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Det här utvecklingsarbetet har genomförts i en förskoleklass och syftar till att 
utveckla ett jämställdhetsarbete i förskola och skola. Vi upplever att barns handlingar 
begränsas av stereotypa könsuppfattningar och därför har vi i vår studie intagit ett 
genusperspektiv. Med leken som metod har vi skapat förutsättningar för att ge 
barnen fler valmöjligheter till utveckling och lärande. Samlek, gemensamma 
lekäventyr och fokus på den fysiska miljön har varit vår strategi i utvecklingsarbetet. 
Resultatet av vår studie är att utvecklingen handlar främst om oss själva som 
forskande lärare, att det är vi som skapar nya möjligheter eller sätter hinder. Vi fann 
att arbetet med jämställdhet inte är enkelt eftersom det ligger hos den enskilda 
individen att tolka läroplanens formulering av att bryta traditionella könsmönster. 
Problematiken ligger också i det egna intresset att förstå genus och vilka värderingar 
som styr människans tänkande. I förskolans och skolans verksamhet kan det därför 
finnas svårigheter när det kommer till att skapa gemensamma visioner i ett 
jämställdhetsarbete.  
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1. På väg mot ett syfte med utvecklingsarbetet 

Med detta arbete avser vi att redogöra för det utvecklingsarbete där vi testat olika 
lekstrategier för att utmana traditionella könsmönster. Med ett genusperspektiv och 
leken som metod har vi utgått ifrån möjligheten att arbeta konkret och utmana 
traditionella könsmönster. Leken ligger nära barnens egen värld och skapar därmed 
möjligheter för oss att involvera barnen i denna process. Vi ville utmana oss själva 
med att aktivt delta i verksamheten i ett försök att utveckla vårt förhållningssätt för 
lärande och utveckling inom området pedagogik. Vi ville också hitta konkreta 
metoder för att främja ett jämställdhetsarbete. Med inspiration från läsningen av 
genusorienterad litteratur, provade vi våra idéer i samverkan med två förskoleklasser 
på samma skola. Kärnan i vårt utvecklingsarbete har varit att utifrån både den social- 
och fysiska miljön, agera för att öppna upp för nya perspektiv och nytt 
meningsskapande i hur barnet kan förhålla sig till sin omvärld. Att få genomföra 
detta utvecklingsarbete ser vi som starten på vår yrkesprofession, där vi genom 
reflektion och analys kan fortsätta att testa nya metoder i framtiden.  

Intresset för ämnesvalet i utvecklingsarbetet startade med att vi ställde oss undrande 
till varför jämställdhetsarbetet inte, som SOU 2006:75 skriver, har utvecklats efter 
förväntningar i förskolan. Enligt denna utredning förstärks de traditionella 
könsmönstren istället för att motverkas. Enligt utredningen SOU 2010:99 kan vi 
inom skolans verksamhet utläsa samma bekymmer.  

Historiskt sett började det svenska samhället få upp ögonen för jämställhetsfrågor 
inom skolan på 1960-talet (SOU 2010:99). Dessa frågor grundade sig på att både 
flickor och pojkar ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Vid 1969 års 
läroplan, Lgr 69, skrevs det därför in att lärare aktivt ska motverka traditionella 
könsroller. Under åren fram till 2010, har ett antal jämställdhetsprojekt avlöst 
varandra i arbetet för att uppnå detta betänkande. Vi ställer oss därför frågande till 
vilka faktorer som medför den bristfälliga förändringen. SOU 2010:99 uttrycker att 
praktiskt arbeta med jämställdhet inte är så enkelt, eftersom det omfattar en mängd 
olika tolkningsmöjligheter. Heikkilä (2011) menar att trots snart 50 år av krav på 
jämställdhetsarbete, har förståelsen för detta problem hamnat i skymundan i skolans 
komplexa värld. Hon anser att frågan om jämställdhet ofta kategoriseras som en 
individuell fråga och inte som ett pedagogiskt förhållningssätt som genomsyrar hela 
verksamheten. Målet med vårt utvecklingsarbete är att synliggöra denna problematik 
och testa konkreta tillvägagångssätt för att motverka traditionella könsmönster. I och 
med att problemet är så komplext, vill vi inte endast skaffa oss en djupare förståelse 
för problematiken i jämställdhetsarbetet. För oss har det istället handlat om att 
utveckla för att se en förändring. Genom att själva aktivt delta i verksamheten 
upplever vi att processen i utvecklingsarbetet kan ge oss nya insikter av vad ett 
jämställhetsarbete kan innebära.  

 

1.1 Motivet till utvecklingsarbetet 

I detta avsnitt vill vi presentera vårt motiv till denna studie och hur vi först kom i 
kontakt med jämställdhetsarbete och som i sin tur bidrog till ett utvecklat intresse för 
genusperspektivet.  
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1.1.1 Varför ett genusperspektiv? 

Vi har under vår utbildning fått upp ögonen för begreppet genus och tycker 
genusperspektivet är ett bra sätt att både undersöka och förändra 
jämställdhetsarbetet på. Med hjälp av genusperspektivet kan vi möjliggöra Lpfö98:s 
och Lgr11:s tankar om att läraren aktivt ska motverka traditionella könsmönster. 
Eftersom våra tankar och reflektioner kring genus bygger på erfarenheter från 
förskoleklassverksamhet och fritidshemsverksamheten, så exemplifierar vi endast 
detta ur tillhörande styrdokument. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lgr 11 (Skolverket, 2011) skriver fram att skolan har ett ansvar att 
motverka traditionella könsmönster. Hur lärarna bemöter och bedömer barnet och 
vilka krav och förväntningar som ställs på barnet, påverkar hur de uppfattar kvinnligt 
respektive manligt, uttrycker Lgr 11. Eidevald (2011) poängterar att eftersom 
läroplanen inte ger konkreta strategier för hur detta arbete ska gå till, så blir följden 
att både mål och arbetssätt ser olika ut. Vår tolkning av Lgr11 är att detta måste ske 
med hjälp av att synliggöra hur genus skapas.  

Enligt Eidevald (2011) gör begreppet genus det möjligt att se hur olika förväntningar 
på barnen skapar de stereotypa könsrollerna. Vi har anammat genusperspektivet och 
upplevt att bemötandet av flickor respektive pojkar ligger ingrodda i våra attityder 
och är en omedveten handling. Att vi reflekterar över vårt förhållningssätt och kan se 
olika konsekvenser för vårt agerande, är en central del i vårt utvecklingsarbete. 
Genusperspektivet gör det möjligt för oss att studera och synliggöra hur vi bemöter 
barnen. Ett synliggörande medför däremot inte automatiskt att vi funnit sanningen, 
därför måste vi ifrågasätta och utvärdera vårt eget agerande.   

Bodén (2011) menar att om personalen i förskolan och skolan förhåller sig olika till 
flickor och pojkar, betraktar sig barnen till slut också som två olika skilda sociala kön. 
Eidevald (2011) hävdar att förväntningar påverkar barnens syn på sin identitet och 
möjlighet att vara. Det innebär att barnet uppfattar sig själv som ett sätt att vara på, 
istället för att se att det finns flera möjliga sätt att vara ”pojke” och ”flicka” på. Vi 
upplever att förändra sitt förhållningssätt, speciellt i hur vi tilltalar respektive kön, 
kan bli en lång process där grunderna i språket behöver förändras. En viktig aspekt i 
hur språket används är att inte förstärka mannen som norm. Hirdman (2001) 
framhåller att mannen som norm är ett begrepp som visar samhällsstrukturen där 
mannen är det normala och kvinnan den avvikande och lägre värderade. Sandström, 
Stier och Sandberg (2013) påvisar det faktum att vi ofta förstärker mannen som norm 
i våra dagliga samtal med barn genom att ofta ge sagofigurer, leksaker eller djur 
betäckningen ”han”. Detta menar författarna upprätthåller könsmaktsordningen och 
mannen som norm i samhället. 

