som könsneutrala leksaker är utklädningskläder, 
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tillbehör för att leka affär, doktorsväskor och pussel. Davies (2003) anser dock 
att både pojkar och flickor markerar sitt kön när de klär ut sig. Hon menar att 
flickor klär sig i kjolar och blusar och pojkar i uniformer och 
superhjältedräkter. Vår uppfattning är att utklädningskläderna snarare 
förstärker rådande könsmönster, eftersom flickor klär sig i prinsessklänningar 
eller damkläder och pojkar i kläder tillhörande yrken som polis eller 
brandman. Pojkarna får vara aktiva och identifiera sig med olika yrken medan 
flickorna får vara mer passiva som damer eller prinsessor. Vi anser att 
pedagoger måste vara medvetna om vilka utklädningskläder som finns att 
tillgå för respektive kön. Flickor måste även ges möjlighet till aktiva roller och 
inte bara hamna i hemvrån. Dock menar vi att även flickors samtal och 
relationsskapande måste ses som aktiviteter. 
 
Både Eidevald (2009) och Rithander (1991) menar att pedagoger är mer 
tillåtande mot pojkar än mot flickor. De anser att man har större överseende 
med att pojkar är livliga och busiga och tar större plats än flickor. Enligt 
Eidevald (2009) förväntas en flicka förstå hur hon skall bete sig och pojkar 
uppfattas också ha andra behov än flickor. Att flickor stoppas fortare och att 
man har större överseende med pojkars beteende framkom endast i en av våra 
intervjuer. Vår känsla är också att pedagoger är mer tillåtande mot pojkars 
regelöverträdelser. Även om det både i SOU 2006:75 och bland våra 
respondenter talas om att arbeta med individen är det enligt Eidevald inte 
barnet som individ som avgör vilket bemötande det får. I stället är det de 
förväntningar pedagogen har på just det könet som avgör vilket bemötande 
barnet får. Fem pedagoger ansåg att det är viktigt att själv bli medveten om 
hur man bemöter pojkar och flickor. För att synliggöra hur olika pojkar och 
flickor bemöts menar vi i likhet med Hanna och Moa att videofilmning är en 
bra metod. Vi anser att det är först när man får se sig själv filmad som man 
kan få en förståelse för sitt sätt att agera.  

Enligt Molloy (1992) förmedlar en pedagog alltid vilket beteende som är 
önskvärt för pojkar respektive flickor. Hon anser att det inte finns någon 
objektiv pedagog. Två respondenter ansåg att de bemöter pojkars och flickors 
lek lika. Ytterligare fem respondenter menade att de försöker bemöta pojkar 
och flickor lika eller neutralt. Dessa pedagoger ansåg dock att de omedvetet 
inte behandlar de båda könen lika. De menar att det beror på att könsrollerna 
sitter djupt rotade i oss. Vi håller med Molloy (1992) om att det inte finns 
någon objektiv pedagog. Vi anser att de olika förväntningar som finns på 
pojkar respektive flickor är svåra att själv upptäcka då de är så djupt rotade i 
vår kultur. Att anse att pojkars och flickors lek bemöts lika tyder på stor 
omedvetenhet om hur vårt samhälle ser ut. 

Hanna menar att hon förväntar sig samma saker av både pojkar och flickor 
och därmed behandlar dem lika. Hon menar att alla barn oavsett kön måste 
hänga in sina blöta vantar i torkskåpet. Vår uppfattning är att man även i en 
sådan situation kan bemöta pojkar och flickor olika genom till exempel ordval 
och röstläge. Moa har ibland kommit på sig själv med att använda en hårdare 
röst till pojkar än vad hon gör till flickor. Detta uppfattar vi som vanligt 
förekommande och något som givetvis även vi själva gör dagligen. Både 
Rithander (1991) och Wahlström (2003) menar att pedagoger talar med mjuk 
röst till flickor och yngre barn och pojkar ges vanligen kommandon. Att i 
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likhet med Hanna anse att man behandlar pojkar och flickor lika för att man 
kräver samma saker av dem menar vi är lika omedvetet som att man 
motverkar könsmönster genom att erbjuda pojkar och flickor samma saker. 

Enligt Rithander (1991) dämpas pojkars lek ofta av pedagoger då den 
uppfattas som både livlig och högljudd. Marie, Karin och Stina håller med om 
att det är på det sättet, men med tillägget att det särskilt skulle gälla äldre 
pedagoger. Vi har uppfattningen att pedagoger i alla åldrar vill dämpa pojkars 
livliga lek. Något som vi uppfattar som positivt är att både Anna och Marie på 
sina arbetsplatser tillåter exempelvis brottning och lek med pistoler under 
ordnade former. Då bjuds även flickor in för att delta i leken. Vi tycker att det 
är bra med alternativ till traditionella förskoleaktiviteter som ofta är tysta och 
lugna. Enligt Rithander är det ofta sådana lekar pedagoger vill styra in pojkar 
på om de är livliga och högljudda. 

