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Syftet med vår studie är att undersöka förskolepersonalens tankar om leksakers betydelse 
för konstruktion av barns könsidentitet. Syftet är också att undersöka förskolans uppdrag 
att arbeta för ökad jämställdhet samt att motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Vi valde att genomföra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer 
som metod. Studien genomfördes med tio personliga intervjuer av anställda inom 
förskolan. I resultatet kom vi fram till att samtliga tio respondenter anser att vuxnas 
förhållningssätt och bemötande är viktigt i arbetet för att motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Vid samspel med barn ska fokus ligga på individen inte på 
könet. Resultatet visade även att respondenterna anser att den fysiska miljön på förskolan 
ska erbjuda leksaker och material som följer barns intressen och behov. Samtliga 
respondenter tror att leksaker kan påverka barns skapande av könsidentitet som pojke 
respektive flicka. I resultatet kom vi dock fram till att respondenterna anser att det inte 
bara är på förskolan som barn påverkas av leksakerna då barn påverkas mycket från det 
övriga samhället. Vi har kommit fram till att fokus ska ligga på individen och inte på könet 
i samspel med barn. Vi har också kommit fram till att leksaker och material ska grundas på 
barns intressen och behov. Det visade det sig att pedagogers förhållningssätt är det viktiga 
i barns skapande av könsidentitet och inte leksakerna i sig. En annan faktor som kan 
påverka skapandet av könsidentitet är samhället och media, då barn är influerade av 
traditionella könsroller och könsmönster.  
 

Nyckelord: Genus, jämställdhet, könsidentitet, könsroller, leksaker, traditionella 
könsmönster, förskola. 
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1. Inledning 
Samhällets åsikter om vad som kan påverka barns skapande av könsidentitet stämmer 
därför inte överens med förskolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. I och med detta är det intressant för oss som framtida lärare att undersöka 
detta. 
 
Vi har under vår utbildning på lärarprogrammet läst inriktning lek, lärande och utveckling 
för de tidigare åren. Av egna erfarenheter utifrån vår studietid på Mälardalens högskola 
och den verksamhetsförlagda delen i vår utbildning har vi förstått att genus och 
jämställdhet är centrala delar i förskoleverksamheten. I och med att många barn spenderar 
större delen av sin vakna tid på förskolan blir det en viktig plats för dessa barn. På grund 
av att barn spenderar mycket tid på förskolan bör personalen på förskolan vara medveten 
om genus och jämställdhet. Enligt Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) påverkas 
barn av vuxnas förhållningssätt och vuxna är därför enligt lpfö98 viktiga förebilder. 
Förskolan har även som uppdrag att motverka traditionella könsroller och könsmönster. 
Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 
och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Enligt statens offentliga 
utredning (2004) finns det brister inom genus och jämställdhet i förskolan, detta beror 
oftast på bristande kunskap hos personalen.  Lif (2008) menar att genus och jämställdhet 
är något som alla lärare ska arbeta med i sin yrkesroll, det ingår i lärarens professionalitet. 
Det står även i Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) att alla yrkesverksamma inom 
förskolan ska följa det som läroplanen förmedlar.  
 
I en artikel ur Folket (1999) belyser journalisten att Åhléns inte tar ansvar för någon 
uppfostran och att det är naturligt att dela upp pojkleksaker och flickleksaker. Vidare säger 
journalisten att Bjarne Mumm, VD för Åhléns, inte anser att leksaker har någon påverkan 
på hur barn uppfattar sig själv. Edström (1998) anser däremot att det finns reklam runt 
om oss i samhället som idag inte bara påverkar vad vi ska välja för produkt utan också 
synen på oss själva. Det finns också en tidigare forskning av Månsson (2000) som 
resulterar i att barn genom socialisation av sin omgivning lär sig hur de ska vara, samt 
olika uppfattningar om hur pojkar respektive flickor bör vara. Utifrån detta och egna 
erfarenheter har vi upplevt att människor är styrda av olika förväntningar och krav som 
samhället har på flickor och pojkar. Detta är något som kan påverka barn och deras 
uppfattning av sig själva som pojkar och flickor.   
 
Vi anser att klädaffärer och leksaksaffärer kan ha stor påverkan på barns skapande av 
könsidentitet på grund av bland annat att klädaffärer och leksaksaffärer är väldigt 
uppdelat idag. Leksaksbutikerna har ofta uppdelade avdelningar för pojk- och flickleksaker 
likaså med kläder i klädaffärer. Froster (2011) har skrivit en artikel i DN där journalisten 
menar att uppdelningen mellan pojkar och flickor i affärerna har blivit tydligare än det 
varit förut. Lego och andra leksaker som har setts som könsneutrala har nu börjats sälja i 
könskodade färger som rosa och blått. När det gäller klädaffärerna är det samma sak där 
med uppdelade pojk- och flickkläder, vidare menar journalisten att självklart kan föräldrar 
köpa en tröja till sin son på flickavdelningen dock finns risken att den är figursydd och 
passar inte pojkars kropp. H&M uttrycker att de uppdelade avdelningarna finns på grund 
av efterfrågningar hos kunder då det är lättare att hitta kläder till sina barn. Vår 
uppfattning är att samhället verkar vara styrt av vad som är accepterat för en flicka 
respektive pojke. Detta sker redan i spädbarnsåldern då barn blir influerade av olika 
könskodningar i deras omgivning på bland annat kläder och leksaker. Enligt Almqvist 
(1991a) finns det forskare som menar att barn blir influerade av deras omgivning redan 
som spädbarn, det finns också vissa forskare som anser att flickors och pojkars val av 
leksaker är medfött.  
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1.2  Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med vår studie är att undersöka förskolepersonalens tankar om leksakers betydelse 
för konstruktion av barns könsidentitet. Syftet är också att undersöka förskolans uppdrag 
att arbeta för ökad jämställdhet samt att motverka traditionella könsmönster och 
könsroller.  
 

 Hur tänker förskolepersonal om olika leksakers betydelser för, och påverkan på, 
barns könsidentitet? 

 Vad har förskolelärare för uppfattning om praktiskt arbete för att motverka 
traditionella könsmönster och könsroller? 

1.2.1 Begreppsdefinitioner  
Nedan kommer vi att beskriva begrepp vi använder oss av i vår uppsats. 

1.2.2 Genus 
När vi använder genus i vår uppsats menar vi det sociala könet. Helene och Granholm 
(2009) menar att kön är det biologiska könet och genus är det sociala könet. Genus 
handlar om hur människor både formar och formas till man och kvinna och hur det 
kommer till uttryck i samhället. 

1.2.3 Traditionella könsmönster och könsroller 
Enligt Rithander (1991) föds människor inte till pojke respektive flicka utan det är 
någonting vi fostras till. Det är omgivningen som skapar normer och föreställningar om 
vad det innebär att vara pojke respektive flicka. Vidare menar Henkel (2006) att det är 
dessa normer som är traditionella könsmönster och könsroller för hur kvinnor och män 
ska vara i samhället. Traditionella könsmönster och könsroller handlar i vår uppsats om 
innebörden av att vara pojke respektive flicka. 

1.2.4 Könsidentitet  
Könsidentitet är ett annat begrepp vi använder oss av i vår uppsats, som handlar om hur 
barn uppfattar sig själv som pojke respektive flicka. Enligt Svaleryd (2002) handlar 
könsidentitet om hur barn tror att det är att vara pojke eller flicka.  

2. Styrning av förskolan 
Det finns olika lagar och regler som styr förskoleverksamheten som alla yrkesverksamma 
inom förskolan ska förhålla sig till. Enligt Statens offentliga utredning (2010) är skollagens 
nya utgångspunkt barns bästa vilket enligt utredningen gör att det blir en tydlig koppling 
till barnkonventionen om barns rättigheter. Det har utformats en handbok om 
barnkonventionen (2008). Artikel två i denna handbok handlar om icke diskriminering. 
Artikel två handlar om att barn ska ha samma rättigheter oavsett barnets hudfärg, kön, 
språk religion, etiska eller sociala ursprung och så vidare.  
 
Sveriges förskolor styrs av skollagen som enligt Skolverket (2009) innehåller 
grundläggande regler och bestämmelser som är stiftade av riksdagen. Reglerna består av 
verksamhetens kvalité som till exempel förskolelärarens kompetens och barngrupper. 
Förutom skollagen styrs även förskolan av en läroplan. Enligt Lpfö98 
(Utbildningsdepartementet, 2010) har förskolan som uppdrag att förankra samhällets 
värden och normer i ett jämställt arbete med barn i den dagliga verksamheten. Personalen 
ska bemöta flickor och pojkar utan förutfattade meningar på respektive kön. Enligt Lpfö98 
kan vuxnas sätt att bemöta pojkar och flickor bidra till hur de uppfattar vad som är manligt 
och kvinnligt. Barn påverkas av vuxnas förhållningsätt, för vad som gäller i ett 
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demokratiskt samhälle och läroplanen poängterar att vuxna därför är viktiga förebilder. 
Förskolan har även som uppdrag att motverka traditionella könsroller och könsmönster.  
 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) 
s.5)  

 
Enligt Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) ska flickor och pojkar även få ta del av 
samma aktiviteter som förskolan erbjuder utan att bli begränsade utifrån förbestämda 
könsroller. Ett av målen som förskolan ska sträva efter är att barn ska få utveckla sin 
identitet och känna sig trygg med den. De verksamma i förskolan ska enligt Läroplanen ge 
lika stort inflytande och utrymme för både flickor och pojkar i verksamheten. Läroplanen 
säger också att förskolan ansvarar för att barn erbjuds en trygg miljö som lockar samt 
utmanar till lek och lärande.  
 
Enligt skolverket (2006)  ska det på varje enskild förskola även finnas en lokalt utformad 
likabehandlingsplan för att förebrygga diskriminering och kränkande behandling. På vår 
verksamhetsförlagda del i utbildningen har vi fått tagit del av förskolornas 
likabehandlingsplaner. Det är sedan 2006 lag på att alla förskolor ska ha en 
likabehandlingsplan.  

3. Litteraturgenomgång 
Under litteraturgenomgången kommer vi att ta upp teorier samt tidigare forskning som 
berör genus och jämställdhet som är relevant för vår studie.  

3.1 Teorier 
Nedan kommer vi att redogöra för teorier för social konstruktion av kön och 
genusmedveten pedagogik.  

3.1.1 Social konstruktion av kön 
Enligt Rithander (1991)  föds vi inte till flicka respektive pojke utan vi fostras till hur vi ska 
vara som pojkar och flickor av vår omgivning, och genom generella föreställningar av vad 
det innebär att vara flicka respektive pojke. Författaren menar att det går att på ett 
medvetet sätt bekräfta och stärka barns identitet som pojke eller flicka samt att gå utanför 
de traditionella könsmönstren och könsrollerna. Vidare menar författaren att vi ska se till 
individen inte till könen i bemötandet av barn. Författaren betonar hur viktigt 
förhållningssättet är hos vuxna och hur vuxnas förhållningssätt är medskapare i barns 
könsidentitetsskapande, då de kan påverkas av hur vuxna beter sig mot varandra och barn.  
Näslund (1998) menar att finns biologiska skillnader mellan kvinnor och män, det betyder 
dock inte att alla skillnader är styrda av biologi. Vidare menar författaren att vikten på det 
sociala spelar stor roll för konstruktion av könsidentitet. Svaleryd (2002) menar att det är i 
samspelet och bemötandet med andra människor som barn formar en uppfattning om vad 
det innebär att vara pojke respektive flicka i deras identitetsskapande. Talar vi på ett sätt 
till pojkar och ett annat sätt till flickor får de en uppfattning i hur de bör vara som pojkar 
och flickor. Enligt Olofsson (2007) är vuxna hela tiden med och skapar kön, dels genom 
saker vi säger men även kroppsspråk, röstläge och mimik och att barn påverkas starkt av 
detta.  
 