I utvecklingsarbetet utgår vi från att värderingar och normer kring kön, som 
benämns som genus, är socialt skapade. Eftersom föreställningarna är socialt och 
kulturellt förankrade är det också på det sättet vi ska utmana de traditionella 
könsmönstren. Vi måste synliggöra och problematisera föreställningarna för att 
därifrån skapa nya. Wahlström (2003) som förespråkar en kompensatorisk metod, 
menar att vår egen uppväxt och fostran har format oss och får oss omedvetet att 
beröva flickor och pojkar möjligheten att utveckla alla sina kompetenser och roller. 
Wahlström menar att om alla är en del av genusmönstret, kan vi också förändra den.    
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1.1.2 Från genuspedagogik till feministisk och normkritisk pedagogik  

I startgropen av vårt utvecklingsarbete har vår förförståelse och tolkning av ett 
jämställdhetsarbete legat nära den genuspedagogiska förklaringen av hur detta 
arbete ska gå till. Lenz Taguchi (2011) skriver att begreppet genuspedagogik slog 
igenom med Svaleryds (2002) bok med samma namn. Denna genuspedagogik fick sin 
start i och med Utbildningsprojektet som startade 1996 i förskolorna Björntomten 
och Tittmyra (Dolk, 2011). Projektet kom att inspirera hela förskolepedagogiken i 
Sverige att börja ägna sig åt genusfrågor. Enligt Lenz Taguchi (2011) uppfattas 
genuspedagogiken som synonymt med de könsneutrala och kompensatoriska 
strategierna, eftersom båda är de mest framträdande metoderna i ett 
genuspedagogiskt arbete. Dolk (2011) påpekar att den kompensatoriska strategin 
handlar om att kompensera barnen för vad de uppfattas inte få tillräckligt av när 
traditionella könsmönstren genomsyrar deras uppfostran. I vår lärarutbildning har vi 
introducerats för genuspedagogiken och ett arbetssätt som handlar om att få barnen 
att våga vara könsöverskridande. Det har också handlat om att tilltala barnen på ett 
könsneutralt sätt, där barnen inte särskiljs för att de just är flicka eller pojke. Lenz 
Taguchi (2011) sammanfattar genuspedagogikens målsättning med att den strävar 
efter att få så många barn som möjligt att ingå i en bred jämställd könsidentitet. Lenz 
Taguchi är kritisk mot denna målsättning eftersom med de könsneutrala och 
kompensatoriska metoderna skiljs flickor och pojkar åt som två skilda 
könskategorier. Eidevald (2011) är också kritisk till denna genuspedagogiska metod 
och menar att detta generaliserar barnen utifrån gruppnivå och tar inte hänsyn till 
olikheter mellan flickor och pojkar. Wahlström (2003) skriver om sitt 
jämställdhetsprojekt och menar att med den kompensatoriska 
jämställdhetspedagogiken ville de som pedagoger på förskolorna Björntomten och 
Tittmyra, kompensera de snäva könsrollerna som barnen möter i så många 
sammanhang. Hon menar att barn strävar efter att känna tillhörighet inom normen 
för kvinnligt och manligt och genom att introducera fler möjliga normer och roller, 
kan barnet ges fler valmöjligheter och ändå identifiera sig som flicka eller pojke. 
Enligt Svaleryd (2002) ska inte jämställdhetsaspekten fokusera på att endast det ena 
eller andra könet, utan på relationerna mellan könen. Hon menar att det finns en risk 
med att det kompensatoriska särtänkandet förstärker de traditionella 
föreställningarna om könen. Svaleryd betonar att frågan om varför flickor och pojkar 
bör tränas i olika grupper och vilka handlingsutrymmen enkönade grupper ger, bör 
fokuseras i den kompensatoriska metoden. Hon ser enkönade grupper som en metod 
för att ge utrymme för ett alternativt handlande och tänkande, som inte ges i 
blandade könsgrupper. Eidevald (2011) påpekar att Wahlströms (2003) och 
Svaleryds (2002) böcker är oftast den litteratur som förskolor använder som teoretisk 
grund i sina jämställdhetsarbeten. Därmed kan genuspedagogiken som beskrivs där 
framstå som den enda rätta vägen att gå. Eftersom dessa böcker inte är skrivna på en 
forskningsgrund med ett kritiskt tänkande, anser Eidevald att denna teoretiska grund 
inte är tillräcklig för att problematisera och utveckla sitt jämställdhetsarbete.  

Lenz Taguchi (2011) menar att de förgivettagna könsskillnaderna i genuspedagogiken 
har lett fram till nya pedagogiska teorier som inte ser könsskillnaderna som lika 
självklara. Två av dessa inriktningar som också har praktiserats i olika förskole- och 
skolverksamheter är feministisk, respektive normkritisk pedagogik. Lenz Taguchi 
framhåller att båda dessa perspektiv utgår från normer och diskurser som producerar 
det normala och det avvikande. Den feministiska och normkritiska pedagogiken har 
utvecklat dekonstruktionsarbete som innebär att synliggöra de ord, uttryck och 
praktiker i vardagen som skapar normalitet och avvikelse. Det som skiljer 
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perspektiven åt är att feministiska teorier har mer fokus på maktförhållandet 
omkring genus, medan normkritisk inriktning är mer utvidgat och innehåller även 
andra sociala strukturer. Den normkritiska pedagogiken har också vuxit fram i 
motstånd till toleranspedagogiken. Toleranspedagogiken menar att de som avviker 
från normen ska accepteras. Problematiken med detta är att maktpositionen 
upprätthålls i och med att samhället bestämmer vilka typer av beteenden som är 
normbrytande, poängterar Lenz Taguchi. 

Vi kan säga att vi i vårt förhållningssätt många gånger påverkas av den 
”könsneutraliserande” och den kompensatoriska pedagogiken. Men eftersom vi 
ställer oss kritiska till de rådande normerna som ger antydningar av att behöva agera 
på ett visst sätt och den maktstruktur som finns mellan synen på manligt respektive 
kvinnligt, blir vår teoretiska grund feministisk. Eidevald (2011) förklarar att den 
feministiska teorin vill utmana den socialt konstruerade könsuppdelningen och ser 
att kvinnligt och manligt kan infinnas samtidigt hos båda könen. Lenz Taguchi (2011) 
beskriver att den feministiska pedagogiken har till syfte att öka medvetenheten av hur 
köns-, sexualitets, ras- och klassförtryck produceras via dominerande strukturer, 
föreställningar och normer i samhället. Detta medvetande ska då leda till en 
möjlighet av frigörelse från förtryckande normer och praktiker i samhället. Den 
feministiska pedagogiken bygger, enligt Lenz Taguchi på feministisk 
poststrukturalism, som innebär att förstå kön/genus som en språkligt och social 
konstruktion. 

Genom att ha ett normkritiskt förhållningssätt innebär det också att vi skapar nya 
normer men vilka är vi att hävda dem som de rätta? Vår strävan med 
utvecklingsarbetet är inte att skapa en ny, kvinnlig norm, utan att nå en jämställdhet 
där alla oavsett kön har samma möjligheter och skyldigheter. Lenz Taguchi (2011), 
menar att när normer identifieras och det som benämns som avvikande får träda 
fram och bli erkänt, finns risken att det nya blir norm. Hon menar att det finns ett 
stort fokus kring skillnader, att en skillnad identifieras i relation till den andre 
normen, kategorin eller positionen. Lenz Taguchi har tillsammans med andra 
forskare formulerat ett nytt feministiskt sätt att tänka kring kön och genus. Detta 
kallar de för den rosa pedagogiken och utgör inte någon speciell metod utan ett 
förhållningssätt. Detta betänkande går ut på att ständigt problematisera och hitta nya 
sätt att göra kön/genus. 

 

1.1.3  Att vidga vyer 

Vi har genom att ha intagit ett genusperspektiv, blivit intresserade av att identifiera 
orsaker och konkreta metoder för att inte begränsa barnens individuella utveckling 
kring vad som är uttalat om deras kön. Vi uppfattar att det finns mycket 
missuppfattningar runt genusbegreppet som bidrar till att arbetet inte framskrider 
enligt läroplanernas intentioner. En vanlig missuppfattning kring genus är att 
barnens kön ska neutraliseras, att flickor och pojkar ska agera och vara lika. För oss 
handlar det om att vidga vyer, att ge barnen fler möjligheter till utveckling och 
lärande. Eidevald (2009) menar att det är viktigt att sträva efter att ständigt 
analysera hur vi begränsar olika barns handlingsutrymme genom vårt bemötande. 
Detta i syfte att öppna upp för en mångfald av olika sätt att kunna positionera sig. 
Eidevald (2011) förtydligar att det inte handlar om att göra om människor utan att 
skapa ett samhälle med större valfrihet för alla.  



5 
 

 
 

I en av de två förskoleklasserna där utvecklingsarbetet har genomförts, har vi tidigare 
sett att barnen uttrycker sig och agerar efter det som är kodat för deras kön. Våra 
iakttagelser bygger på vår medvetenhet om genus och stereotypa könsmönster. Vi har 
även sett en medvetenhet hos barnen att det är okej att agera könsöverskridande, 
som ett resultat av att förskollärarna använder sig utav en genuspedagogik. Vi anser 
att det finns en problematik kring att kunna arbeta mer konkret i verksamheten med 
att bryta traditionella könsmönster, eftersom det är en brist på planeringstid. Det 
leder i sin tur till mindre reflektion och det riskerar att arbetet med genus inte 
utvecklas i verksamheten. I vår kommun, där också utvecklingsarbetet genomfördes, 
finns det brister i jämställdhetsarbetet inom förskola och skola. Vi ser därför vårt 
arbete som ett utvecklingsarbete, inte enbart för oss, utan som stöd och inspiration 
för fortsatt arbete inom kommunen. Vi vill också att lärare och annan personal inom 
förskola/skola ska få förståelse för att jämställdhetsarbete inte är någonting som tar 
tid från annat i verksamheten, utan mer handlar om förhållningssätt och pedagogik.   