I Lpfö 98 kan man läsa att arbetslaget skall ”verka för att flickor och pojkar får 
lika stort inflytande och utrymme i verksamheten” (s. 11). Både Tallberg 
Broman (2002) och Wahlström (2003) beskriver att pojkar både i samlingar 
och vid matbordet får ta mer plats än flickor. De beskriver att pojkar larvar sig 
och stör och på så sätt får uppmärksamhet av pedagogerna. Tallberg Broman 
(2002) menar att om pedagogerna uppmärksammar flickorna eller är 
sysselsatta med något som inte intresserar pojkarna börjar de genast störa på 
olika sätt. Hon anser att flickor oftare blir nonchalerade, avbrutna och 
överröstade. Pedagoger som medvetet arbetar med den snedfördelning av 
taltid som råder i samlingar får enligt Tallberg Broman höra att flickor 
favoriseras och får prata mycket mer än pojkarna. Detta stämmer överens 
med det Molloy (1987) såg när hon i sin undervisning gav varannan fråga till 
en pojke och varannan till en flicka. Både pojkar och flickor uppfattade då att 
flickorna fick mest taltid. 

Pojkars dominans var ingenting som någon pedagog nämnde vid intervjuerna. 
Det enda som framkom var att pojkars lek hörs och syns mer. Vi tolkar detta 
som att de pedagoger vi intervjuat inte är medvetna om den dominans pojkar 
har i förskolan och som pedagoger bidrar till.  

Att det är viktigt att ha både män och kvinnor som förebilder kan läsas i både 
Wahlström (2003) och SOU 2006:75. Detta överensstämmer med vad både 
Anna och Stina tycker. På Annas arbetsplats finns en manlig ateljelärare som 
bidrar till att pojkar intresserar sig för både virkning och sömnad. Vi uppfattar 
att det är en stor fördel att ha en man som är könsöverskridande på 
arbetsplatsen. Pojkarna får se att en man kan sy och virka, vilket för de flesta 
förknippas med kvinnor. Något som vi tycker är viktigt och som även står i 
SOU 2006:75 är att det är pedagogens intresse för något, och inte vilket kön 
vederbörande har, som styr vilka ansvarsområden man tilldelas på 
arbetsplatsen. Även Anders är i det här fallet en bra förebild då han är den 
som bakar med barnen på förskoleavdelningen. Vi menar att om det till 
exempel endast finns en man på arbetsplatsen bör inte han tilldelas ansvaret 
för snickarrummet. I SOU 2006:75 vidhålls att sådant snarare förstärker 
rådande könsmönster än motverkar dem. Även flera av pedagogerna vittnar 
om att män i arbetslaget inte gör att det blir mer jämställt. Anders berättar att 
han blir tillfrågad om att utföra vissa uppgifter för att han är man och både 
Ida och Anna har sett att män intar/får möjlighet att inta en särställning i 
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arbetslaget. Att män på förskolan ofta får utföra särskilda manssysslor menar 
både Olofsson (2007) och Wahlström (2003) är fallet. I SOU 2004:15 kan 
läsas att det är vanligt förekommande att man vill ha män i förskolan för att 
de skall bidra med manliga aktiviteter, men det anses även där snarare 
förstärka könsmönstren. Att fler män i förskolan inte leder till att det blir mer 
jämställt menar vi är något alla borde bli medvetna om. Att det däremot finns 
en mångfald i intressen och kompetenser på en förskola tror vi endast är 
positivt. Däremot är det olämpligt när vissa kompetenser kopplas samman 
med pedagogens kön. Vi anser att det är av stor vikt att de kvinnliga 
pedagogerna blir medvetna om hur de många gånger bidrar till att män får 
inta en särställning. 

Sju av pedagogerna i vår studie menar att det inte förs några diskussioner 
kring genus på deras arbetsplatser. Vi drar slutsatsen att det då heller inte kan 
försiggå något medvetet genusarbete på de aktuella förskolorna. Med tanke på 
att det står i Lpfö 98 att förskolan skall ”motverka traditionella könsmönster 
och könsroller” tycker vi att det borde samtalas mer om genus än vad vi 
uppfattar att det görs. Enligt både Svaleryd (2002) och Eidevald (2009) ser 
genusarbetet olika ut från förskola till förskola då det är upp till pedagogerna 
att tolka målen och avgöra hur de skall uppnås.  