Svaleryd (2002) beskriver att medierna i samhället ger starka föreställningar om vad som 
är kvinnligt och manligt idag. Samhällets syn på pojkar och flickor påverkar barn menar 
författaren då de ser, klädaffärer som skiljer pojkar och flickor åt. Leksaksaffärer har hyllor 
som skiljer det som anses vara pojk- och flickleksaker åt. Almqvist (1991b) menar att de 
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flesta leksaker genom tiderna har återspeglat de normer som finns för kvinnor och män. 
Leksakerna har i sin tur återspeglat den samhällsfördelning som råder. Även idag finns det 
skillnader mellan pojk- och flick- leksaker. Författaren menar att leksaksaffärer delar upp 
leksakerna på ett tydligt sätt, trots detta finns det också de könsneutrala leksakerna som 
till exempel pussel, kritor och spel. Trots att det fortfarande finns könsanpassade leksaker i 
samhället och i förskolorna poängterar Almqvist (1991a) att de inte lika synliga som de 
tidigare varit. 
 
Enligt Edström (1998) finns reklam runt om oss i samhället och att den idag inte bara 
påverkar vad vi ska välja för produkt utan även synen på oss själva. Vidare menar 
författaren att reklamen idag oftast ger en traditionell syn på könsrollerna. Barbiedockan 
som är en traditionell flickleksak och Batman som är en traditionell pojkleksak ger enligt 
författaren en skev bild av traditionella kvinnor och män som barn då påverkas av. Barbie, 
ger en utseendefixerad bild och handfallenhet av kvinnor medan Batman ger en manlig, 
stark, hjältemodig bild av män. Eidevald (2011) menar dock att tv och barnprogram idag 
blivit bättre när det gäller genus och könsroller. Idag är det mer fördelat mellan kvinnliga 
hjältar och manliga hjältar vidare menar författaren att detta är en positiv förbättring med 
nya normer. Slutligen menar Eidevald att med nya leksaker och andra könsroller i filmer 
och böcker skulle detta kunna påverka barns lekar långsiktigt.  

3.1.2 Genusmedveten pedagogik  
Nilsson och Svensson (2005) anser att det är pedagogers ansvar att hitta olika metoder, 
material och välja olika förhållningssätt för att inte begränsa barns möjligheter till att 
utveckla en trygg könsidentitet. Vidare menar Rithander (1991)  att om barn har en trygg 
könsidentitet så känner det lättare en nyfikenhet och vågar testa annorlunda nya 
aktiviteter som också kallas att överskrida könsrollerna. 
 
Henkel (2006) beskriver att motverkande av traditionella könsroller och könsmönster 
betyder att normerna för det som ses vara manligt respektive kvinnligt bör förändras, så 
att alla människor erbjuds samma rättigheter och möjligheter oavsett om det gäller män 
eller kvinnor. Barn ska inte behöva begränsas och det betyder att förskolan ansvarar för att 
bredda könsrollerna för både pojkar och flickor. Pojkar och flickor ska inte delas upp i två 
olika kategorier. För att arbeta mot en jämställd förskola menar författaren att det är 
pedagogernas arbete och förhållningssätt som behöver förändras och inte barn. Bemöter 
vuxna barn med att flickor ska göra si och pojkar göra så, så är det också så det sedan 
kommer att uppfatta sig i sitt identitetsskapande. Barn vill förstå och lära sig hur sin 
omgivning fungerar och härmar då ofta vuxnas både omedvetna och medvetna uppförande 
samt vuxnas stereotypa könsroller. Författaren menar att i bemötandet med barn bör 
fokus ligga på personen, inte på kön, kläder, färger eller frisyrer. I samspelet med barn bör 
även de tilltalas med namn och inte som pojke eller flicka. Pedagogerna i 
förskoleverksamheten måste öka sin egen medvetenhet kring genus och jämställdhet, 
skapa bredare könsroller och ge alla barn större handlingsutrymme.  
 
Enligt Helene och Granholm (2009) handlar genusarbete i förskolan om att ge barn fler 
valmöjligheter. Pojkar och flickor ska få möjlighet att utvecklas fullt ut som individer utan 
att behöva begränsas av stereotypa könsroller. Vidare menar författarna att det behövs 
reflektioner och kunskap för att se omedvetna krav, normer och förväntningar som vi har 
på pojkar och flickor samt hur de påverkar barn. I och med detta är det viktigt att 
reflektera kring och ifrågasätta det vi gör och varför vi gör som vi gör. Det är enligt 
författarna viktigt att som pedagog förstå att ett medvetet som omedvetet handlande kan 
skapa både möjligheter och begränsa barns handlingsutrymme, uppfattning om sig själva 
och andra.  För att bli en god förebild i verksamheten menar även Svaleryd (2002) att en 
pedagog måste bli medveten om sina egna handlingar och tankar och hur detta kan 
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komma att påverka verksamheten. I ett jämställt arbete är det viktigt att pedagoger bortser 
från de traditionella förväntningarna som finns på de två könen. Det handlar istället om att 
kunna möta barn som enskilda individer oavsett kön och utgå från deras egna 
förutsättningar och intressen, för att tillåta barn att utvecklas med full potential.  
 
Henkel (2006)  menar att det är vanligt att tro att jämställdhetsarbete handlar om att ta 
bort olika saker och material i verksamheten. Vuxna tror ibland att pojkar inte ska få leka 
med bilar och flickor inte leka med dockor för att det är vad pojkar respektive flickor 
traditionellt brukar leka med. Författaren belyser dock att genus och jämställdhetsarbete 
inte handlar om att ta bort någonting utan snarare om att lägga till. Att lägga till olika 
saker och material betyder att skapa ett bredare perspektiv på könsrollerna genom att fylla 
könsstereotypa material och aktiviteter med nytt och bredare innehåll. En annan sak 
författaren poängterar är att flickor och pojkar inte ska göras lika. Det handlar istället om 
det ska skapas utrymme för att flickor ska få vara flickor på olika sätt och att pojkar ska få 
vara pojkar på olika sätt. Det kommer då erbjudas en bredare möjlighet för alla individer 
att själv välja sitt sätt att vara på utan att begränsas av typiskt traditionella könsmönster 
och könsroller.  
 
Olofsson (2007) beskriver arbetstätt med genus och jämställdhet som inte handlar om att 
ta ifrån flickorna Barbie och Batman från pojkarna utan de vill erbjuda både pojkar och 
flickor Batman och Barbie, barn erbjuds fler valmöjligheter. Författaren menar att 
pedagoger ska fungera som en förebild i förskoleverksamheten och det är då viktigt att få 
kunskaper och komma till insikt i sitt eget sätt att vara. Enligt författaren är det också 
viktigt ta tillvara på de föreställningar barn kan ha om att pojkar respektive flickor inte kan 
göra vissa saker beroende på kön. Pedagogen bör då inte gå in i försvarsställning och 
påpeka att flickor och pojkar kan göra allting och istället fråga dem om deras tankar, varför 
tror de som de gör? Varifrån kommer deras uppfattning, och därifrån utveckla deras 
tankar vidare om att alla kan göra saker trots könet. Att motverka traditionella 
könsmönster handlar enligt författaren även om att inte kritisera barn om de gör 
någonting enligt stereotypa könsmönster utan ge positiv respons när de vågar överskrida 
gränserna. Lif (2008) menar att utformningen av miljön är viktigt för hur barn tar för sig 
av verksamheten. Tekniska och mekaniska leksaker är ofta placerade på platser som inte 
ligger i närheten av till exempel dockor eller andra leksaker som flickor traditionellt sett 
leker med. Detta kan enligt författaren resultera i att flickorna kan hamna utanför de 
tekniska och mekaniska aktiviteterna. Enligt Helene och Granholm (2009) kan ibland 
rummen på förskolor vara könsmärkta vilket enligt författarna innebär att pojkar och 
flickor leker med olika saker på varsitt håll. Vidare menar författarna att det är vi vuxna 
som kodar materialet på förskolan. Det kan därför vara intressant om alla rummen på 
förskolan innehåller olika saker och material för att locka både flickor och pojkar. För att 
uppmuntra barn till könsöverskridande lekar kan det räcka med att bara döpa om ett rum 
på förskolan, till exempel döpa om dockvrån till hemvrån. 
 

Myrdal (1936) menar att leksaker bör fungera som material i barns lek och i förskolans 
verksamhet som ska främja barns utveckling och lärande. Vidare menar författaren att 
barns lek med dockor ofta misstolkas. Dockleken syftar inte bara till att öva moderlighet 
utan dockföremålet fungerar som material i olika aktiviteter. Författaren menar att pojkar 
precis som flickor främjas i leken med dockor, så länge vuxna inte hämmar leken på grund 
av sin och omvärldens föreställningar av hur pojkar respektive flickor bör leka och vara. Vi 
bör inte göra könsskillnad på leksaker i barns ålder och författaren menar att vi inte vinner 
på att dela upp leksaker i pojk- respektive flickleksaker. Myrdal anser att barn ska få välja 
leksaker utifrån intresse och inte hindras av omvärldens föreställningar av typiska 
könsroller så de kan utvecklas fritt. Leksaker bör enligt Myrdal locka barn till att tänka och 
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experimentera, material som toarullar, kartonger, snören och naturmaterial lockar och 
intresserar barn.  
 
Nilsson och Svensson (2005) menar att om leksaker ska betraktas som neutrala och 
jämställda så måste vi bryta den traditionella synen på vad som är flickaktiga och 
pojkaktiga lekar, roller och leksaker. Vidare menar författaren att de traditionella 
leksakerna som ofta är könrelaterade inte ska avskaffas utan de vuxna i barns omgivning 
bör ändra sitt förhållningssätt när det gäller traditionella leksaker som oftast är 
könsrelaterade. Författarna menar att detta kan ske med hjälp av att observera hur barn 
leker tillsammans med olika leksaker. Pedagoger bör då vara aktiva och förse barn med 
material som kan hjälpa dem att byta könsroller och överskrida de normer som i vissa fall 
råder i barns lekar.  
 
Enligt Eidevald (2009) belyser både läroplanen och skollagen att personal på förskolan ska 
arbeta med jämställdhetsarbete samt motverka traditionella könsmönster. Läroplanen 
beskriver inte hur personalen ska arbeta med jämställdhet och är därför en tolkningsfråga.  
Barn på förskolan behandlas utifrån vilken syn personalen har på genus och jämställdhet. I 
och med detta kommer jämställdhetsarbetet att se väldigt olika ut på varje förskola och 
skola.  
 
Sigurdson (2008) menar att en lärare kan äga teoretiska kunskaper i olika ämnen men att 
det kan bli problematiskt att sätta teori i praktiken. Nilsson och Svensson (2005) menar att 
förskolan strävar efter att vara genusmedvetna och motarbeta könsstereotypa rollekar och 
leksaker. Författarna menar att det är en utmaning för lärare och pedagoger att anpassa 
materialet i verksamheten så de stämmer överens med hänvisningar från läroplaner och 
skollag. Enligt Eidevald (2009) handlar inte jämställdhetsarbete om att flickor och pojkar 
ska ha samma frågor eller lika många frågor eller att alla barn ska göra exakt samma saker 
och i slutändan bli likadana, vi är individer och varje individ är unik. Helene och Granholm 
(2009) menar även att personal som är genusmedveten ger förskolans barn större 
möjligheter att utveckla hela sin personlighet som individer, oavsett kön. Svaleryd (2002) 
menar att genusbegreppet bör genomsyra hela verksamheten från morgon till kväll och 
pedagogen måste vara medveten och delaktig i en ständigt pågående process av barns 
identitetsskapande.  
 