 

1.1.4 Varför lek som metod? 

Leken ser vi som en möjlighet att arbeta konkret, förändra och bryta traditionella 
könsmönster. För att detta ska kunna ske måste vi ge barnen möjligheter till att förstå 
den nya världen vi introducerar. Det krävs att vi aktivt medverkar och bidrar till att 
de nya typerna av lekar genererar nya uppfattningar. Leken ligger nära barnens egen 
värld och skapar därmed möjligheter för oss att involvera barnen i denna process. 
Lillemyr (2002) menar att med det egenvärde som leken har för barnet, så bidrar 
också leken till att barn kan tillägna sig ett kunskapsstoff inom sin erfarenhetsvärld.  

Den traditionella uppfattningen kring kön är att pojkar leker vilda lekar och att 
flickor pysslar och leker omhändertagande lekar. Detta är någonting som barn har 
gjort i alla tider och som allmänheten uppfattar som ett biologiskt fenomen. Det talas 
ofta om den fria leken och att den är kopplad till barnets egen värld. Med det menas 
att den fria leken är kopplad till barnets egen vilja där utomstående faktorer inte 
spelar in. Vi anser att leken aldrig kan vara fri från yttre påverkan och föreställningar 
om kön. Genusdebattören Ingemar Gens (Svensén 2012) hävdar, precis som vi, att 
leken är allt annat än fri. Han menar att leken styrs av de könsroller som ständigt 
upprätthålls. Gens påvisar att leken endast kan vara fri om barnet ges en möjlighet 
till ett fritt val, där det är tillåtet att agera oberoende av det som är accepterat för 
respektive kön. 

Vi vill även förhålla oss kritiska till leken som ett pedagogiskt redskap för att uppnå 
jämställdhet. Vi vill därför påpeka det vi skrev tidigare om att skapa nya normer. I 
leken innebär det att vi på förhand bedömt barnen som könstypiska och därför 
skapar vi nya lekmönster för att gå ifrån traditionella lekar. Lärarutbildaren Mats 
Olsson ser kritiskt på genuspedagogikens roll i leken. Han menar att barn som är 
könsöverskridande i leken ofta blir positivt uppmuntrade medan denna erkännande 
inte ges när barn leker enligt tradition (Svensén, 2012). I och med att vi är kritiska 
mot vårt eget perspektiv så kan vi inte hävda vår metod som den rätta. Att leka enligt 
tradition ska inte uppfattas som fel, vilket betyder att vi inte bara ska uppmärksamma 
könsöverskridande lek som det enda positiva. 
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1.2 Syfte 

Syftet är att utveckla vårt förhållningssätt och utvärdera vår egen roll för förändring. 
Syftet är också att, med hjälp av utvecklingsarbetet, utmana traditionella 
könsmönster för att se hur detta kan främja ett jämställhetstänkande mellan könen. 

 

1.3 Forskningsfrågor 

För att aktivt kunna arbeta med vårt utvecklingsarbete, utgår vi från dessa frågor: 

 Hur kan vi arbeta för att aktivt bryta traditionella könsmönster med hjälp av 
lek? 

 Kan vi ta hjälp av barnens uppfattning om vad som är könstypiskt och få dem 
delaktiga i utvecklingsarbetet? 

 Vilken roll har vi, som forskande lärare, i drivandet av en förändring i 
utvecklingsarbetet?  

 

2. Att definiera genus och klargöra vårt arbetsfält 

2.1 Definition genus 

Connell (2009) hävdar att vara kvinna eller man inte är något förutbestämt tillstånd. 
Det är ett tillstånd av blivande som aktivt konstrueras under benämningen genus. 
Ordet genus syftar därmed till den kulturella skillnaden mellan kvinnor och män och 
förklaras som motsatsord till en biologisk uppdelning av kön. Hur människan 
identifierar sig, hör ihop med uppfattningar om vad det innebär att vara kvinna eller 
man, menar Connell. Genus måste betraktas som en struktur av sociala relationer, 
hur samhället ser på människokroppen och hur detta förhållningssätt medför vissa 
konsekvenser, både för individens privatliv och för människans framtid.  

 

2.2 Med genusglasögonen på 

Hirdman (2001) riktar uppmärksamheten på att världen är sedd och formad genom 
att mannen är idealet. Normer skapas genom det som uppfattas som normalt, 
därmed uttrycket mannen som norm. Med mannen som förebild kan uppfattningen 
om att vara människa bli synonymt med att vara man. Män har därmed en 
dominerande plats i samhället som framkallar en maktposition. Kvinnors förmågor 
ifrågasätts och deras ställning missgynnas just för att de är födda som kvinnor.  
Enligt Hirdman görs skillnader i genus, där inga skillnader finns. Biologiska olikheter 
som att endast kvinnan kan föda barn, ska inte automatiskt leda till följdföreteelser 
som att kvinnan är bunden till hemmet. Könens skillnader fördjupas ytterligare 
genom normen av homosocialitet och heteronormativitet, som kan förklaras genom 
att män respektive kvinna vill umgås med samma kön men sexuellt ska begära det 
motsatta könet.   

Att könen hålls isär visas i olika praktiker, både medvetet och omedvetet, påpekar 
Hirdman (2001). Om en kvinna befinner sig i ett mansdominerat yrke kan hon få 
kommentarer som att hon arbetar som en karl. I motsats får en man, som gör ett 
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arbete som betraktas tillhöra en kvinnas yrke, akta sig för hån och förnedring. 
Kvinnans underordnade ställning är ett resultat av hur kulturen producerar genus. 
Med dessa exempel ger Hirdman en bild av den rådande samhällsstrukturen som 
består i att kön isärhålls och att kön ingår i en hierarki. Dessa mönster benämns som 
genussystemet eller genusordningen. Mannen som norm är en tusenårig artefakt som 
i och med det senmoderna samhället börjat suddats ut, men som fortfarande 
existerar, markerar Hirdman.  

Connell (2009) menar att den moderna genusteorin bygger på insikten av hur 
genussystemet är uppbyggt i samhället världen över. Hon pekar på att 
genusordningen leder till ojämlikhet mellan kvinnor och män. Inom arbetslivet står 
en betydande del av kvinnorna lägre ner i hierarkin och männen dominerar i yrken 
med ledarroller och har generellt högre lön än kvinnor. Dessutom är det flest kvinnor 
som står för den oavlönade arbetskraften i hemmet och tar hand om sina barn. 
Utifrån denna könsfördelning kommer uppfattningen av att kvinnor är omvårdande, 
kärleksfulla och självuppoffrande medan männen får betraktas som beslutsfattare 
och familjesörjare. Män har positionen av makt genom att kvinnor oftast är 
ekonomiskt beroende av sin man. Män visar ofta sin makt genom våld och redan som 
barn lär sig pojkar att ta till våld som en social resurs, de ska visa sig modiga och 
tuffa, menar Connell. Hirdman (2001) menar att eftersom mannen är idealet i 
samhället och står för det normala, måste män också eftersträva denna norm. Han får 
inte agera efter något som kan hota uppbyggnaden av den stereotypa maskuliniteten, 
eller kopplas ihop med rosa saker, bebisar, barn i största allmänhet, omsorg av gamla 
människor eller hushållsarbete. Connell (2009) menar att i vardagslivet tas 
genusskillnaderna för givet och upplevs oftast som naturlig ordning. Detta medför att 
exempelvis homosexualitet väcker skandal. Vid förekomsten av könsöverskridanden 
kan det provocera fram reaktioner av motstånd, som gör att personer gör allt för att 
återupprätta den sanna kvinnligheten eller manligheten.  

 

2.3 Feministisk poststrukturalism 

Enligt Eidevald (2011) formades feministisk poststrukturalism i tredje vågens 
feminism, som tog fäste under 1980-talet. Perspektiven inom det feministiska 
poststrukturella fältet, bygger på att se könsuppdelningen som socialt konstruerat 
och där olika förväntningar finns för vad det innebär att vara kvinna eller man. Att 
vara kvinnlig eller manlig behöver enligt denna inriktning inte särhållas utan kan 
rymmas samtidigt hos båda de biologiska könen. Den tredje vågens feminism har 
byggts upp av två föregående tidsmässiga feministiska rörelser och alla tre skeden 
kallas feministiska vågor. På 1800-talets sekel uppkom den första vågen, som 
handlade om strävan att jämställa kvinnors arbetsförhållande och löner med 
mannens. Den andra feminismens våg som utvecklades på 1960-talet, ville förändra 
strukturer som underordnar kvinnor och överordnar män i samhället, i syfte att båda 
könen värderas lika.  