I vår studie menar fyra pedagoger att det räcker att erbjuda pojkar och flickor 
samma saker för att motverka traditionella könsmönster. Om man tror att det 
räcker uppfattar vi att okunskapen om genus är ganska stor. I SOU 2006:75 
beskrivs att en förutsättning för att kunna utveckla en genusmedveten 
pedagogik är en engagerad rektor/enhetschef. Det är rektorn/enhetschefen 
som måste prioritera detta som ett kompetensutvecklingsområde för att få till 
stånd ett lyckat jämställdhetsarbete. Vi upplever att det är här orsaken finns 
till att det inte arbetas med genus och jämställdhetsfrågor på majoriteten av 
de förskolor som ingått i vår studie. Endast Karin nämner att de fått direktiv 
från enhetschefen att arbeta ur ett genusperspektiv. Fem pedagoger har varit 
på en genusföreläsning och vi tycker att det är synd att den inte har följts upp 
på något sätt. Vi menar att det måste ses som stor okunskap om 
förskoleledningen har uppfattningen att det räcker att låta pedagogerna gå på 
en föreläsning om genus för att uppnå läroplanens mål om jämställdhet. 

I likhet med Olofsson (2007) och vad som skrivs i SOU 2006:75 anser vi att 
genusmedveten pedagogik måste integreras i verksamheten för att inte hamna 
vid sidan om. Olofsson (2007) och flera pedagoger betonar att man inte skall 
ta bort vissa leksaker eller förbjuda vissa lekar. Både pojkar och flickor 
behöver både Batman och Barbie. Att pojkar behöver ett språk för sina känslor 
och att flickor behöver få vara tuffa och modiga har framkommit i vår studie. 
Vi menar att detta är grundförutsättningar för att till exempel välja ett 
könsöverskridande yrke i framtiden. 

Både Olofsson (2007) och våra respondenter beskriver vikten av att utgå från 
barns intressen och tankar. Olofsson menar att flickorna kan behöva hjälp att 
få ut Barbie på lite tuffare äventyr. Att utgå från sådant barn brukar leka med 
och sedan vidga perspektiven menar vi är av stor vikt då man inte kan tvinga 
barn att leka med vissa leksaker.  
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Wahlström (2003) beskriver ett arbetssätt där det arbetas med enkönade 
grupper. Tanken är att barnen i den enkönade gruppen får öva på sådant som 
respektive kön behöver. Slutligen tränas dessa färdigheter i den blandade 
gruppen. Endast en av våra respondenter arbetar med att dela på pojkar och 
flickor vid vissa tillfällen. Wahlström anser att det är viktigt för flickor att få 
möjlighet att vara tuffa och modiga utan att mäta sig med pojkarna. Pojkarna 
får i sin tur träna på att vara lyhörda för andras behov och får möjlighet att 
hjälpa varandra då flickorna inte är med. Vi ser detta som en möjlighet att 
vidga perspektiven för båda könen. Wahlström menar att pedagogen måste ha 
full insikt i hur den enkönade gruppen skall bemötas. Saknas den insikten 
menar hon att det är olämpligt att dela på pojkar och flickor.  

Ett sätt som beskrivs av både pedagoger och Wahlström (2003) är tankeleken. 
Pedagogen nämner ett yrke och barnen får i uppgift att fundera över om det 
passar för båda könen. Vi ser det som en bra början att vara 
könsöverskridande i tanken. Här ser vi att pedagogen har en stor möjlighet att 
vidga barnens uppfattningar kring yrkesval och kön. Olofsson (2007) 
beskriver hur man kan arbeta genusmedvetet med lek. Vi ser det som en 
vidareutveckling av tankeleken. Leken är naturlig för barnen och här kan 
pojkar ges möjlighet att vara snälla och omtänksamma och flickor ges 
möjlighet att vara starka, tuffa och modiga. Vi menar att pedagogen kan utgå 
från det barnen leker och hjälpa till att vidga deras roller. Tre pedagoger i vår 
studie menar att det är värdefullt att arbeta med att stärka individen. Anna 
anser att en person med god självkänsla vågar göra sådant den är intresserad 
av oavsett kön. Vi menar att det är viktigt att vara medveten om att 
individerna är pojkar och flickor. Pedagogen måste vara självkritisk så att inte 
omedvetna olikheter i förväntningar på pojkar och flickor ändå finns där. 

I studien har det framkommit att barn omedelbart hittar till de rum på 
förskolan som just passar för deras kön. Enligt Nordin-Hultman (2004) finns 
dessutom de mest könsmärkta leksakerna i olika rum. Detta får oss att inse 
hur viktig förskolemiljön är för hur barn väljer att leka. Vi anser att 
pedagogerna har ett ansvar för hur rummen möbleras och vilka leksaker som 
köps in. Ida och Marie menar att de tänker på det genom att ha en 
könsneutral miljö.  