Sigurdson (2008) menar att förskolan är en del av vårt samhälle och barn hela tiden 
påverkas av vad som är typiskt manligt och kvinnligt. I och med detta kan inte förskolan 
vara helt könsneutral trots att förskolan arbetar med ett könsneutralt förhållningssätt. 

4. Forskning kring jämställdhet i förskolan 

4.1.1 Social konstruktion av kön 
Utifrån en tidigare studie av Månsson (2000) spenderar många barn idag större delen av 
sin vakna tid på förskolan och förskolan kan enligt forskaren räknas som en parallell till 
den primära socialisationen som exempelvis familjen. Forskaren har kommit fram till att 
det är genom socialisationen som barn lär sig hur de ska vara, regler och uppfattningar 
med mera. Månsson har även forskat om interaktionsmönster på förskolor mellan 
pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv. Forskaren använde sig av intervjuer 
och observationer för få fram ett resultat. Ett syfte som forskaren hade var att undersöka 
hur pedagogerna förhåller sig till barn ur ett genusperspektiv och att analysera detta. 
Forskaren kom i sin studie fram till att pedagogernas både medvetna och omedvetna 
förhållningssätt till pojkar respektive flickor påverkar skapandet av könsrollerna i 
verksamheten. Pedagogernas egna föreställningar av pojkar och flickor påverkar 
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pedagogernas interaktion med barn beroende på om de samspelar med en pojke eller 
flicka. Vidare menar forskaren att förskolan styrs av olika faktorer som bland annat 
styrdokument som är styrande över personalens förhållningssätt och arbete med barn.  
 
Enligt Odelfors (1998) finns det svensk undersökning inom förskolan som har visat att 
vuxna bemöter flickor och pojkar olika. Det handlar bland annat om att flickor och pojkar 
anpassar sig till dolda regler vilket liknar Einarssons (2009) teori om den dolda och dubbla 
dolda läroplanen. Författaren beskriver att utöver läroplanen som finns så råder det en 
dold läroplan som inte stämmer överens med den riktiga läroplanen. Den dolda läroplanen 
innehåller dolda regler som att vänta på sin tur och läraren har en auktoritär roll. Utifrån 
Einarssons har det visat sig att den dolda läroplanen olika för pojkar och flickor och kallas 
den dubbla dolda läroplanen då flickor får mindre utrymme i klassrummet än pojkarna, 
och blir ofta hjälpfröknar. Författaren har kommit fram till att lärarens förhållningssätt är 
både omedvetet och medvetet. Detta kan påverka hur pojkar och flickor uppfattar vad som 
är kvinnligt respektive manligt. 
 
Odelfors (1998) undersökt tre olika förskolor. Syftet med författarens tidigare studie var 
att se vad i verksamheten som stöder eller hindrar barn att utrycka sig. Författaren har 
också valt att ha fokus på kön och könskillnader. I sin undersökning observerade 
författaren 19 pojkar och 19 flickor, åtta kvinnliga och tre manliga vuxna. I resultatet kom 
författaren fram till att kvinnorna dominerar förskolan. I och med detta blir förskolans 
värderingar och synsätt det som hör till normerna. I undersökningen visade det sig även 
att personalen känner större gemenskap med flickorna än med pojkarna. Flickorna har 
gott om kvinnliga förebilder medan pojkarna får söka sig till varandra och drar sig undan 
från de vuxna. Författaren har kommit fram till att pojkarna skapar sig en könsidentitet 
som är olik ifrån flickorna och på grund av detta blir pojkarna ofta krävande i samspel med 
personalen. Pojkarna har sällan någon manlig förebild att identifiera sig med i förskolan 
utan deras könsidentitet formas av jämnåriga, där de utvecklar ett könsideal som grundas 
på media och fantasihjältar.  
 
Enligt statens offentliga utredning (2004) ska den genusordning som råder i samhället om 
att flickor ska vara underordnade män i samhället motverkas. Utredningen säger också att 
enligt läroplanen ska en lärare vara medveten om de mål och riktlinjer som står angående 
arbetet mot att motverka traditionella könsmönster. Det finns också undersökningar om 
varför jämställdhetsarbetet har brister i olika verksamheter, främst beror det på 
förskolepersonalens bristande kunskap om genus och jämställdhet. Det kan också bero på 
att det inte finns resurser att arbeta med jämställdhetsarbete i vissa verksamheter. De 
yrkesverksamma inom förskolan ska också kunna bedriva en god pedagogik och 
professionalism. Statens offentliga utredning har kommit fram till att det inte är tillräckligt 
med utbildning om genus och jämställdhet i förskolan på lärarutbildningar. Enligt Statens 
offentliga utredning ska personalen på förskolan få möjlighet att utföra ett gott 
genusarbete, då krävs det också att de som arbetar i verksamheten får vidareutbildning 
eller lämplig utbildning i genus och jämställdhet. Detta för att de ska kunna uppnå mål och 
riktlinjer som läroplanen ger uttryck för. 

4.1.2 Genusmedveten pedagogik och leksaker i förskolan 
Statens offentliga utredning (2006) visar att det finns förskolor som ändrat om den fysiska 
miljön för att kunna ändra barns lekmönster och uppmuntra flickor och pojkar att leka 
med fler typer av leksaker. När de ändrat om miljön placerar de inte de leksaker som anses 
vara könskodade i små rum utan fyller rummen med leksaker som ska locka både flickor 
och pojkar. Resultatet av detta har visat sig vara positivt då pojkar och flickor leker mer 
tillsammans än de gjort tidigare samt att de vågar leka mer könsöverskridande lekar.  
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Eidevald (2009) har gjort en undersökning angående personalens medvetenhet och menar 
att det som kan leda en verksamhet framåt i utvecklingen är att personalen är medveten 
och att de tänker könsneutralt i vardagen. Trots att det finns styrdokument som läroplanen 
och skollagen som belyser att lärare ska motverka traditionella könsroller och 
könsmönster har det visat sig att förskolelärare ibland förstärker de könsroller som redan 
finns i förskola och skola. Forskaren har kommit fram till att detta oftast är omedvetet och 
att det sker på grund att vi människor har djupt förankrade tankar och föreställningar om 
hur en flicka respektive pojke ska vara.  
 
Eidevald (2009) har gjort en forskning då författaren valt att studera hur förskolelärare 
bemöter flickor och pojkar i den dagliga verksamheten samt hur förskolelärarna gör 
skillnad på flickor och pojkar. Författaren har valt att undersöka dessa delar för att kunna 
analysera barns könsidentitetskapande. I sin undersökning har forskaren valt att använda 
videobservationer och valt att fokusera på olika grupper av förskolelärare och barn i två 
olika förskolor. Resultatet av denna studie visade att alla barn ska ha rätt till samma 
aktiviteter och samma möjligheter oavsett kön. Det bör också finnas material som både 
pojkar och flickor kan leka med, barn ska få använda material som är traditionellt sätt 
könsanpassade. Resultatet visade även att förskolelärare vill göra förskolan så könsneutral 
som möjligt. Leksaker som är stereotypa ska sorteras bort från verksamheten, detta för att 
det inte ska finnas leksaker som påverkar könsidentiteten. Forskaren kom också fram till 
att det finns också förskolor som anser att då har barn inte några gränser att överskrida 
och försöker då att kombinera det som anses vara pojk- leksaker och flickleksaker. 
Forskaren menar också att den miljö som barn leker i spelar stor roll för vilka som leker 
vart och vad de leker. Svaleryd (2002) beskriver i sin bok om en observation som gjorts 
angående leksaker i förskolan. Personalen valde at ta bort många av de traditionella 
leksakerna och fokuserade istället mycket på utomhusmiljön, naturliga och experimentella 
material. Personalen upplevde då att barnen lekte på ett helt annat sätt än tidigare och fler 
barn lekte tillsammans på ett annat sätt än de gjorde med de traditionella leksakerna. 
Statens offentliga utredning (2006) visar att det finns förskolor som valt att behålla alla 
leksaker och bara valt att lägga till nya, dessa förskolor menar att barn kommer att möta 
traditionella flick- och pojkleksaker utanför verksamheten. Det är därför viktigt att behålla 
alla leksaker och bemöta barn utifrån ett genusperspektiv, då det är tillåtet att leka 
könsöverskridande lekar. 
 
Almqvist (1991a) redogör för aktuell forskning om hur leksaker kan påverka barns 
utveckling.  Författaren menar att det finns vissa forskare som hävdar att flickor och 
pojkars val av leksaker är medfött. Det finns också forskare som anser att barn blir 
influerade av deras omgivning redan som små spädbarn. Barn lär sig att tycka om de 
leksaker som de har tillgång till och fostras till att tycka om vissa typer av leksaker som de 
blivit försedda med. Vidare menar författaren att varierande leksaker kan leda till 
varierande lekar som inte skapar könsstereotypa lekar, då barn får prova på olika 
rollbeteenden. Författarens presentation av tidigare forskning menar att både flickor och 
pojkar vill leka med samma leksaker fram till ungefär ett års ålder då de utvecklar olika 
sätt att tänka och fördrar då olika leksaker. Tidigare forskning som Almqvist presenterar 
visar det sig att det är vuxna som bestämmer vilka leksaker främst små barn ska leka med.  
Enligt en forskning som författaren redogör visar det sig att det är vuxna som producerar 
och utformar barns leksaker, det är också de vuxna som bestämmer vilka leksaker små 
barn ska få leka med.  
 
Almqvist (1991a) presenterar en forskning om att barns utveckling är ett samspel mellan 
biologisk och sociala förhållanden. Barns val av könsstereotypa leksaker kan bero på det 
biologiska arvet för att pojkar och flickor är genetiskt olika. Trots det biologiska arvet 
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betonar Almqvist att det är socialisationsprocessen som har störst betydelse för barns val 
av leksaker. 
 
Lif (2008) presenterar en undersökning med konkreta exempel från skolvärlden. En 
undersökning visade att vid inköp av leksaker på förskolan kan det ibland köpas leksaker 
oreflekterat och utan syfte. Personalen tänker oftast inte genusmedvetet när de inhandlar 
leksaker utan de tänker att flickor och pojkar är i behov av olika saker. Vidare menar 
författaren att personalen köper dockor till flickorna och känner behov av att köpa något 
till pojkarna också, vilket gör leksakerna meningslösa utifrån genusaspekten. Enligt 
författarens undersökning visar det sig att barn i de första levnadsåren som inte knäckt de 
sociala koderna inte påverkas av könskodade leksaker eller lekpartner. Det är när barnet är 
äldre som de påverkas av de yttre faktorerna av vad som är en typisk pojkleksak eller 
typisk flickleksak. I och med att barn blir mer medvetna och influerade av samhällets 
normer blir det svårt för en pojke att leka med en leksak som klassas som en traditionell 
flickleksak. Detsamma gäller dock inte flickor då det är mer accepterat för dem att leka 
med leksaker som klassas som en traditionell pojkleksak.  

5. Metod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att vi ville undersöka förskolepersonalens tankar 
om leksakers betydelse för konstruktion av barns könsidentitet. Samt undersöka 
förskolans uppdrag att arbeta för ökad jämställdhet samt att motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Stukát (2005) menar att genom att använda kvalitativa 
metoder kan forskaren ta del av respondentens vardagliga arbete.  Anledningen till att vi 
valde att göra en kvalitativ studie var för att vi ville komma åt förskolepersonalens tankar 
och erfarenheter. Enligt Denscombe (2009) innebär en kvalitativ studie att resultatet kan 
presenteras i skrivna eller talade ord som exempelvis intervjuer eller observationer. 
Författaren menar dock att det finns en nackdel med kvalitativa metoder. Med kvalitativa 
metoder menar författaren att forskaren får en stor mängd information. Detta kan skapa 
problematik till de få sidantal och tidsramen vi har att röra oss med till vår uppsats. Denna 
problematik har vi tagit hanterat genom att vi delade upp intervjuerna och 
transkriberingarna mellan oss för att spara tid. En annan nackdel som Denscombe (2009) 
tar upp är att forskarens egna erfarenheter och tankar kan påverka hur han eller hon tolkar 
respondenternas svar. Denna nackdel har varit svår att ta hanterat då det är lätt att våra 
egna värderingar påverkar hur vi tolkar respondenternas svar. Vi har dock antagit ett 
neutralt förhållningssätt under intervjuerna och försökt att undvikt att inte ställa ledande 
frågor som kan påverka resultatet utifrån våra egna tankar och värderingar.  