Eidevald (2009) menar att feministisk poststrukturalism har som syfte att studera 
hur kön görs. Inom detta teoretiska fält resoneras bland annat hur orden kvinnligt 
och manligt kan ges olika innebörder. Enligt Dolk (2011) utgår feministisk 
poststrukturalism ifrån att identiteter är något som skapas och omskapas genom att 
människan intar olika positioner. Individer positionerar sig själva och positioneras av 
andra. Att beakta dessa positioner gör att förutfattade meningar om kvinnlighet och 
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manlighet ifrågasätts. Enligt Hellman (2010) utgår tankegångarna inom den 
feministiska poststrukturalismen ifrån att ett barn lär sig att tänka genom det 
etablerade språket och därmed befästs normer. Detta teoretiska synsätt 
uppmärksammar att vissa perspektiv på världen väljs bort, och poängterar att det 
inte finns några absoluta sanningar av hur omvärlden ska betraktas. Feministisk 
poststrukturalism lyfter fram vikten av att inte begränsas av den mest trovärdiga eller 
sannolika förståelsen, menar Wiklund, Petrusson-Nahlin och Schönbäck (2011). 
Författarna menar istället att med hjälp av detta teoretiska perspektiv, vrids och 
vänds tankarna av möjliga alternativ av många olika förklaringar. Eidevald (2009) 
skriver att med synen inom feministisk poststrukturalism, kan genus studeras genom 
tre nivåer. Det som kan studeras är variationer mellan kvinnor och män, variationer 
inom grupperna kvinnor och män, samt variationer inom varje individ. Genom att 
analysera hur föreställningar om kvinnligt och manligt styr och begränsar hur flickor 
och pojkar görs olika, kan denna uppdelning utmanas, menar Eidevald (2011). 

 

2.4 Forskning om konsekvenserna med stereotypa könsroller 

Dolk (2011) nämner att forskning om kön inom pedagogikfältet, oftast närmar sig 
frågor inom ämnet från två håll. Det ena sättet är att förklara den rådande 
könsordningen, där utgångspunkten är att barn socialiseras till att bli flickor och 
pojkar. Generella skillnader mellan kvinnor/flickor och män/pojkar är i fokus och 
den sociala konstruktionen förstås utifrån att kvinnor/flickor och män/pojkar är två 
åtskilda grupper. I nästan all forskning som skiljer på könen som två generella 
grupper, tillskriver individer som avviker från det dominerande genusmönstret som 
undantagsfall. Den andra gruppens forskare förstår dessa könsfrågor som mer 
komplexa och föränderliga. Kön kan inte förstås för sig självt, utan måste sättas i 
samband med andra maktordningar såsom etnicitet, religion, sexualitet, 
funktionsförmågor, ålder och klassbakgrunder. Att vara människa behöver inte 
kategoriseras in i ett speciellt kön, alla kan ha drag av vad som anses vara manligt 
respektive kvinnligt.   

Eidevald (2011) menar utifrån sin forskning, att förskollärare och lärare ställs inför 
flera utmaningar när det handlar om jämställdhetsarbetet. Dels handlar det om att bli 
medveten om sina föreställningar om könen, som oftast är oreflekterade och mer ses 
som självklarheter. Dels handlar det om att det finns många olika teorier och metoder 
att utgå ifrån i jämställdhetsarbetet. I Hellmans (2010) avhandling framhåller hon 
hur främst de äldre barnen på förskolan har införlivat de stereotypa tankarna och 
värderingarna om hur de borde uppträda efter sin könstillhörighet. Detta visas 
genom att barnen korrigerar sig själva i enlighet med gällande normer eller att de 
medvetet bryter mot dem, menar Hellman. Pedagogerna i Hellmans studie 
uppmärksammar främst de barn som syns och hörs mest och de barn som bryter mot 
normer. Därmed visar hon på att pojkarna får mer uppmärksamhet än flickorna 
eftersom de upplevs som högljudda och aggressiva av personalen. Hellman menar att 
barnen i sin studie visar upp beteenden som överskrider vad som uppfattas rätt för 
deras kön. Flickor kan också visa upp högljuddhet och bråkighet, men i och med att 
detta beteende inte är lika accepterat för flickor som för pojkar, ses flickor med det 
beteendet som avvikande. På samma sätt visar hon hur pojkar inte förstås om de gör 
sig vackra genom att använda klänningar och halsband. Skönhet kopplas till flickor 
och visar pojkar viljan att anamma detta attribut riskerar de att bli förlöjligade. 
Hellman menar i anslutning till föregående uttalande, att pojkar kan ha svårare att 
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överskrida könsnormer i jämförelse med flickor. Eidevald (2009) menar att om 
förskollärna inte ser att de bemöter flickor och pojkar som om de vore varandras 
motsatser, är de en del av att aktivt konstruera den maskulina normen och 
överordningen. Dolk (2011) påpekar att även om det är viktigt att se skillnader och 
vad som bekräftar könsmönster, kan den vuxne inte i alla situationer tänka att här 
skapas kön. Exempelvis när en flicka plockar upp en spade åt en pojke, är det lätt att 
tänka att det är ett typiskt beteende för flickor. Händelsen kan lika väl vara omvänd, 
men om det är pojken som plockar upp spaden åt flickan, glöms händelsen lätt bort 
menar Dolk. En mer rättvis och komplex bild av genus är att utgå från att barn visar 
både skillnader och likheter mellan och inom könsgrupperna. Dessutom att utgå efter 
att det individuella barnet kan uppträda olika i olika situationer.  

Eidevald (2009) visar i sin forskningsstudie att förskoleverksamheter oftast har 
anammat två huvudinriktningar i valet av metod i jämställhetsarbetet. Det ena är att 
könsneutralisera, det andra att blanda vad som betraktas som könskodat. Oavsett 
med vilken metod som jämställdhetsarbetet genomförs, så menar Eidevald att det 
som leder verksamheten framåt är reflektionerna omkring vad som prövats. Det 
handlar om att finna en strategi genom analys och utvärdering. Han menar att det 
inte finns en universallösning för arbetet med jämställdhet eftersom olika 
förutsättningar ges på grund av lokal, barngrupp och personal. I samband med sin 
forskning ger Eidevald ett tankemässigt förslag på ett möjligt jämställdhetsarbete i 
leksituationer. Om förskollärare istället för att övervaka leken, deltar aktivt själva och 
blir medskapare, kan de tillsammans utmana genom att förstärka och betona 
fantasin, lusten och glädjen i leken. Hellman (2010) ger sitt bidrag på förändring av 
de stereotypa könsuppfattningarna och menar att personalen i förskolan bör arbeta 
med att göra barnen trygga i gruppen. Ett barn som känner sig tryggt vågar att prova 
nya könsmönster. Hellman pekar även på möjligheten av att ta tillvara på hur barn i 
sin spontanitet ifrågasätter, förändrar och förskjuter normer.  

Dolk (2011) framhåller ett förhållningssätt till genus som problematiserar tänkandet 
om kön genom att ställa frågor och undvika säkra svar. Hon nämner detta som en 
komplicerande genuspedagogik som bygger på möjligheten i att se 
könskonstruktioner som en komplex och ständigt pågående process. Beroende på 
vilka möjlighetsvillkor som ges i en viss situation, görs kön olika. Detta 
förhållningssätt öppnar upp för möjligheter och tolkningar som vidgar våra tankar 
och ger rum för både den ena eller andra tolkningsramen. 

 

2.5 Betydelsen av den fysiska miljön 

Hultman (2011) påpekar att vi oftast förklarar det socialt skapade kring könen med 
hjälp av de mänskliga relationerna. Hon betonar dock att människan är i ständig 
relation till materialet, såsom leksaker, möbler och rummet. Hultman intar ett 
posthumanistiskt perspektiv i sin förklaring och menar att denna syn gör det möjligt 
att se att även platser och material gör vissa handlingar möjliga eller inte möjliga. 
Hon kan se hur detta perspektiv kan kopplas ihop med tredje vågens feminism och 
tänkandet kring identitetsskapandet. Ickemänskliga material signalerar till vissa 
beteenden och försöker hindra andra. Det handlar om att ifrågasätta vilka händelser 
och relationer som platser tillåter eller inte tillåter; både mellan barnen och mellan 
barnen och materialet, menar Hultman.  
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2.6 Lekens roll i barns utveckling 

Enligt Lillemyr (2002) är lek ett av barns mest primära behov. Genom leken får de 
chansen att bearbeta tidigare intryck och försiktigt ta de första stapplande stegen mot 
den värld de ska bo och medverka i. Lek föder kommunikation och genom ett 
samspel barnen emellan byggs leken upp utifrån deras egna visioner och 
föreställningar. När lek sker genom samspel är den avgörande för barnets fortsatta 
sociala utveckling, menar Lillemyr. En känd pedagog och teoretiker som varit 
framstående när det gäller barnforskning är Lev Vygotskij (1896-1934). Enligt 
Vygotskij (1995) är det i lek som barnet når sin fulla utveckling. När barnet skapar lek 
utgår barnet ifrån sina föreställningar och uppfattningar om omvärlden som hen 
redan besitter. Genom att i leken bearbeta dessa utvecklas nya föreställningar vilket 
bidrar till barnets fortsatta utveckling. Enligt Vygotskij tror barnet, till skillnad från 
den vuxna, på produkterna av sin fantasi. Detta bidrar till att barnet vill förverkliga 
dessa med hjälp av handlingar och inre bilder. Därför är lek ett naturligt behov för 
barn, menar Vygotskij. 