6.3 Pedagogisk relevans 
Vi lever i ett samhälle som starkt förändras, men män dominerar fortfarande 
inom vissa yrkesområden och kvinnor inom andra. Målen som finns i Lpfö 98 
om jämställdhet har varit svåra att uppnå och forskning har visat att 
traditionella könsmönster och könsroller i förskolan snarare stärks än 
motverkas. Att könsmönstren sitter djupt rotade i vår kultur och omedvetet 
leder till att vi bemöter pojkar och flickor olika är kunskaper vi fått med oss. 
Vi har sett att det inte samtalas kring genus i de aktuella arbetslagen. Vår 
förhoppning är att studien bidrar till att medvetandegöra hur olika pojkar och 
flickor bemöts. För att kunna arbeta genusmedvetet är det en förutsättning att 
pedagogerna blir medvetna om att det är skillnad på hur pojkar och flickor 
bemöts. 
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6.4 Slutsatser 
Syftet med studien har varit att undersöka hur pedagoger på fem förskolor ser 
på och bemöter flickors och pojkars lek ur ett genusperspektiv samt hur 
genusarbetet ser ut på respektive förskola. 

Samtliga respondenter ansåg att pojkars och flickors lek ser olika ut. De leker 
generellt med olika saker och i olika stora grupper. Pojkars lek beskrivs som 
mer högljudd och fysisk än flickors lek. Sju pedagoger ansåg att pojkar och 
flickor bemöts olika, men att detta inte görs medvetet. Tre pedagoger menade 
att de själva nog försöker bemöta flickor och pojkar lika, men att de kan se 
andra pedagoger bemöta barnen olika.  

Pedagogerna menar att det är ett stort och viktigt ämne. Att det inte arbetas 
på ett genusmedvetet sätt på de förskolor som ingått i vår studie är något vi 
kommit fram till. Den slutsatsen drar vi då sju av tio intervjuade pedagoger 
anser att det inte förs några diskussioner kring genus i deras arbetslag. I 
intervjuerna har det framkommit att pedagogerna har tankar om genus, men 
då sju respondenter påtalade att inga samtal förs i arbetslagen menar vi att 
det heller inte kan pågå något medvetet genusarbete. Det har även 
framkommit olikheter i svaren från pedagoger som arbetar på samma 
förskola. Detta tyder på att inga diskussioner kring genus förs. Vår 
uppfattning är att det finns mycket att arbeta med innan läroplanens mål om 
jämställdhet är uppnådda. Enligt vår uppfattning är det denna brist på 
genusmedveten pedagogik som bidrar till att upprätthålla den manliga 
könsmaktsordningen. Vi menar att det är viktigt att integrera genusarbetet i 
verksamheten så att pedagoger inte upplever det som ytterligare en 
arbetsuppgift. 

6.5 Nya forskningsfrågor 

Då det inte arbetas med genus i någon större utsträckning skulle vi vilja väcka 
pedagogers intresse för att arbeta genusmedvetet. För att synliggöra 
pedagogers olikheter i bemötandet av pojkar och flickor kan vi tänka oss att 
observera och filma pedagoger i verksamheten.   
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Bilaga 1 
  

 

 

Intervjufrågor 

 

1. Ser du några skillnader i pojkars och flickors lek? I så fall vilka? 

2. Vilka lekar leks av både pojkar och flickor? 

3. I Lpfö 98 kan man läsa att ”Förskolan skall motverka traditionella 
könsmönster och könsroller”. Hur arbetar du med detta? 

4. Hur förs diskussionerna kring genus på din arbetsplats? 

5. Tror du att det är någon skillnad på hur pojkars respektive flickors lekar 
bemöts av pedagoger? 

6. Finns det något som du vill tillägga om genus och pojkars och flickors lek? 



 

 

Bilaga 2 

2009-09-08 

Missivbrev 

 

Hej! 

Vi heter Annika Kiiskilä och Lena Söderström och studerar sista terminen på 
Lärarprogrammet vid XXXXXXX Högskola. Till vårt examensarbete vill vi intervjua 
dig angående hur pedagoger ser på pojkars och flickors lek. Intervjun kommer att 
spelas in med inspelningsapparat. 

Vi har tagit del av Vetenskapsrådets forskningsprinciper (2002) då vi informerar dig 
om att du deltar i intervjun frivilligt och har rätt att avbryta din medverkan när som 
helst. 

Dina svar kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att endast vi känner till 
ditt namn och vilken förskola du arbetar på. För att skydda din identitet fingeras ditt 
namn vid presentationen av studien. 

Vår förhoppning är att du vill hjälpa oss genom att delta i vår studie. 

Om det är något ni undrar över går det bra att nå oss på dessa nummer. 

Annika XXXX-XXXXXX 

Lena XXXX-XXXXXX 

 

Vår handledare heter Gunilla Granath och kan nås via mail. Hennes adress är  

XXXXXXXX om du vill ställa frågor. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Annika Kiiskilä och Lena Söderström 