5.1 Datainsamlingsmetod 
För att samla in data till vår studie valde vi att göra intervjuer eftersom vår studie utgår 
från en kvalitativ metod. Denscombe (2009) menar att intervjuer är en lämplig metod när 
forskare vill ta reda på människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter. Enligt 
Stukát (2005) bör en forskare bilda sig ny kunskap och inte enbart läsa andras forskningar 
och teorier vid genomförande av en studie. I vår studie har vi tagit del av teorier och 
tidigare studier utifrån vad andra forskare kommit fram till inom ämnet genus och 
jämställdhet. I och med att vi även gör intervjuer får vi en djupare kunskap om ämnet 
utifrån andras erfarenheter i förskoleverksamheten.  
 
Vi har utformat en intervjuguide där vi formulerat sex huvudfrågor som är relevanta till 
vår studie för att få svar på våra forskningsfrågor. Enligt Denscombe (2009)  innebär 
semistrukturerade intervjuer att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska 
behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren bör i en semistrukturerad intervju 
vara flexibel när det gäller ordningen på frågorna så att den intervjuade har en chans att 
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utveckla sina tankar. Våra intervjuer är semistrukturerade, där frågorna är öppna och 
intervjuerna kan vara flexibla och då får respondenterna tillfälle att utveckla sina svar.  
I och med att intervjuerna är semistrukturerade kan vi även lätt ställa följdfrågor.  
Respondenterna kan med sina egna tankar och erfarenheter väcka nya frågor och 
funderingar hos oss som kan vara intressanta i vår studie samt för vidare forskning.  
 
Denscombe (2009) menar att vid semistrukturerade intervjuer är det även vanligt att 
utföra personliga intervjuer, vilket innebär att det endast är en forskare och en informant 
närvarande. Våra intervjuer är personliga intervjuer då vi valt att endast en respondent och 
en intervjuare deltar vid varje tillfälle. Enligt Denscombe (2009) är denna metod med 
personliga intervjuer passande då det är enkelt att boka in en tid och plats som passar 
endast en respondent och en forskare. Vi valde även att göra personliga intervjuer för att 
respondenternas svar inte ska påverkas av andra deltagare. I och med att det endast är en 
respondent får vi varje respondents egna tankar och erfarenheter vilket vi tror kan bli svårt 
om det är fler respondenter närvarande då de lätt kan ge svar där de bara håller med 
föregående talare. En annan fördel till att vi valde att göra personliga intervjuer är för att 
Denscombe (2009) menar att det är lättare att hantera informationen från respondenten 
då den kommer från endast en person. Vidare menar författaren att det är lättare att 
transkribera en intervju med en person som talat och inte en hel grupp.  

5.2 Urval 
Denscombe (2009) menar att det inte finns något som stoppar hur forskare väljer 
respondenter. Vidare menar författaren att varje respondent väljs på grund av att de har 
något speciellt att tillföra forskningen. Respondenter i vår studie utgörs av personal inom 
förskolan som är utbildade förskolelärare men även personal som inte har utbildning, 
samtliga deltagare har dock arbetslivserfarenhet inom förskolan. Vi har valt dessa 
deltagare då de arbetar inom förskoleverksamheten och troligtvis kan tillföra nyttig och 
användbar information till vår studie.  
 
Vi hade som mål att tio respondenter skulle delta i vår studie då det ger en rimlig mängd 
datainsamling. Vi fick ihop tio stycken respondenter som deltog i vår studie med ett så 
kallat snöbollsurval. Med ett snöbollsurval menar Denscombe (2009) att personer 
hänvisar till andra personer som kan bidra till resultatet. I och med att personer hänvisar 
till andra personer växer antalet respondenter. Vidare menar författaren att 
snöbollsurvalet är en effektiv urvalsmetod för att få många deltagare till undersökningen. 
Snöbollsurvalet var ett enkelt sätt för att hitta respondenter. Snöbollsurvalet var en lyckad 
urvalsmetod då vi fick tips på respondenter inom förskolan som bidrog till vår 
undersökning. I ett tidigt skede hade vi kontakt med våra handledare under den 
verksamhetsförlagda delen av vår utbildning. Våra handledare gav oss tips på fyra 
personer inom förskolan som var intresserade av att delta i studien. Dessa fyra deltagare 
hade i sin tur tips på fem andra förskolelärare och personal som var intresserade av att 
delta i vår studie. En av dessa fem deltagare gav oss tips på fler respondenter, eftersom vi 
endast behövde en till så valde vi en respondent med lång arbetslivserfarenhet som var 
utbildad förskolelärare. I vårt urval av deltagare till vår studie valde vi inga specifika 
förskolor utan alla respondenter arbetar inom olika förskolor och barngrupper vilket 
gjorde att vi ändå fick ta del av olika arbetssätt. För att på ett tydligt sätt kunna belysa 
specifika tankar hos respondenterna har vi valt att numrera dem mellan ett till tio för 
eventuella citat i resultatpresentationen. 

5.3 Databearbetning och analysmetod 
Vid bearbetningen av vår insamlade data använde vi oss av en kvalitativ analysmetod.  
Efter genomförandet av intervjuerna bearbetade vi dem på var sitt håll och transkriberade 
de ljudinspelade intervjuerna, detta för att använda tiden på ett effektivt sätt. För att 
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underlätta bearbetning av insamlad data bör alla dokument enligt Denscombe (2009) vara 
i samma format och samma dataprogram. Efter att intervjuerna transkriberats träffades vi 
och lade in alla transkriberingar i samma dokument på datorn för att ha de på ett samlat 
ställe med samma texttyp och format. I och med att vi valde att genomföra intervjuerna 
och transkriberingarna på varsitt håll valde vi sedan att lyssna igenom varandras 
ljudinspelningar och jämföra med transkriberingarna. Detta gjorde vi för att båda två ska 
ha tagit del av allt insamlat material samt för att se så vi har tolkat respondenterna på 
samma sätt. Språket har även rättats till i transkriberingarna av ljudinspelningarna för att 
underlätta för oss att förstå respondenten.  
 
Alla transkriberingar skrevs ut i pappersformat för att underlätta bearbetningen av 
insamlat material. Intervjuerna sammanställdes tillsammans, vi jämförde och analyserade 
svaren utifrån frågeställningar i vår forskning. Vi valde därefter ut relevanta delar ur 
intervjuerna utifrån våra forskningsfrågor i uppsatsen. Innehållet i intervjuerna sorterades 
utifrån underrubriker vi har i uppsatsen för att det ska bli lättare att sortera 
datainsamlingen för analys. Efter att vi analyserat våra intervjuer upptäckte vi olikheter 
och likheter mellan respondenterna som kunde lyftas i resultatet 

5.4 Studiens tillförlitlighet  
Enligt Stukát (2005) är det viktigt att forskare diskuterar studiens tillförlitlighet. 
Författaren beskriver begreppet reliabilitet som innebär hur bra mätinstrumentet är för 
metoden att få så god kvalitet på studien som möjligt. Då vi ska kunna nå högsta 
reliabiliteten i vår studie började vi med att diskutera vilken metod som skulle kunna ge 
bäst kvalitet för att besvara våra forskningsfrågor. Vi beslutade att använda oss av 
semistrukturerade och personliga intervjuer då dessa troligtvis kan ge oss störst reliabilitet 
på personalens svar kring genus och jämställdhet.  
 
Stukát (2005) menar att reliabiliteten inte är ett tillräcklig bra mätinstrument. För att få en 
god validitet i en undersökning menar författaren att forskaren bör ifrågasätta sitt 
mätinstrument; Mäts det som jag är ute efter att mäta? Med validitet menas det att 
forskaren bör reflektera över sitt val av metod. Vidare menar Denscombe (2009) att 
begreppet validitet handlar om den insamlad data reflekterar en sanning och täcker 
intervjufrågorna. Validiteten används enligt författaren för att mäta om valet av metod kan 
samla in data som är träffsäker. Vi har noga granskat vår intervjuguide innan vi utfört 
intervjuerna och ställt oss frågan om vi får svar på de frågor vi avser att ta reda på. Detta 
har vi gjort för att få en bra validitet i vår studie. Intervjufrågorna i vår …… könsmönster 
och könsroller. Vi tog bort. 
 
Intervjuerna och transkriberingarna utfördes enskilt och därför valde vi att ta del av 
varandras ljudinspelningar och transkriberingar för att vara säkra på att vi uppfattat 
respondentens svar lika. I och med att vi båda varit delaktiga i alla moment borde detta 
även höja reliabiliteten i vår studie. Denscombe (2009) menar att det är svårt för forskare 
som använder sig av kvalitativa forskningsmetoder att veta om de uppfattat respondenten 
korrekt. Författaren menar att i intervjuer pratar respondenten utifrån sina tankar och 
känslor därför är det svårt att veta hur stor trovärdighet som finns. 

5.5 Etiska ställningstaganden 
I vår studie har vi tagit hänsyn till de fyra huvudkraven kring forskning utifrån 
Vetenskapsrådet (2002). De fyra huvudkraven är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi har tagit hänsyn till informations och 
samtyckeskravet genom att vi innan intervjuerna skickat ut ett missivbrev till samtliga 
deltagare där vi informerat om ämnet och syftet med vår studie samt de forskningsetiska 
principerna. Respondenterna har fått både skriftlig och muntlig information om de fyra 
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huvudkraven utifrån Vetenskapsrådet (2002) för att skyddas som respondent i vår studie. 
Respondenterna som visat intresse att delta i vår studie har informerats om att de deltar 
frivilligt och har rätt att avbryta intervjun om de vill.  
 
Vi uppfyller konfidentialitetskravet genom att respondenterna är anonyma. Information 
har delgivits respondenterna om att ljudinspelningarna och transkriberingarna av 
intervjuerna kommer sparas då examinatorn har rätt att granska vårt material. När 
uppsatsen examinerats och godkänts kommer sedan materialet att förstöras. Inga 
arbetsplatser eller personuppgifter kommer att redovisas. Respondenterna har också 
informerats om att deras intervjuer endast kommer användas till vår studie och ingenting 
annat och på så vis har vi även tagit hänsyn till nyttjandekravet.  

6. Resultat 
Nedan presenteras vårt resultat där vi valt ut relevanta delar som analyserats och 
kategoriserats in under följande rubriker; bemötande och språkets roll och konstruktion av 
manligt och kvinnligt, genusmedveten pedagogik – material, lek och leksakernas betydelse 
och pedagogers tankar kring medvetenhet om genus och dess problematik.  

6.1 Bemötande och språkets roll i konstruktion av manligt och kvinnligt 
På frågan hur respondenterna arbetar för att motverka traditionella könsmönster och 
könsroller fick vi två olika uppfattningar utifrån respondenternas svar. Samtliga 
respondenter svarade att förhållningssättet och språkets roll i bemötandet med barn är en 
viktig del i jämställdhetsarbetet för att motverka traditionella könsmönster och könsroller.  
 