Eftersom lek är ett behov hos barn är det också något som engagerar dem, menar 
Lillemyr (2002). Därför har lek som metod ett stort pedagogiskt värde då det 
motiverar barnen på deras egen nivå. I och med att barn, i leken, tar olika roller och 
gestaltar dem bidrar den till deras identitetsutveckling  

Welén (2003) beskriver pedagogen Friedrich Fröbels (1782-1852) tankar om hur 
vuxnas integration i leken kan bidra till barns utveckling. Lillemyr (2002) och Fröbel 
menar båda två att leken är ett sätt för barn att leva ut sina innersta tankar och att de 
med hjälp av vuxna kan tillvarata nya erfarenheter och fenomen. Syftet, menar de, är 
inte att de vuxna ska dominera leken, men med hjälp av att presentera nytt material 
och inspirera till nya lekar kan den vuxna bidra till barnets fortsatta utveckling 
(Welén 2003, Lillemyr 2002). Även om Lillemyr (2002) nämner den vuxnas 
inblandning i leken så är det ändå den fria leken han förespråkar. Eidevald (2011) 
nämner att den tidigare forskningen om barns lek också visar på att det är den fria 
leken som är i fokus. Med den fria leken menar Eidevald (2011) den lek som sker utan 
inblandning av de vuxna, där barnen skapar sin lek själva utifrån de möjligheter som 
finns. Den fria leken är ofta den aktivitet som får mest utrymme i dagens förskolor, 
menar Eidevald (2011).   

  

2.6.1 leken ur ett genusperspektiv 

Pojkar och flickor leker på olika sätt, då deras mentala mognad sker på skilda nivåer. 
Detta, menar Eidevald (2011), är den normativa uppfattningen i forskning om barns 
lek. Den diskursen bygger på att det är mer än våra biologiska olikheter som 
differentierar oss, att våra behov och personliga utveckling är primitiv. Till exempel 
så skulle pojkars lek vara våldsam då män, enligt biologisk forskning, behöver få 
utlopp för sin aggressivitet, medan flickor är omhändertagande och leker relationella 
lekar. Dessa faktorer, menar Eidevald (2011), ligger till grund för hur vi bemöter 
barnen i leken och hur vi tillgodoser deras skilda behov. Däremot har Eidevald 
kommit till slutsatsen att skillnader i flickors respektive pojkars lek är ett resultat av 
de sociala förväntningar vi har på de skilda könen, och hur de bör bete sig. 

Dessa förväntningar och synsätt återspeglas även i barnens leksaker, menar Nelson 
(1998). Då vi har inrotade strukturer för hur ett kön ska bete sig och vara intresserat 
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av, tillverkas leksaker som gärna förstärker den synen. Nelson menar däremot att det 
inte finns någonting som säger att du inte kan köpa en actionman till en flicka eller en 
barbie till en pojke, men att vi är så påverkade av det omgivande samhället att det 
skulle uppfattas som pinsamt. Återigen är det de sociala förväntningarna som styr 
barnens lek och deras typer av leksaker, menar Nelson. 

 

3. Planering 

3.1 Forskningsstrategi 

Vi har skrivit utifrån en kvalitativ ansats där vi använt oss av aktionsforskning som 
metod. Denscombe (2009) menar att aktionsforskning utgår ifrån praktiska frågor 
där verkliga problem i verksamheten synliggörs för att sedan förbättras och utvecklas. 
Syftet i aktionsforskningen är därför att forskarna själva aktivt deltar och involverar 
dem som berörs av forskningen i processen. Detta gör att de centrala deltagarna i 
forskningen deltar som medarbetare och inte endast som föremål för en 
undersökning. 

Att utgå från ett kvalitativt, menar Stukát (2011), är att tolka och analysera de resultat 
som framkommer med ett lägre antal undersökningspersoner. Kvaliteten ligger i att 
beskriva och förstå det enskilda och unika. Resultatet av den kvalitativa ansatsen 
formas av vem som har gjort tolkningen. Reliabiliteten, det vill säga mätningens 
tillförlitlighet, kan därför uppfattas som lägre eftersom forskningsresultatet inte 
generaliseras. En kvalitativ ansats kan dock vara att föredra när ett område är nytt 
och otillräckligt eller när forskaren vill belysa ett känt område ur ett nytt perspektiv. 
Stukát (2011) anser att resultat i aktionsforskning kan ge konkreta tillvägagångssätt 
till de pedagogiska problem som finns i verksamheten. Istället för att forskning och 
praktiker skiljs åt, nyttiggörs dess samarbete för att utveckla och förändra 

Rönnerman (2004) påvisar att denna forskningsmetod handlar om att ställa frågor 
till den verksamhet som bedrivs och därifrån iscensätta en handling. Processen som 
sedan följer är att de inblandade agerar och observerar händelserna som sedan blir 
föremål för reflektion. Mötet mellan personernas kompetenser i praktiken och 
forskarens kompetens, kan leda till en fördjupad kunskap och utveckling.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

För att dokumentera hur utvecklingen av vårt arbete framskrider, valde vi deltagande 
observation och använde oss av både anteckningar och filmsekvenser. Bjørndal 
(2005) menar att om observatören själv deltar är möjligheten att registrera 
informationen begränsad. Filmandet har för oss varit ett sätt att få möjlighet att 
notera det som vi själva inte hinner uppfatta. För att inte riskera att vårt deltagande 
eller filmande tog fokus från leken lärde vi känna barnen innan. Dessutom användes 
verksamhetens lärplattor för att filma. I och med detta minskade vi risken att 
uppmärksamheten gavs till kameran, eftersom lärplattorna är ett vardagligt verktyg 
som används i verksamheten. Som komplement förde vi loggboksanteckningar med 
reflektion för att öka vårt processtänkande. Bjørndal (2005) pekar på att 
loggboksanteckningar är en lättanvänd och mindre tidskrävande 
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datainsamlingsmetod. Genom att skriva ner sina reflektioner i loggboken kan 
forskaren få en djupare förståelse för något som skett, menar Bjørndal. 

Stukát (2011) menar att aktionsforskningsansatsen inte bygger på någon särskild 
forskningsmetodik, men vanligtvis består den av intervjuer, deltagande observationer 
och dokumentation i form av dagbok eller loggbok. Vi deltar själva i våra 
observationer för att fungera som inspiratörer och utveckla nya lekmönster. Att vi då 
använt oss av deltagande observation kan på sätt och vis gå emot Stukát (2011), som 
menar att forskaren i deltagarobservationer deltar i observationen, men försöker att 
undvika att störa eller förändra. Eftersom det här är ett utvecklingsarbete så gäller 
inte hans beskrivning av deltagande observationer oss, då det krävs att vi deltar för 
att utveckla och förändra. 

Stukát (2011) anser att observationer är att föredra då det gäller att ta reda på vad 
människor gör i verkligheten och inte bara vad de säger att de gör. Observationer sker 
genom att titta, lyssna och registrera intryck.  De kan ge ett stabilt underlag för 
fortsatt resonemang och tolkning. Svårigheten med observationer ligger i att ta del av 
personernas tankar och känslor.  

 

3.3 Urval 

Två förskoleklasser med 33 barn och fyra förskollärare i en skolas verksamhet, valdes 
ut för genomförandet av vårt utvecklingsarbete. Klasserna arbetar mycket i 
tvärgrupper och använder varandras lokaler under gemensamma aktiviteter och lek. 
För oss kändes det mest naturligt att inte behöva avgränsa utvecklingsarbetet till bara 
en av förskoleklasserna. I barngruppen valdes olika referensgrupper ut för att vi 
skulle kunna observera deras lek i mindre grupper. Vid varje aktivitet bildades nya 
referensgrupper eftersom barngrupperna såg så olika ut från dag till dag. Exempelvis 
kunde halva gruppen ha idrott och befann sig därför inte på plats när aktiviteterna 
genomfördes. 

Den ena förskoleklassen har två utbildade genuspedagoger som själva har genomfört 
ett utvecklingsarbete för jämställdhet i kommunen. Detta ger oss möjlighet att kunna 
utbyta tankar kring ämnet och utföra utvecklingsarbetet med högre kvalitet. 

 

3.4 Etiska ställningstagande 

I anknytning till både observationsstudier av barn och inspelat material, måste enligt 
Vetenskapsrådet (2011) information ges till den som forskningen gäller och 
vårdnadshavare. Ett samtycke till studien måste även ges. Videoinspelningar kan 
inkräkta på individens privatliv och integritet, eftersom individer kan identifieras, 
och därför bör denna metod endast användas när inte ett liknade resultat kan uppnås 
med andra datainsamlingsmetoder. Vi har valt att spela in observationerna främst för 
att vi ansåg att vi skulle missa vårt eget agerande i observationerna och dels för att få 
flera ”ögon” att se en och samma situation. Stukat (2011) påpekar att genom att 
repetera observationerna genom inspelat videomaterial, kan mycket som tidigare 
varit fördolt avslöjas. Genom inspelat material kan forskaren upptäcka allt fler 
intressanta aspekter. Dock kan resultatet av observationen bli missvisande eftersom 
en grupp kan uppföra sig annorlunda när de blir föremål för observationen. 
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Hanteringen av vårt inspelade material skyddades mot att obehöriga tog del av det, 
vilket Vetenskapsrådet (2011) beskriver som konfidentialitet och är en viktig del i 
forskningsetiken. Vetenskapsrådet skriver även att anonymisering måste tas i 
beaktande, och menar att individens identitet inte går att avslöjas i det nedskrivna 
materialet. Under själva arbetet måste tystnadsplikten gälla, vilket innebär att inga 
personer som ingår i studien eller uttalanden de gör, får nämnas för obehöriga.   

För att informera föräldrar/vårdnadshavare om vårt utvecklingsarbete skickade vi ut 
ett missivbrev (se bilaga 1). Där framkom att vi hade för avsikt att observera deras 
barn och spela in dessa observationer. I brevet framgick våra etiska 
ställningstaganden och utvecklingsarbetets syfte. Vi tog även hänsyn till barnens egen 
vilja till att delta i observationerna. Därmed tillfrågade vi barnen om de vill delta vid 
varje observationstillfälle och om vi fick filma dem.  

 

4. Processbeskrivning 

Efter att ha fått ett positivt och glatt godkännande av förskoleklasslärarna att pröva 
våra idéer i ett utvecklingsarbete, påbörjade vi processen som skrivs under rubriken 
processens start. Vårt utvecklingsarbete förklaras som en process där dess 
förändringar delas upp i tre stadier. Varje stadium har får oss blivit ett 
utvecklingssteg, där varje stadie har gett oss nya tankar och upptäckter. Detta har 
gjort att vi efter varje stadium har upptäckt nya strategier som vi vill följa upp i nästa 
steg. Genom de olika stegen har vi även eftersträvat en progression i vårt tänkande, 
att successivt öka kunskap och kompetens inom ramen för utvecklingsarbetet.  

 

4.1 Att fästa blicken mot oss själva 

Eftersom vi valt att aktivt delta i utvecklingsprocessen betyder det också att vi måste 
rikta ett kritiskt öga mot oss själva. Syftet har varit att utmana de traditionella 
normer som skolan genomsyras av. Vi anser att synliggörandet av dessa normer är 
otroligt viktigt men det krävs även av oss att utforska hur vi kan gå vidare med den 
kunskapen, hur vi aktivt kan arbeta för att motverka att dessa normer upprätthålls. 
Att vi går in och är medskapare i leken ser vi som en metod för att inspirera till nya 
lekinnehåll. Vi tror att vår aktiva medverkan kan bidra till en samlek mellan barnen. I 
vårt språk och agerande utmanar vi de rådande normerna. Exempelvis intar vi ett 
normkritiskt perspektiv där pappan i huset kanske går och sminkar sig eller farmor 
renoverar badrummet.   

Vilka möjligheter finns och vilka begränsningar kan vi påverkas av i och med detta 
förhållningssätt? De begränsningar vi upplevt är de etiska dilemman som vi hela 
tiden måste reflektera över. Exempelvis är att vi inte vill upprätthålla mannen som 
norm men samtidigt vill vi att flickorna ska våga vara könsöverskridande vilket vi 
uppfattar kan förstärka vår syn på mannen som norm. Det finns även en risk att vi 
generaliserar barnens egenskaper efter vilket kön de tillhör. Problematiken i detta är 
att vi möjligtvis förstärker de stereotypa uppfattningar som finns om hur flicka 
respektive pojke ska vara. 
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Fördelarna vi upplevt är att vi med väldigt små medel kan påverka och utveckla 
barnens erfarenhetsvärld. Vi vill då poängtera att det inte är barnen vi ska ändra på, 
utan våra attityder och förhållningssätt till olika fenomen.  

 

4.2 Processens start 

4.2.1 Kartläggning 

Vi gick in i processen med en förförståelse om hur barn generellt väljer sina 
lekkamrater, leksaker och lekvärldar. Denna uppfattning bygger på vårt tidigare 
material av lekobservationer under lärarutbildningen och andras forskning om lek. 
Att uppdelningen av valet av lekar och lekmaterial särhålls för respektive kön, kan då 
beskriva denna förförståelse. För att förtydliga att de olika grupperna, vid varje 
observation, består av olika barn kommer vi benämna dessa grupper med färger. Den 
lila, oranga, gröna och gula gruppen. I texten kommer vi att könskategorisera 
flickorna och pojkarna som två skilda grupper för att förtydliga i analysen. Vår 
mening är ändå inte att generalisera och utgå ifrån att det endast finns två kön. 

För att pröva de idéer vi hade med utvecklingsarbetet, ville vi först kartlägga vad 
barnen ville och kunde tänka sig att leka med på de lekplatser som barnen erbjuds 
inomhus. Vi ser barnens initiativ och delaktighet som en viktig del i processen.  Detta 
för att vi som vuxna inte ska agera i den riktning som vi tror är bäst för barnet, utan 
handla i enlighet med barnens behov. Istället för att intervjua barnen och riskera att 
de upplever en pressad situation där barnet tror att vi förväntar oss ett rätt svar, valde 
vi en annan strategi. Istället använde vi en aktivitet där vi rörde oss runt i 
inomhusmiljöerna och förde ett samtal som utgick från att vi verkligen undrade vad 
barnen tyckte. En referensgrupp valdes ut, tre pojkar och fyra flickor. Valet av 
blandgrupp, utseddes i samråd med en av förskollärarna som är utbildad 
genuspedagog. Hon förklarade att i blandgrupper ges barn mer möjlighet till friare 
val än vid grupper där det bara ingår pojkar eller flickor. I grupper med samma kön 
kan valen påverkas mer av det sociala grupptrycket för vad som anses vara accepterat 
för deras könstillhörighet.  

Själva aktiviteten av kartläggningen började med en vandring genom förskoleklassens 
lokaler, där tre platser identifierades som lekplatser och som barnen själva benämnde 
som hemmet, byggrummet och legorummet. På varje plats ville vi få igång en 
diskussion med barnen om vilka leksaker och vilka lekar de kan och vill leka på 
respektive plats. Till hjälp för denna diskussion fick barnen på varje plats först rita 
sina tankar på papper och sedan gav vi talutrymme till var och en. I förväg lade vi ut 
leksaker som vanligtvis inte befann sig i dessa rum, med avsikten att se om och hur 
barnen reagerade på dessa. I hemmet lade vi en back med bilar som barnen 
uppmärksammade och samtliga barn ritade bilar och var överens om att här kan de 
leka med bilar tillsammans med hemmets dockor och köksredskap. I byggrummet 
ställdes vi förskoleklassens nyinköpta dockhus och bilgarage bland de övriga 
lekmaterialen som bestod av plastdjur, bilar, bilmattor och träklossar. Inuti garaget 
och dockhuset, som vi valde att benämna som huset, ställde vi blandat med möbler 
dinosaurier och mindre mjukisdjur. Här inne tyckte barnen de nya sakerna hade en 
bra plats, men två pojkar uttryckte att de saknade lego i detta rum, eftersom detta 
rum hade de alltid tillgång till och lego var deras stora intresse.  I den sista miljön, 
legorummet, hade vi ställt in några av de dockhusmöbler som tillhörde det nyinköpta 
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dockhuset. Även här uppmärksammades de nya sakerna i miljön och samtliga barn 
godtog att dessa fick vara där.  

Efter aktiviteten fick barnen tillsammans med resten av barnen i en av 
förskoleklasserna, möjligheten att leka. I och med det utförde vi observationer över 
hur dessa lekar utformades efter att nytt material lagts dit och påverkan av de 
gemensamma diskussionerna. I hemmet valde en flicka och två pojkar att leka efter 
aktiviteten. Samtliga barn körde långsamt på golvet med bilarna där och uttryckte att 
de vill leka med bilar i hemmet men saknade ett garage och bilmatta. Vi frågade om 
de kunde använda skåpen vid hemmet som garage eller som olika körbanor. Barnen 
började utforska möjligheterna och efter en stund startade de en lek där flickan var 
hundägare åt två hundar som gillade att leka med bilar  

Två flickor valde att leka med huset och garaget. De kör med bilarna i garaget och tar 
betalt för att få köra in där. De kommer på att de behöver en dörr till garagehissen. Vi 
ger förslaget att de kan bygga en av lego. Flickorna tycker det är en bra idé och 
hämtar lego i omgångar. Dock blir pojkarna som valt att leka vid legot störda av att de 
hämtar lego. Vi förklarar att de behöver lego för att bygga en port. En av pojkarna 
påpekar då att i vanliga fall får de inte hämta lego till ett annat rum. Flickorna vill 
även ha dockor i huset, vilket inte fanns som lekmaterial på denna skola. De kom 
dock på att de kunde tillverka egna dockor av papper och deras lek uppfyllde deras 
tillvaro resten av lektiden.   