Förhållningssätt 
Samtliga respondenter poängterade i intervjuerna att det är viktigt att en pedagog måste 
vara  medveten om sitt eget förhållningssätt. Pedagoger ska inte enligt respondenterna 
bemöta barn utifrån förutfattade meningar  och föreställningar av vad som är kvinnligt 
respektive manligt.  
                             
                                     Att man försöker ha ett neutralt förhållningssätt (respondent 5) 

 
Språket roll 
Dessutom visar intervjuerna att det tycks finnas en tämligen stor medvetenhet om språkets 
roll i konstruktionen av manligt och kvinnligt. Samtliga respondenter tar upp att 
pedagoger måste vara medvetna om hur de pratar med flickor och pojkar. De belyser också 
att vuxna inte ska påpeka barns utseende utan istället fokusera på individen. Vidare menar 
respondenterna att pedagoger ska utgå från individen vid samtal med barn och inte dess 
kön. Nio respondenter ger exempel på att inte tala om för flickor att de är söta och pojkar 
är tuffa utan istället fokusera på andra egenskaper som färger och material som 
traditionellt sett inte förknippas med pojkar respektive flickor. Respondent tio gav inga 
exempel på detta men berörde ämnet. 
 

Och när det kommer en flicka så är det mera åh vad fin den var liksom så, man blir mera 
liksom pluttinuttig sådär och gullig mot flickor och lite så här kaxigare mot pojkar på 
något vis. Och det försöker jag tänka på typ kommer det någon oavsett om det är en flicka 
eller pojke och liksom verkligen vill visa upp sina kläder så försöker jag mera typ så här ja 
men vilken fin färg den har eller bara frågar ja men vad är det för färg på tröjan? 
(Respondent 3) 

 
Respondent ett, tre, sex, sju, åtta påvisar att det muntliga bemötandet till barnen kan 
påverka hur barn sedan uppfattar hur de bör vara som pojkar respektive flickor i deras 
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skapande av könsidentitet. Förutom det muntliga bemötandet med barn belyser även en 
respondent att kroppsspråk, mimik och tonläge kan påverka barnen i hur de bör vara som 
pojkar respektive flickor.   
 

Det tror jag definitivt att de bygger sin... bygger sin form av självförtroende genom yttre 
komplimanger och att de har en roll att de ska vara fina och att de… det kan bli åt det 
hållet, jag tänkte om de blir bara så men att de blir betygsatta eller bekräftade på grund av 
deras utseende istället för vad man gör hur man är och vad man säger mer kunskaper och 
att de då styrs genom sådana kommentarer och sådant bemötande styr dem i sådana 
riktningar. ( respondent 7)  

6.2 Genusmedvetenpedagogik – Material, lek och leksakernas betydelse 
När det gäller pedagogers tankar kring material , lek och leksaker kom vi fram till tre olika 
uppfattningar utifrån respondenternas svar i intervjuerna.  Dessa tre uppfattningar 
behandlar pedagogers förhållningssätt, material och leksaker samt lek på förskolan.   
 
Förhållningssätt 
I våra intervjuer har vi kommit fram till att samtliga respondenter  har uppfattningen om 
att det är pedagogernas förhållningssätt som är det viktigaste för att inte barns skapande 
av könsidentitet ska påverkas av leksakerna. Detta oavsett om de är neutrala eller 
traditionella pojk- flickleksaker. Pedagoger ska inte kategorisera vissa typer av leksaker till 
pojk- eller flickleksaker och inte förhålla sig till desa utifrån egna föreställningar och 
uppfattningar av vad som är manligt respektive kvinnligt.  
 

Jag tror inte att barn föds in i sina könsroller utan det är någonting de socialiseras in i, 
redan vid födseln av förväntningar som samhället föräldrar och vänner har på pojkar och 
flickor (respondent 3)  

 
Material och leksaker 
Samtliga respondenter anser att det material och leksaker har stor betydelse i ett arbete 
med genus och jämställdhet. Även här när det handlar om material och leksaker på 
förskolan belyser samtliga respondenter att fokus ska ligga på individen och dess intressen 
och inte på könet hos barn. Respondenterna anser att det ska finnas leksaker och material 
som följer barns intressen och behov.   
 
Respondent ett och fem anser att pedagoger bör hålla miljön så neutral som möjligt och 
inte könskoda olika rum och material. Respondent nummer ett beskriver att rummen på 
dennes förskola är ombytliga, vilket enligt respondenten innebär att de utformar rummen 
utifrån barnens intressen och behov. Intresseras barn av att uppträda gör personalen om 
till exempel dockvrån till en scen.  
 
Respondent ett och två belyser att pedagoger bör tänka på hur olika material och leksaker 
presenteras för barnen på förskolan. Samtliga respondenter anser att det är pedagogers 
förhållningssätt utifrån den miljön som påverkar barn och inte själva rummen, leksakerna 
och materialet i sig.  

  
Jag tror ändå att det jag vill lägga liksom betoningen på det är att jag tror att pedagogerna 
spelar större roll än vad leksakerna gör för det beror på hur man presenterar det för 
barnen och att miljön spelar stor roll och att det är här man måste lägga vikten och inte 
kan göra. (Respondent 1) 

 
Enligt alla respondenter ska alla barn erbjudas samma material oavsett vilket kön barnet 
har. Samtliga respondenter anser att barn ska ha tillgång till traditionella pojk- och 
flickleksaker. Respondent nummer åtta belyser att traditionella leksaker måste finnas på 
förskolan för att barn ska få möjlighet att överskrida traditionella könsroller.  
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Samtliga respondenter tror att leksaker kan påverka barns skapande av könsidentitet som 
pojke respektive flicka. Endast respondent ett och fyra ger ett exempel på detta där de tror 
att Barbiedockor kan ge en skev bild av en kvinnas kroppsideal. Vidare menar respondent 
ett att det är pedagogerna som påverkar barnen mer än vad själva leksaken i sig gör.  
 

Ja alltså jag tror ju att Barbiedockor kan ge sjuka kroppsideal men jag tror också att 
beroende på hur man som vuxen bemöter leken med Barbiedockor så kan man motverka 
kroppsidealen. (Respondent 1) 

 
Respondent fem och sju tar upp att leksakerna måste ha ett syfte och att det är pedagogen 
som väljer vad som ska köpas in till förskolan. Dessa två respondenter poängterar att de 
väljer att inte köpa in just Barbiedockor utan mer neutrala leksaker.  
 
I resultatet kom vi dock fram till att samtliga respondenter anser att det inte bara är på 
förskolan som barnen påverkas av leksakerna då barnen påverkas mycket från familj och 
det övriga samhället som tillexempel media, butiker och litteratur.  
 

Precis, det är väldigt media styrt, jag tror det är svårt att motverka könsrollerna. 
Tillexempel om en kille ser att det bara är tjejer som leker med vissa leksaker så kommer 
nog inte den killen att lockas att leka med de leksakerna, och den vill inte bli retad. Där 
tror jag mycket går fel. (Respondent 9)   

 
Vidare menar sex av våra tio respondenter att utöver de traditionella pojk- och 
flickleksakerna använder de sig av neutrala saker som inte traditionellt förknippas med 
något specifikt kön, och experimentmaterial för att erbjuda barnen fler valmöjligheter.  
Respondent ett, tre och sju ger exempel på kartonger, toarullar, träklossar med mera som 
de anser vara neutrala leksaker.  
 
Lek 
I vårt resultat kom vi fram till att en respondent uppfattar att killar leker mycket våld och 
mycket med actiongubbar. Denne respondent har även sett att när flickor leker med 
samma leksaker upplever denne inte samma slags lek hos flickorna och leken är mindre 
våldsam.  
 

Men alltså kill- saker är ju väldigt mycket våld väldigt mycket bang, slam och match, 
hårda, tuffa, starka, och det är ju väldigt könsdelat. För även om tjejerna skulle leka med 
samma saker så uppfattar jag inte dem som att de uttrycker sig på det sättet. (Respondent 
7)  

 
En annan uppfattning gällande leken är att respondent tre, sex och åtta anser att 
pedagoger inte ska hindra pojkar att leka med traditionella pojkleksaker eller hindra 
flickor att leka med traditionella flickleksaker. Enligt de tre respondenterna ska 
pedagogerna istället uppmuntra barn till att överskrida traditionella könsroller. 
Respondent sex beskriver hur ett möte med ett barn kan se ut för att uppmuntra barn till 
att överskrida traditionella könsroller och könsmönster. 
 

Det har vi en liten kille som har och han älskar också att ta på sig lite av de här fina 
kläderna emellan åt och, nu har han ett syskon eller en, en ja en syster som han säkert 
också ser upp till och tycker att han kanske vill vara lik henne och det är ju också skönt att 
man får tillåtas göra det plus att jag tycker läroplanen ger oss ju också den inriktningen 
att hjälpa föräldrar och, låta barnen vara den de är. (Respondent 6) 
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6.3 Pedagogers tankar kring medvetenhet om genus och jämställdhet 
samt dess problematik  
När det handlar om pedagogers tankar om medvetenhet, genus och jämställdhet samt dess 
problematik har vi kommit fram till att det finns tre olika områden som respondenterna 
berör i intervjuerna. I vårt resultat kom vi fram till att nio och av tio respondenter berörde 
sina tankar om genus och jämställdhet samt att detta kan resultera i en problematik.   
 
Läroplanen och arbete med genus och jämställdhet 
Läroplanen är ett område som sju av våra tio respondenter anser kan skapa problematik i 
arbetet med genus och jämställdhet. Respondent nummer sex anser att läroplanen 
fungerar som en lagbok som måste följas och det går inte att avvika från den, denne 
respondent uttrycker dock att läroplanen är luddig. Det står att det ska arbetas med genus 
och jämställdhet men det står inte hur arbetet ska utföras. Trots detta visade vårt resultat 
att respondent nummer ett, två, tre, fyra, fem, sex och åtta upplever att pedagoger idag är 
medvetna om genus och jämställdhet samt vad läroplanen säger. Respondenterna 
upplever dock att det är svårt att arbeta utifrån genusaspekten, då det inte alltid fungerar i 
praktiken. Trots att de är medvetna menar respondenterna att de inte alltid gör som de 
borde göra och att det iså fall handlar om omedvetna handlingar i vardagsarbetet. 
Respondent nummer åtta anser att pojkar och flickor har olika identiteter och därför ska 
de inte behandlas lika.  
 

Men sen kan jag tycka att pojkar och flickor inte är lika därför kan man inte behandla 
dem lika heller så det är lite […] Det har ju med […]  alltså kön har ju med identitet att 
göra tycker jag, och är man en flicka har man en annan identitet än vad en pojke har. 
(Respondent 8) 

 
Män i förskolan 
Respondent fyra, sju och åtta tog också upp män som förebilder i förskolan under 
intervjuerna och att de poängterar att detta kan skapa en problematik i arbetet med genus 
och jämställdhet i förskolan. Dessa tre respondenter anser att det är för få män som 
arbetar i förskolan och att det bör finnas både manliga och kvinnliga förebilder.  
 

Och då tänker jag, ja men tänk om förskolan kan försöka vara så könsneutral som möjligt 
så att allting som finns där eller den kanske inte behöver vara helt könsneutral men att 
den ger helt olika bilder av kvinnligt och manligt och… hur lätt är det då när det bara är 
kvinnor som jobbar. Hur mycket manligt får de då? (Respondent 4) 

 
Respondent sju poängterar att det kan vara svårt för kvinnliga pedagoger att påvisa 
männens roll då barnen behöver verkliga situationer och inte bara diskussioner om det. 
Respondent åtta menar att män bör finnas i förskolan och att kvinnlig och manlig personal 
kan visa barn att kvinnor kan göra samma saker som män kan och män kan göra samma 
saker som kvinnor. Det är viktigt att visa barn att oavsett kön har alla ett eget sätt att vara 
på. Respondent sju tror att bemötandet av barn påverkar barnens skapande könsidentitet.  
 