Inne i legorummet, där vi ställt ett skåp med dockmöbler, rådde full aktivitet under 
observationen. De tre pojkarna som lekte där inne kom på att ett av klädskåpen 
kunde fungera som vapenskåp till legogubbarna. Leken styrdes till en början av våld 
och krig men då skåpet som tillhörde dockmöblerna inspirerade dem till annat, så 
började deras soldater också att laga mat och sova en stund i sängen.  

 

4.2.2 En inspirerande lek 

Under en förmiddag uppstod en spontan leksituation som vi valde att observera. 
Observationen skedde i ett rum där flera barn valt att leka. I rummet fanns huset, 
garaget, djur, bilar, bilbana, plastdjur och klossar. Tre pojkar lekte med garaget och 
bilar, en flicka och en pojke lekte hotell i huset. Den andra flickan som befann sig i 
rummet satte genast igång att bygga en djurpark. När hon skulle flytta in djuren i 
parken så uppstod ett problem, hon visste inte vilka av djuren som var hanar eller 
honor.  Enligt henne så var det bara honor som skulle bo i parken. Ett annat problem 
som denna flicka fick, var att hon upplevde att hon inte hade någon att leka med i sin 
djurpark, trots att rummet var fullt med barn. Vi medverkade i leken och försökte 
inspirera till en gemensam lekvärld, där djurparken hade ett hotell med tillhörande 
parkering. Denna observation blev inspirationen till vårt lekäventyr som vi använde 
oss av i nästa steg i utvecklingsprocessen.  

 

4.3 Processens mellanfas 

En referensgrupp som bestod av hela den ena förskoleklassen, valdes ut och delades 
upp i två grupper. Grupperna kommer vi i denna text nämna vid färgerna lila och 
orange. Vi presenterade aktiviteten som ett lekäventyr där barnen fick i uppdrag att 
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bygga upp en djurpark till alla plastdjuren och bygga stängsel med hjälp av lego. Intill 
djurparken skulle det ligga en parkering som de fick bygga upp med hjälp av 
legoplattor som var utformade som vägar. Parken låg uppe på ett berg, ett lågt bord, 
och därför var de tvungna att bygga en trappa upp, med hjälp av antingen lego eller 
träklossar som vi tagit fram. 

4.3.1 Grupp Lila 

Eftersom den här gruppen fick inleda aktiviteten där vi i princip gett dem ett dukat 
bord började de bygga febrilt. En av pojkarna satte igång att bygga en trappa upp till 
djurparken med hjälp av legobitar och träklossar, medan två andra pojkar började 
bygga ett stall åt sin häst och gorilla. När stallet sen var klart berättade en av pojkarna 
att det var en bonde som jobbade där, den bonden hette Ellinor. Två av tjejerna hade 
dock ett problem. De ville bygga en inhägnad åt sina djur men det fanns inga 
legoplattor att bygga på. En av oss visade då, genom att fästa legobitarna omlott om 
varandra, att det gick att bygga ett sammanhållet stängsel ändå. En flicka byggde en 
inhägnad till flera olika djur och var väldigt inne i att konstruera sina byggen, och att 
utrusta dem med attribut. När hon var klar började hon bygga på parkeringen och 
vägarna som omgärdade den. En av pojkarna byggde en egen värld med hjälp av 
träklossar, där han tillverkade en djurbastu, ett utsiktstorn och ett berg. Det fanns 
även bilar och vägar i den världen. Eftersom den här gruppen fick inleda arbetet med 
parken så fokuserade de mest på själva konstruktionen av denna. Leken bestod därför 
mer i att bygga. Barnen lekte mest för sig själva eller två och två, de diskuterade inte 
kring hur parken skulle utformas eller vad som skulle finnas i den. När det var dags 
att avsluta den här gruppens lek, ville barnen inte städa undan leken. De var så nöjda 
och glada över sin uppbyggda lekvärld.  

 

4.3.2 Grupp Orange 

Den andra gruppen kom till en redan utvecklad lekvärld och utvecklade därför sin lek 
runt vad som redan fanns där. Den här gruppen diskuterade med varandra vad de 
skulle kunna utveckla och började bygga ut parkeringen. Därmed blev bilarna en del 
av deras lek. Två av tjejerna kom på att de skulle bygga garage till sina bilar och 
frågade efter kartonger som de sedan fixade iordning med hissar och portar. Deras 
lek blev därför ett skapande. Några av pojkarna tog bilgaraget åt sidan och hade en 
egen lek med sina bilar. Vi försökte att integrera dem i leken med de andra genom att 
ta dit lite djur som vi sa hade rymt från djurparken. De löste däremot det problemet 
genom att mota bort djuren med hjälp av sin flygande polis.  

I anslutning till att utveckla lekmiljöerna, fullbordade vi även tankar som 
förskoleklasslärarna haft i åtanke. På ett bord klistrade vi fast legoplattor med 
mönster av vägar. På ett annat bord byggde vi upp en landskapsmiljö av papier 
maché. Dessa, men även andra material, introducerades i arbetets avslutning som vi 
redogör för i nästa avsnitt. 

 

4.4 Arbetets avslutning 

I det sista steget i processen ville vi se hur vi genom en fysisk miljöförändring kunde 
påverka barnens lek. Vi satte upp färgglada gardiner och mellan fönstren satte vi upp 
ett stort målat träd med fåglar och fjärilar. Tanken var att få in naturen i klassrummet 
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eftersom det i naturen inte finns så många artefakter som är typiskt könskodade. På 
en annan vägg satte vi upp två svarta tapetvåder där vi klistrade planeter, 
rymdfarkoster, fjärilar och älvor. Denna rymd blev en utgångspunkt för oss att med 
hjälp av bilder utmana de normativa uppfattningarna kring orden tjejigt och killigt. 
På några av planeterna klistrade vi bilder som var könskodade för respektive kön. Vi 
ställde fram en vanlig bokhylla med tanken av att varje hyllplan skulle fungera som 
en lekmiljö där fler barn eventuellt kunde tänka sig att leka. På ett av hyllplanen 
ställde vi plastdjur, träd och granar från legot. Mitt i rummet ställde vi de båda 
lekborden, som vi kan benämna som legobordet och landskapsbordet. 

Efter att miljöförändringen skett så ville vi introducera den för barnen. 
Förskollärarna delade in barnen i två grupper och de fick leka i en halvtimme var. 
Hädanefter benämner vi den första gruppen för grupp grön och den andra för grupp 
gul. Grupp grön bestod utav två pojkar och fem flickor och grupp gul utav fem pojkar 
och tre flickor. 

 

4.4.1 Grupp Grön 

- Åh en batmobil! 
- Vilken fin prinsessa 

Kommentarerna ovan inledde grupp gröns introduktion till miljön. De två pojkarna i 
gruppen började genast att leka med legobordet medan de fem flickorna stod 
handfallna och inte riktigt visste vad de skulle göra. Vi redogjorde därför för vad vi 
gjort vilket medförde att leken tog fart. Tjejerna började att leka med 
landskapsvärlden, tog dit bilar, klossar och dinosaurier. När pojkarna såg att 
landskapsbordet hade en grotta så ville de också delta i den leken. Att de kom till 
bordet medförde att flickorna flyttade sin lek till legobordet och började köra runt 
med sina bilar där istället. Efter en stund kom de på att de ville bygga stängsel till 
djuren och där fick de användning för det de lärt sig tidigare, att bygga stängsel utan 
att använda legoplatta. 

I landskapsvärlden lekte pojkarna. Där bestod leken i ett leka krig med hjälp av 
legogubbar och djur. I landskapsvärlden finns det ett berg och en av pojkarna frågar 
om det är ett isberg. Vi svarar att det kan vara precis vad de vill varpå de börjar leka 
att berget är en vulkan som sprutar ut lava. Flickorna pratar inte så mycket med 
varandra i sin lek utan är mer inne i konstruerandet av stängsel. Två av flickorna blir 
oense då de vill ha samma typ av legobitar men det slutar med att en av dem ger en av 
sina bitar till den andra.  

När vi förklarar att lekstunden är slut möts vi av stora protester. Barnen förklarar att 
de vill spara sin lek och vi säger att det är okej. Eftersom denna observation ägde rum 
på en fredag är det vanligtvis så att allt som blivit sparat under veckan förstörs. Vi tog 
inte hänsyn till den ”regeln” och sa till barnen att de fick spara det de byggt. 

 

4.4.2 Grupp Gul 

- Det här är tjejigt! 
- Det är både och! 
- Min lillebror är kille och han har haft klänning på sig. 
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- Det finns inget tjejigt och killigt. 