Jag tror definitivt att det har en väldigt stor påverkan, extremt stor påverkan. Jag kan 
märka det som kille själv här också, har en väldigt stor roll att kanske visa upp att det 
finns män som är på olika sätt att man inte behöver vara den där tuffa hårda alltså. 
(Respondent 7) 

 
 
 
Medvetenhet  
I vårt resultat anser respondent tio, åtta och fem att genus är ett omfattande område som 
de arbetar med i verksamheten och dessa tre tycker att det bör arbetas mer med. 
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Respondent nummer sex poängterar att intervjuer som vår studie, kan öka medvetenheten 
hos pedagoger. Samtliga tio respondenter anser att pedagogers medvetenhet om genus och 
jämställdhet är en betydande faktor idagens förskola. Respondent nummer åtta och fem 
och sex tycker även att det är viktigt att reflektera över sina egna handlingar för att öka sin 
egen medvetenhet. De menar att personalen i arbetslaget kan hjälpas åt att synliggöra 
handlingar och påminna varandra om arbetet med genus och jämställdhet.  

7. Resultatanalys och diskussion 
Vi kommer under nedanstående underrubriker att diskutera metoddelen samt resultatet 
som presenteras i föregående kapitel. Vi kommer även att koppla ihop resultatet med 
teorier och tidigare forskning vi tagit del av, som även analyseras och problematiseras.   

7.1 Metoddiskussion 
Från tidigare erfarenheter av intervjuer vet vi att det kräver mycket tid och arbete att 
genomföra en intervju. Vi förberedde oss väl genom att vara påläst om ämnet genus och 
jämställdhet då vi läst teorier och tidigare forskning. Innan intervjuerna utfördes prövade 
vi att intervjua varandra med våra huvudfrågor för att få in en bra teknik. Detta har hjälpt 
oss när vi sedan utfört intervjuerna då vi känt oss trygga med situationen att göra en 
intervju.  
 
I och med att vi valde att ha intervjuer blev svaren personliga utifrån respondenternas 
erfarenheter. Intervjuer var ett bra metodval då vi fick svar på våra frågor utifrån 
respondenternas erfarenheter. Eftersom att vi hade öppna intervjuer och hade en chans att 
gå på djupet i respondentens tankar och resonemang då vi kunde ställa följdfrågor. Då fick 
respondenten möjlighet att utveckla sina svar vilket har ökat vårt kunskapsstoff inom 
ämnet genus och jämställdhet i förskolan. Denna metod har varit bra för vår studie då det 
inte finns något rätt eller fel svar på forskningsfrågorna, detta kan ha gjort att det blivit 
lättare för respondenten att svara. 
 
 Denscombe (2009) beskriver att arbetet med intervjuer kan ta lång tid att utföra och 
sammanställa. En annan nackdel som författaren tar upp är att semistrukturerade 
intervjuer kan vara svåra att sammanställa då intervjun kan sväva ut. Författaren menar 
att när en forskare tolkar och analyserar datainsamlingen kan det bli så att forskaren 
måste gå fram och tillbaka mellan respondentens svar för att tolka och förstå svaren. I en 
kvalitativ analys menar författaren att svaren inte kommer i rätt ordning för att intervjun 
är öppen och semistrukturerad, då intervjuaren är flexibel i frågornas följd. Författaren 
menar även att en kvalitativ analys måste sorteras och bearbetas för att den ska bli lättare 
att analysera. Genus och jämställdhet är ett brett område och det fanns mycket som 
respondenterna kunde berätta om det och vi fick långa svar, detta är inte negativt då vi 
ökat vår kunskaps stoff. Detta märkte vi under sammanställningen då vi även fick mycket 
information som inte var relevant till våra frågor och det blev svårt att sortera ut vad som 
var relevant till våra frågor. Trots att vi fick svar på våra intervjufrågor kände vi i efterhand 
att vi kunde ha stärkt reliabiliteten ytterligare genom att även utföra observationer då 
Denscombe (2009) menar att forskare bör ha flera olika kontroller för att stärka 
trovärdigheten hos respondenten i en undersökning.  
 
Vi märkte också under sammanställningen av intervjuerna att några av våra respondenter 
sa emot sig själva i deras svar, vilket även har gjort det svårare för oss att få fram vad 
respondenten egentligen menar. Detta kan ha berott på att vi ställt öppna stora frågor, 
vilket gjort att respondenterna kan ha gett ett svar och allteftersom de resonerat kring sitt 
svar kommit på ett annat sätt att se på saken.  
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Det var även svårt att hitta en intervjutid som passade oss och respondenten. Det var 
endast fyra respondenter som kunde utföra intervjun under arbetstid. Alla respondenter 
som valde att delta i vår studie fick välja tid och plats själva för intervjun. Vi valde att låta 
dem välja tid och plats för att de skulle känna sig så bekväma som möjligt samt för att öka 
trovärdigheten i vår studie. Fyra respondenter hade möjlighet att utföra intervjun under 
arbetstid. Vi upplevde att två av dessa fyra intervjuer som fick utföras under arbetstid kan 
ha påverkats av störande miljö. En av dessa fyra intervjuer ägde rum på en öppen plats på 
förskolan barn och personal kunde ibland komma in i intervjun och respondenten kom av 
sig. En intervju utfördes i ett stängt rumt på förskolan med glasdörrar och detta kan ha 
påverkat resultatet då respondenten blev störd av barn som kikade in. En respondent valde 
att ha sin intervju på ett café, där var miljön rörig vilket kan ha påverkat resultatet men 
respondenten verkade vid tillfället inte störas av miljön på Caféet. Den röriga miljön gjorde 
det dock svårt vid vissa tillfällen att höra vad respondenten sa vid transkriberingen av 
intervjun vilket då kan ha påverkat resultat om vi inte uppfattat det respondenten vill 
förmedla på rätt sätt.  
 
Övriga respondenter valde att ha sina intervjuer på platser som gav en lugn miljö för 
intervjun. Trots att en del intervjuer utfördes i röriga miljöer fick vi ändå svar på våra 
frågor. 
 
Intervjuerna spelades in med bandspelare och nio av tio respondenter kände sig bekväma 
med bandspelaren medan en respondent upplevde att det blev jobbigt. Respondenten 
uttryckte att det kändes pinsamt och respondenten blev nervös vilket kan ha påverkat 
resultatet. Eftersom att respondenten upplevde att det kändes nervöst och pinsamt kanske 
respondenten inte svarade på ett sådant sätt som denne skulle vågat göra utan 
ljudinspelningen.  

7.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 

7.2.1 Pedagogers tankar kring förhållningssätt om genus och jämställdhet 
I vår studie har vi kommit fram till att förskolelärares uppfattningar om hur praktiskt 
arbete om genus och jämställdhet i förskolan ska ske för att motverka traditionella 
könsmönster och könsroller ser olika ut. I resultatet av våra intervjuer anser samtliga tio 
respondenter att vuxnas förhållningssätt och bemötande är viktigt i arbetet för att 
motverka traditionella könsmönster och könsroller. Respondenterna menar att pedagoger 
måste vara medvetna över hur de samtalar med flickor och pojkar, fokus ska ligga på 
individen inte på könet.  
 
För att motverka traditionella könsmönster och könsroller beskriver också nio av våra tio 
respondenter att barn ska tilltalas med namn och inte som pojke eller flicka, samt att en 
pedagog i samspel med barn inte bör lyfta att flickor är söta och pojkar tuffa. Fokus ska 
istället ligga på andra attribut som inte traditionellt förknippas med något kön, som färg 
eller material. Detta lyfter även Henkel (2006) som menar att när en pedagog bemöter ett 
barn ska fokus ligga på individen och personen, inte på vad invididen har för kön, färg på 
kläderna eller vilken frisyr barnet har.  
 
Samtliga tio respondenter lyfter även vikten av muntligt bemötande med barn, och hur 
detta kan sedan komma att påverka barn i sitt skapande av könsidentitet. Respondent 
nummer ett tar också upp att mimik, kroppsspråk och tonläge kan komma att påverka 
barns skapande av könsidentitet, att barn utifrån detta kan få en uppfattning av hur pojkar 
respektive flickor ska vara. Vi har jämfört vårt resultat med en tidigare studie av Månsson 
(2000) som forskat om interaktionsmönster på förskolan mellan pedagoger och de yngsta 
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barnen i ett genusperspektiv. Forskaren kom fram till att pedagogers egna föreställningar 
om vad som anses vara flickigt respektive pojkigt påverkar hur de samspelar med barnen.  
Vårt resultat stämmer även överens med Olofsson (2007) som menar att det sätt som vi 
väljer att samspela med barn har stor betydelse för hur kön skapas. Författaren menar att 
genom kroppsspråk, röstläge och mimik samt hur vi väljer att prata med barn kommer att 
påverka barn och vilken uppfattning de sedan kan komma att få om vad det innebär att 
vara pojke respektive flicka.  
 
Enligt Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) kan vuxnas sätt att bemöta pojkar och 
flickor bidra till hur de uppfattar vad som är manligt och kvinnligt. Barn påverkas av 
vuxnas förhållningsätt, för vad som gäller i ett demokratiskt samhälle och läroplanen 
poängterar att vuxna därför är viktiga förebilder. 
I vårt resultat belyser tre av våra respondenter en problematik där de anser att det är för få 
män som arbetar i förskolan. Det saknas enligt respondenterna manliga förebilder i 
förskoleverksamheten. Vidare menar respondent sju att det är svårt för kvinnor i 
verksamheten att påvisa männens roll. Enligt respondent åtta är det också viktigt att både 
kvinnor och män kan visa barn att kvinnor kan göra samma saker som män och män kan 
göra samma sak som kvinnor. Denna respondent menar också att det är viktigt att visa 
barn att alla har ett sätt att vara på oavsett kön. Utifrån detta kan vi också se denna 
problematik och att det saknas manliga förebilder i förskolan vilket samstämmer med en 
undersökning som Odelfors (1998) gjort i tre olika förskolor. Författarens undersökning 
visar att det arbetar virka 95 procent kvinnor i förskoleverksamheten. I och med att 
kvinnorna dominerar förskolan blir förskolans värderingar och synsätt det som hör till 
normerna. 

7.2.2 Pedagogers tankar kring material och leksaker 
I vårt resultat kom vi även fram till att samtliga tio respondenter i vår studie anser att 
miljön har en betydande roll i ett arbete för att motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Även när det gäller miljön anser samtliga respondenter att fokus ska ligga på 
individen och intressen inte på barns kön. Det ska enligt respondenterna finnas material 
och saker som följer barns intressen och behov på förskolan. Detta är något som Myrdal 
(1936) anser är viktigt då författaren menar att barn ska få välja leksaker utifrån vad de 
tycker är roligt och vad de är intresserade av. Alla respondenter anser dessutom att alla 
barn ska erbjudas samma material och leksaker oavsett kön.  
 
Vårt resultat visade att tre respondenter tycker att pedagoger aldrig får hindra en flicka att 
leka med traditionella flickleksaker eller hindra pojkar från att leka med traditionella 
pojkleksaker utan det handlar om pedagoger istället ska arbeta med att uppmuntra barn 
till att överskrida traditionella könsroller. Utifrån vårt resultat har det blivit tydligt för oss 
att uppmuntra barn till att överskrida traditionella könsroller också har en betydande roll i 
ett genusmedvetet arbete. Enligt Olofsson (2007) handlar motverkande av traditionella 
könsmönster även om att inte kritisera barn om de gör någonting enligt stereotypa 
könsmönster utan ge positiv respons när de vågar överskrida gränserna. Detta är även 
någonting som Henkel (2006) belyser då författaren anser att pedagoger ska erbjuda en 
bredare verksamhet som tillåter barn att utvecklas utan att begränsas av traditionella 
förväntningar och på hur pojkar respektive flickor bör vara.  
 
Helene och Granholm (2009)  menar att rummen på förskolor kan vara kodade på olika 
sätt som gör att pojkar och flickor leker på varsitt håll vilket författarna kan undvikas med 
hjälp av att förskolepersonalen byter namn på rummen till exempel hemvrån istället för 
dockvrån. Vidare menar författarna att det är viktigt att förskolepersonalen försöker att 
locka båda könen till alla sorters olika material. Respondent nummer ett lyfte det som 
Helene och Granholm (2009) tog upp angående att förskolans rum är ombytliga vilket 
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intresserade oss då vi inte tänkt i dessa tankar förut. Respondenten lyfter att personalen 
ändrar rummen utifrån där barnen befinner sig just nu och intresserade av.  
 
Enligt Statens offentliga utredning (2006) finns förskolor som ändrat om den miljön för 
att kunna ändra barns lekmönster och uppmuntra flickor och pojkar att leka med fler typer 
av leksaker. Resultatet av utredningen har visat sig vara positivt då pojkar och flickor leker 
mer tillsammans än de gjort tidigare samt att de vågar leka mer könsöverskridande lekar. 
Enligt utredningen finns det förskolor som valt att behålla alla leksaker och bara valt att 
lägga till nya, dessa förskolor menar att barn kommer att möta traditionella flick- och 
pojkleksaker utanför verksamheten. Det är därför viktigt att behålla alla leksaker och 
bemöta barn utifrån ett genusperspektiv, då det är tillåtet att leka könsöverskridande 
lekar. Detta stämmer överens med resultatet vi fick av samtliga respondenter i vår studie. 
Respondenterna anser att barn på förskolan ska ha tillgång till både traditionella pojk- och 
flickleksaker. Endast en av våra tio respondenter belyste varför det bör finnas traditionella 
pojk- och flickleksaker på förskolan, vilket är för att barn ska ha möjlighet att överskrida 
de traditionella könsrollerna. Förutom att vårt resultat har blivit liknande statens 
offentliga utrednings (2006) resultat beskriver också Olofsson (2007) ett liknande 
arbetssätt om genus och jämställdhet där leksaker som anses vara könsstereotypiska inte 
ska tas bort från förskolan utan istället tillföra fler olika typer av leksaker och ge barn 
bredare valmöjligheter. 
 
Svaleryd (2002) menar att pedagoger ska vara medvetna och delaktiga i barns skapande av 
könsidentitet och att det är någonting som ständigt pågår. Utifrån vår studie har vi kommit 
fram till att genus och jämställdhetsarbete är något som ska arbetas med dagligen och 
genomsyra hela verksamheten. Genus är ett stort ämne och ingenting som kan slutföras 
utan ständigt utvecklas. I vårt resultat visade det sig att barns skapande av könsidentitet 
inte ska påverkas av stereotypa leksaker som kan finnas på förskolan. Det är inte 
leksakerna som ska bytas ut utan det är pedagogernas förhållningssätt till dem som bör 
ändras till exempel att pedagogerna tänker på hur leksaker och material pressenteras och 
placeras i verksamheten. Utifall alla typer av leksaker på förskolan kan det locka både 
pojkar och flickor att leka könsöverskridande lekar. 
 
Samtliga respondenter i vårt resultat tror att leksaker kan påverka barns skapande av 
könsidentitet. Det är dock endast respondent ett och fyra som beskriver hur barn kan 
påverkas. Dessa två respondenter menar att traditionella pojk- och flickleksaker kan 
påverka barn då de riktar sig väldigt till traditionella kvinnor och män som enligt 
respondenterna kan ge barn en skev bild över hur de bör vara som pojkar och flickor. 
Edström (1998) menar att traditionella stereotypiska pojk- och flickleksaker kan påverka 
barn hur de upplever att kvinnor respektive män ska vara utifrån en traditionell 
föreställning. Barbiedockan som är en traditionell flickleksak och Batman som är en 
traditionell pojkleksak ger enligt författaren en skev bild av traditionella kvinnor och män 
som barn då påverkas av. Barbie, ger en utseendefixerad bild och handfallenhet av kvinnor 
medan Batman ger en manlig, stark, hjältemodig bild av män. I och med att barn kan få en 
skev bild av hur de ska vara som pojke respektive flicka menar Olofsson (2007) att det inte 
handlar om ta ifrån barnen traditionella leksaker som till exempel Barbie och Batman. 
Vidare anser författaren att det istället är viktigt att pedagoger tar till vara på de 
föreställningar barn har om flickor och pojkar. Det handlar om att ta reda på barns tankar, 
erfarenheter och funderingar. Pedagoger ska ge barn konkreta exempel på olika situationer 
och använda sig av detta i arbete med genus och jämställdhet. 
 
I resultatet kom vi dock fram till att samtliga respondenter inte tror att det bara är på 
förskolan som barn påverkas i sitt skapande av könsidentitet. Alla respondenter anser att 
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barn påverkas minst lika mycket från dagens samhälle, familj och vänner. Detta 
samstämmer med Almqvists (1991a) redogörelse av forskning kan dock barns val av 
könsstereotypa leksaker som kan bero på det biologiska arvet för att pojkar och flickor är 
genetiskt olika. Trots det biologiska arvet betonar författaren att det är 
socialisationsprocessen som har störst betydelse för barns val av leksaker. Utifrån det 
respondenterna sagt i vårt resultat kan vi även se sammanhang med Edström (1998) som 
menar att reklam idag påverkar synen på oss själva och att reklamen oftast ger en 
traditionell stereotypisk bild av könsrollerna. Svaleryd (2002) poängterar också att 
medierna ger starka föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt idag. Den syn 
som samhället har på pojkar och flickor påverkar idag barn. Barn kan enligt författaren se 
att klädaffärer skiljer pojk- och flick- kläder åt precis som leksaksaffärerna delar upp pojk- 
och flickleksaker i olika avdelningar. Vidare menar Almqvist (1991b) leksaker genom 
tiderna återspeglat normer för män och kvinnor i samhället och leksakerna har i sin tur 
speglat den samhällsfördelning som finns. Författaren menar att även idag delar 
leksaksaffärer upp leksaker i pojk- respektive flick- avdelningar på ett tydligt sätt. 
Sigurdson (2008) menar att förskolan är en del av vårt samhälle och barn hela tiden 
påverkas av vad som är typiskt manligt och kvinnligt.  
 
En annan sak vi kommit fram till är att det är viktigt att alla leksaker på förskolan har ett 
syfte samt att pedagogerna reflekterar över valet av leksaksinköp ur ett genusperspektiv 
vilket två av våra respondenter belyser under intervjun. Lifs (2008) har genomfört en 
undersökning angående förskolelärares val av inköp av leksaker har som visar att leksaker 
ofta köps oreflekterat och utan syfte. Författaren menar också att personalen tänker ofta 
inte genusmedvetet vid inköp av leksaker. Endast två av våra tio respondenter berör detta 
och det stämmer inte överrens med författarens undersökning. I och med att samtliga 
respondenter i vårt resultat är medvetna om leksakers och materials betydelse för barns 
konstruktion av könsidentitet hade kanske resultatet ändå inte stämt överrens med Lifs 
(2008) undersökning. 
 
Avslutningsvis visar vårt resultat att samtliga respondenter anser att det är pedagogernas 
förhållningssätt som är viktigast för att inte barns skapande av könsidentitet ska påverkas 
av leksaker på förskolan. Respondenterna anser också förhållningssättet är det viktigaste 
även om det handlar om neutrala eller traditionella flick- och pojkleksaker. Även Månsson 
(2000) kom i sin studie fram till att pedagogernas både medvetna och omedvetna 
förhållningssätt gentemot pojkar och flickor påverkar barns skapande av könsroller i 
verksamheten. 

7.2.3Pedagogers tankar kring medvetenhet om genus och jämställdhet samt 
dess problematik 
I vårt resultat visade det sig att samtliga respondenter i vår studie är medvetna om genus 
och jämställdhet i sitt arbete på förskolan. Respondenternas tankar och arbetssätt i 
verksamheterna stämmer till stor del överens med teorier och tidigare forskning vi använt 
oss av i vår studie. Nilsson och Svensson (2005) menar att pedagoger bör förse barn med 
material som kan hjälpa dem att byta könsroller och överskrida de traditionella normer 
som ibland förekommer i barns lekar. Detta väckte också en fundering hos oss, då vi 
ställde oss frågan om barn som leker könstraditionellt leker fel? Ska dessa lekar då justeras 
av pedagogerna? I vår studie kom fram till att det inte handlar om att bryta traditionella 
könsmönster utan att det handlar om att uppmuntra barn till att överskrida normer. Detta 
är något Helene och Granholm (2009) belyser då pedagoger ska uppmuntra både flickor 
och pojkar att leka med samma saker för att uppmuntra barn till könsöverskridande lekar.  
 
För att bli en god förebild i verksamheten menar även Svaleryd (2002) att en pedagog 
måste bli medveten om sina egna handlingar och tankar och hur detta kan komma att 
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påverka verksamheten. Detta belyser också Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) ska 
vuxna vara goda förebilder för barn, då barn påverkas av vuxnas förhållningssätt. Det är 
intressant då vi började fundera på om pedagoger bör bryta sina egna könsmönster och 
könsroller för att vara goda förebilder för barn. I och med detta funderar vi på om det 
alltså inte räcker med att pedagoger har en kunskap och medvetenhet.  
 
I vårt resultat framkom det också att det finns en liten problematik i arbetet med genus 
och jämställdhet i förskolorna. Vårt resultat visade att tre respondenter ansåg att trots att 
de är medvetna om hur de ska förhålla sig till genusaspekten är det svårt att föra över det i 
praktiken eftersom det inte alltid fungerar. Vilket stämmer överens med Sigurdsons 
(2008) teori om att teoretiska kunskaper hos lärare kan vara svåra att omsätta i praktiken. 
Vidare menar Eidevald (2009) att det står i läroplanen att förskolan ska arbeta med genus 
och jämställdhet, men dock inte hur arbetat ska ske och detta kan göra att arbetet blir 
svårare att genomföra. Enligt Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att alla 
yrkesverksamma ska följa de värden som anges i läroplanen. Personalen ska bemöta 
flickor och pojkar utan förutfattade meningar på respektive kön. Förskolan har även som 
uppdrag att motverka traditionella könsroller och könsmönster. Enligt läroplanen ska 
flickor och pojkar även få ta del av samma aktiviteter som förskolan erbjuder utan att bli 
begränsade utifrån förbestämda könsroller. Ett av målen som förskolan ska sträva efter är 
att barn ska få utveckla sin identitet och känna sig trygg med den. I resultatet berörde 
endast två respondenter att en pedagog måste vara medveten om genus och jämställdhet. 
Tre respondenter ger också en tolkning av det som står i läroplanen om genus och 
jämställdhet att alla barn har lika värde oavsett kön. Pojkar och flickor ska ha samma 
möjligheter och varken begränsas eller särbehandlas. Endast en respondent lyfter 
läroplanen under intervjuerna och anser att läroplanen dock är luddig att förstå. I vår 
studie har vi kommit fram till att arbetssätten ser olika ut på respondenternas förskolor, 
detta behöver dock inte betyda någonting negativt då vi inte upplevat att någon av 
förskolorna jobbar emot läroplanen när det gäller genus och jämställdhet. 
 
Det visade sig i vårt resultat att sju respondenter belyser att trots pedagoger är medvetna 
och har ett bra bemötande och förhållningssätt, sker ofta omedvetna handlingar i 
vardagen. Vilket kan kopplas ihop med den dolda samt dubbla dolda läroplanen som 
Einarsson (2009) belyser. Enligt Helen och Granholm (2009) behövs det reflektioner för 
att se våra omedvetna handlingar, normer och förväntningar som vi har när det gäller hur 
pojkar och flickor ska vara och hur det kan påverka barn. Vidare menar författarna att 
pedagoger bör ifrågasätta sig själv i sitt eget arbete och ställa frågan; varför gör vi som vi 
gör? Fyra av respondenterna ansåg att genus är ett brett och stort ämne och att det är 
något som borde arbetas mer med ute i verksamheterna. Två av dessa respondenter 
belyser att det är viktigt att personalen reflekterar över sina egna handlingar och 
tillsammans med arbetslaget synliggör handlingar som sker i vardagen.  
 
Enligt Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) ska förskolan arbeta med att motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. Under arbetet med studie har vi vid flera 
tillfällen stött på begreppet traditionella könsmönster och könsroller vilket har väckt 
funderingar som vad är egentligen traditionella könsmönster och könsroller? Finns det 
icke-traditionella könsroller och könsmönster? 
 
Helene och Granholm (2009) menar att genusmedveten personal hjälper barn att utveckla 
deras fullständiga personlighet oavsett kön. Utifrån vårt resultat och forskning har vi 
kommit fram till att utbildning har en betydande roll för arbete med genus och 
jämställdhet då det kan ha en viktig roll i barns identitetsskapande. Resultatet har visat att 
samtliga respondenter är genusmedvetna. Detta kan ha berott på att kollegor delgivit 
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tankar och erfarenheter till varandra. Av egna erfarenheter utifrån den 
verksamhetsförlagda delen i vår utbildning vet vi att genus och jämställdhet är ett centralt 
område i förskolan, och att det samtalas om mycket i verksamheterna. Enligt Statens 
offentliga utredning (2004) ska personalen på förskolan få möjlighet att utföra ett gott 
genusarbete. För att personalen kunna arbeta med genus krävs det också att de som 
arbetar i verksamheten får vidareutbildning eller lämplig utbildning i genus och 
jämställdhet. Detta för att de ska kunna uppnå mål och riktlinjer som läroplanen ger 
uttryck för. I vårt resultat kom vi också fram till att nio av våra respondenter inte upplevde 
att de fått så mycket utbildning om genus och jämställdhet från sin utbildning som de hade 
önskat. Detta resultat stämmer överrens med det som Statens offentliga utredning (2006)  
har kommit fram till att det inte är tillräckligt med utbildning om genus och jämställdhet i 
förskolan på lärarutbildningar runt om i Sverige. 
 
Samtliga av våra tio respondenter anser att en pedagog måste vara medveten om genus och 
jämställdhetsarbete . I och med att respondenterna anser att pedagoger bör vara medvetna 
om genus och jämställdhet har de också en god chans att skapa en mer jämställd 
verksamhet. Detta är också någonting som Henkel (2006) belyser. Enligt Författaren 
måste en pedagog ha en ökad medvetenhet kring sitt eget handlande utifrån genus och 
jämställdhet för att bredda könsrollerna och ge större handlingsutrymme. Vidare anser 
Helene och Granholm (2009) att desto mer genusmedveten personalen är på förskolan 
desto större chans har barn att utvecklas som individer. Även en undersökning som 
Nilsson och Svensson (2005) gjort, visar på att barn behandlas olika på förskolan beroende 
på vilken syn pedagogerna har på genus och jämställdhet. Enligt statens offentliga 
utredning (2004) finns undersökningar om varför det finns brister i olika verksamheter 
gällande jämställdhetsarbetet. Detta beror på förskolepersonalens bristande kunskap om 
ämnet.  
 
Svaleryd (2002) menar att verksamheten ständigt ska genomsyras av genusbegreppet och 
att pedagoger måste vara medvetna och delaktiga i en ständigt pågående process av barns 
identitetskapande. Detta stämmer överrens med det som respondent tio, åtta och fem 
belyser under intervjuerna. De tre respondenterna anser att genus är ett stort och brett 
område, och att det är något som bör arbetas mer med. Vidare menar dessa tre 
respondenter att arbetslaget bör hjälpa varandra att synliggöra handlingar och påminna 
varandra om ämnet genus och jämställdhet.   
 

7.3 Slutsatser 
Vi ville undersöka hur pedagoger arbetar för att öka jämställdheten samt motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. Vi ville också undersöka hur förskolepersonalen 
ser på leksakers betydelse för barns konstruktion av barns könsidentitet. Utifrån 
intervjuer, teorier och tidigare forskning har vi fått svar på våra forskningsfrågor. 
Sammanfattningsvis är pedagogerna i vår studie genusmedvetna när det gäller både 
förhållningssätt och leksakers betydelse för barns skapande av könsidentitet och har 
mycket tankar och funderingar kring området. Vi har kommit fram till att fokus ska ligga 
på individen och inte på könet i samspel med barn. Vi har också kommit fram till att 
leksaker och material ska grundas på barns intressen och behov. Det visade det sig att 
pedagogers förhållningssätt är det viktiga i barns skapande av könsidentitet och inte 
leksakerna i sig. En annan faktor som kan påverka identitetskapandet är samhället och 
media, då barn är influerade av traditionella könsroller och könsmönster.  
 
Vi har också upptäckt att genus och jämställdhetsarbete är ett komplicerat område och 
svårare att arbeta med utifrån läroplanen än vad vi tidigare trott. Eftersom att Lfö98 
(Reviderad 2010) belyser att pedagoger ska arbeta för att motverka traditionella 
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könsmönster och könsroller kan arbetet försvåras då läroplanen inte beskriver exakt hur 
arbetet ska utföras. Detta gör att läroplanen kan tolkas på många olika sätt och leda till att 
arbetet ser olika ut på olika förskolor. Avslutningsvis har vi också kommit fram till att 
samhället är uppdelat och styrt utifrån vad som anses vara kvinnligt och manligt. Även 
detta gör arbetet i förskolan komplicerat, då samhällets föreställningar skiljer sig från det 
förskolan ska arbeta för.  

7.4 Nya forskningsfrågor 
I den här uppsatsen undersökte vi förskolans arbete att motverka traditionella 
könsmönster och könsroller samt förskolepersonalens syn på hur leksaker kan komma att 
påverka konstruktion av könsidentitet. I vår studie gjordes undersökningen i svenska 
förskolor och det skulle vara intressant att i framtiden forska vidare i hur andra länder i 
norden arbetar med genus och jämställdhet i förskolan. Det skulle vara intressant att 
jämföra nordiska länders genus och jämställdhets arbete med det vi kom fram till i vår 
studie av svenska förskolor. 

7.5 Pedagogisk relevans  
Efter att ha genomfört vår studie har vi som framtida lärare fått större inblick och 
förståelse för hur förskolan kan arbeta med genusmedveten pedagogik. Vi tror att det är i 
förskolan som grunden till ett livslångt lärande börjar, därför är det viktigt att arbeta med 
genus och jämställdhet i förskolan med små barn.  
 
Vi har i vår studie kommit fram till att genus och jämställdhet är något som det arbetas 
med mycket och dagligen. Området är något som är i ständig process och blir aldrig 
avslutat. En av våra respondenter belyste också att trots att genus och jämställdhet har 
utvecklats mycket är det fortfarande en lång väg kvar och att det är viktigt med utbildning 
angående genus. Det har blivit tydligt att vår studie har en pedagogisk relevans då två av 
våra respondenter lyft fram att intervjuerna fått dem att börja tänka mer och reflektera 
över deras eget och verksamhetens genus och jämställdhetsarbete. Den här studien har 
också gett oss som blivande lärare stor medvetenhet och kunskap om genus och 
jämställdhetsarbete i förskolan, som vi kommer ha stor användning av. I och med att vi 
har tagit del av teorier, tidigare forskning, arbetssätt och erfarenheter genom intervjuer så 
kan det bli lättare för oss att omsätta teoretisk kunskap i praktiken.  
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Bilaga a 

Hej!                                                              
 

Vi, Angelica Carlsson och Lina Schönberg läser vår sjunde och sista termin på Mälardalens 
högskola. Vi går lärarprogrammet för de tidigare åren med inriktning lek, lärande och 
utveckling. Vårt arbete kommer att redovisas i form av en uppsats som omfattar 15 
högskolepoäng och handlar om jämställdhet och genus.  

http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.3961/vad-styr-forskoleverksamhet-och-skolbarnsomsorg-1.21475
http://www.skolverket.se/forskola_och_skola/2.3961/vad-styr-forskoleverksamhet-och-skolbarnsomsorg-1.21475
http://www.skolverket.se/lagar_och_regler/skollagen-1985-1100-1.9607
http://folket.se/ovrigt/sidavidsida/1.156608
http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/en-blomma-pa-overallen--betyder-flicka
http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/en-blomma-pa-overallen--betyder-flicka
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I lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. Det står även att pojkar och flickor i förskolan 
ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Vi har valt att undersöka förskolans uppdrag 
att arbeta för ökad jämställdhet samt att motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Vi har också valt att undersöka förskolepersonalens syn på hur leksaker kan 
komma att påverka barns skapande av könsidentitet.  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie med intervjuer som metod. Vi kommer att intervjua 
personal på olika förskolor, både utbildade förskolelärare och barnskötare.  Som deltagare 
i vår studie kommer du att bli en av tio deltagare och intervjun beräknas ta mellan 30- 60 
minuter.  
 
För att skydda dig som deltagare i vår studie har vi tagit hänsyn till rättigheterna du har 
utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska regler som finns tillgänglig på www.vr.se 
Intervjun kommer att spelas in med ljud och efter intervjun kommer den att transkriberas. 
Alla ljudfiler samt transkriberingar kommer att sparas tills arbetet examinerats och 
godkänts då examinatorn har rätt att granska arbetet om det behövs. Ljudinspelningen och 
transkriberingen kommer att förstöras efter att avslutat arbete examinerats och godkänts. 
Alla medverkande som såväl arbetsplats kommer att anonymiseras i arbetet och du som 
deltagare kommer att kallas respondent i uppsatsen.  
 
När arbetet är klart kommer vi att skicka ut hela C uppsatsen till alla respondenter för att 
ni ska kunna ta del av vårt arbete.  
 
Vi kommer att höra av oss angående träffar inom kort, har du frågor är du välkommen att 
kontakta oss.  
 
Vi hoppas att Du vill vara med och bidra med dina tankar och erfarenheter!  
 
Med vänliga hälsningar Lina och Angelica 
 
 
 
                                                     ____________________ 
 
 
___________________    __________________ 
 
       Angelica Carlsson             Lina Schönberg  
  
 acn08002@student.mdh.se              lsg08001@student.mdh.se 
 
        0708373275                   0762450960 
      
 
 Intervjuguide                                                      Bilaga B 
 

1. Vad har du för utbildning? 
 
 

http://www.vr.se/
mailto:acn08002@student.mdh.se
mailto:lsg08001@student.mdh.se
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2. Hur många år har du arbetat i förskolan?  
 
 
 
 
 
 

3. I Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att förskolan ska arbeta för att 
motverka traditionella könsmönster och könsroller. Hur tolkar du begreppen 
traditionella könsmönster och könsroller som läroplanen ger utryck för? 

 
 
 
 
 
 
 

4. Hur arbetar du med förskolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster och 
könsroller? 

 
 
 
 
 
 
 

5. Tror du att barns leksaker påverkar barnens syn på sig själv som flickor respektive 
pojkar? 

 
 
 
 
 
 

 
 

6. Vad är din syn på traditionella pojk- och flickleksaker? 
 
 

 