Den här gruppen uppmärksammade miljön vi byggt upp, mer än den förra gruppen, 
vilket resulterade i kommentarerna ovan. Kommentarerna rörde rymden vi satt upp. 
Grupp gul fokuserar mycket på miljön och diskuterar och har åsikter om vad som är 
typiskt en flicka respektive pojke. Två pojkar och två flickor leker i landskapet med 
djur, klossar och bilar. De blir väldigt intresserade av våra anteckningar vilket stör 
deras lek lite. Efter en stund kommer de på att deras djur och bilar ska åka på 
semester och leken sprids därför ut i hela rummet. De är väldigt högljudda och 
engagerade i sin lek. 

De andra barnen, tre pojkar och en flicka leker vid legobordet. De ägnar sig åt att leka 
en vild lek, där bilar krockar och legogubbar kastas in i väggar. Då leken verkar ha 
fastnat lite går en av oss in och inspirerar dem. Vi leker att mjukdjuren invaderat 
legobordet och ställer sig i vägen för deras bilar som åker där. Djuren tar sedan över 
och spelar sedan huvudrollen i leken. Det slutar dock med att djuren blir ivägkastade 
och leken återgår till att handla om krockar och våld. Den enda flickan som befann 
sig vid legobordet går över och leker med de andra barnen, deras lek har utvecklats 
till att skjutsa runt varandra på rullpallar.  

Den här observationen blev avslutningen på utvecklingsarbetet i verksamheten. I och 
med detta var inte utvecklingsarbetet avslutat för vår del eftersom en stor del i 
processen handlar om att vi reflekterar och analyserar resultatet. 

 

5. Analys 

5.1 Analys av processens start  

Namnvalen för de olika rummen som kartläggningen var inriktad på kan tolkas som 
könsneutrala benämningar som formulerats i tron om att fler barn vill leka där. Att 
säga hemmet istället för dockrummet kan ses som ett försök att locka fler pojkar att 
vistas där. Byggrummet och legorummet ses som kreativa rum där alla barn blir 
inspirerade till lek. Vi upplever att de könsneutrala namnen är kodat för Hirdmans 
(2001) teori om mannen som norm. Med rummens namnval menar vi att det manliga 
idealet är inbakat i ordets betydelse och att det genom detta förstärker bilden på det 
manliga som det normala. Att ett namn ger indikatorer till vad som är möjligt att göra 
i respektive rum, kopplar vi till genuspedagogiken. Lenz Taguchi (2011) beskriver 
genuspedagogiken som ett sätt att få en bred utvidgad könsidentitet och därmed ser 
vi namnvalen legorummet, byggrummet och hemmet som ett resultat av 
könsneutrala strategier. Anledningen att vi kom att ändra miljön med fler lekmaterial 
i ett rum och inte namnge rummet, tror vi bidrog till att inspirera barnet som 
individer istället för ett rum för flertalet flickor eller pojkar.  

Barnen välkomnade bilarna i hemmet vilket vi upplever som att det händer mycket 
med barnens tankegångar, om det givna materialet i rummet kan överskridas. Vi kan 
också tolka detta som att barnen vill vara överskridande, att de vill bryta mot 
normerna. Vi kan även se det från vinkeln att de vill göra något som inte är accepterat 
eftersom alla leksaker från början hade sin givna plats. Att bilarna blev så 
accepterade i hemmet upplever vi kan bero på synen på det manliga som norm. Vad 
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hade hänt om vi lagt in dockor i legorummet? Visserligen ställde vi in ett dockhus i 
byggrummet men vi benämnde huset som ”huset” för att inte göra det könskodat. 
Genom det har vi redan dragit slutsatsen att pojkar inte vill leka med huset om vi 
hade benämnt det som ett dockhus. Skulle vi ha nämnt det som ett dockhus för att 
istället påvisa att det är okej för pojkar att leka med dockor? Eftersom vi inte hade en 
klar struktur över hur vi skulle agera vid kartläggningen har vi begrundat att vi kunde 
ha agerat annorlunda, och utmanat könsnormerna mer. Vi ser utifrån vårt agerande 
att vi könsneutraliserade namnet dockhus och att vi i och med detta förstärkte 
mannen som norm. 

Aktiviteten vi gjorde med ritandet anser vi tog fokus ifrån det vi hade som syfte med 
aktiviteten. Barnen fokuserade istället för berättandet, på att prestera en så fin 
teckning som möjligt. De hade även svårt att uttrycka sig i bild då de skulle rita på fri 
hand och inte efter en färdig mall. Vår teori är att alla normer som finns inom skolan 
gör att barnen ställs inför olika mallar att förhålla sig till. Det finns bland annat 
mallar kring skapande projekt, regler för hur du ska uppföra dig och mallar för hur 
du ska bete dig för respektive kön. Därmed drar vi parallellen mellan att prestationen 
att rita och prestationen över att behöva bete sig på ett rätt sätt, ingår i ett komplext 
system av mallar som barnen måste förhålla sig till.  

Observationerna som vi gjorde i samband med kartläggningen visade på en mer 
könsöverskridande lek än vad vi tidigare bevittnat. Detta kan bero på att vi inspirerat 
till nytt lekinnehåll. Flickorna som valde att leka med garaget hittade hela tiden ny 
inspiration i sin lek. De kunde utrusta sin lek med nya attribut som de vanligtvis inte 
använde. Bland annat använde de sig av lego och var då tvungna till att gå in i ett 
annat rum för att hämta det. Pojkarna som lekte därinne såg däremot flickornas 
tillfälliga visit som en begränsning och anspelade på att legot enligt reglerna inte fick 
flyttas. Vi tolkar det här som att pojkarna vill hävda sin position i genusordningen 
vilken både Connell (2009) och Hirdman (2001) redogör för. Det hade varit 
intressant att jämföra denna situation med om det istället varit en pojke som gått in 
och hämtat lego.  

En flicka skulle absolut hitta honor till sin lekpark i en av lekarna som vi observerade. 
Vi drar slutsatsen att det fanns ett behov av att identifiera sig med det kvinnliga. Vi 
tolkar det här som att barn, i lek, ofta vill gestalta sitt eget kön. Connell (2009) 
beskriver att hur människan identifierar sig är starkt kopplat till individens tänkande 
och uppfattningar av kön. Eidevald (2011) menar att förväntningarna som finns på 
hur ett visst kön ska bete sig, gör att barn tror att det endast finns ett sätt att vara på. 
Vi tolkar flickans beteende i enlighet med Connell och Eidevalds tankar, att flickan 
ser sig själv utifrån sin könsidentitet och har ett starkt behov av att hitta honorna.  

Om vi i observationen som beskrivs ovan, inte hade haft genusglasögonen på, skulle 
säkert leken i det här rummet kunna tolkas som en samlek där alla barn var 
integrerade. Vi hävdar dock att det pågick flera olika sorters lekar i rummet vi befann 
oss, där pojkar och flickor var åtskilda. Den här situationen gav upphov till våra 
tankar om möjligheten att utveckla en gemensam lekvärld där samleken mellan 
könen var i fokus. 
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5.2 Analys av processens mellanfas 

Att genomföra lekäventyren öppnade upp för nytt meningsskapande. Bland annat i 
och med att legot fick fler användningsområden då det kunde användas för att bygga 
stängsel åt djuren. Här såg vi även exempel på att byggklossarna kunde användas för 
att bygga andra saker än bilvägar och torn, som de för det mesta används till. I leken 
kunde vi se att pojkarna lekte med legot som en vana medan flickorna inte alls var 
vana att hantera materialet. Här drar vi slutsatsen att flickor inte övas i att bygga med 
lego i tidig ålder, därmed finns inte det intresset hos flickor generellt. Nelson (1998) 
pratar om de sociala förväntningar som kan styra barnens lek och här ser vi en 
koppling. När vi visade hur legot kunde användas till att göra inhägnader åt djuren 
bidrog det till att flickorna utvecklade ett intresse för materialet, att de faktiskt 
behärskade det. I Grupp lila lekte barnen efter en gemensam struktur, däremot var 
det en bredvid-lek där pojkar och flickor lekte separat och inte tillsammans. I motsats 
till detta kunde vi se att barnen i Grupp orange hade mer intresse av att leka med det 
motsatta könet och främst i uppbyggnaden med bilplattorna. Däremot var det tre 
pojkar i denna grupp som ville ha en ensamlek och inte tillhöra lekäventyret, de tog 
med bilgaraget i en egen vrå.  

I vårt agerande som inspiratörer var vi hela tiden närvarande i processen. Vi 
upplevde att det var viktigt för att få till en samlek mellan barnen och att försöka 
undvika de typiska uppdelningar som oftast blir efter kön. Att de vuxna är med i 
leken och presenterar ett nytt innehåll där nya upplevelser skapas, poängterar Welén 
(2003) och Lillemyr (2002) som en viktig del i barnens utveckling. Vi har tagit tillvara 
på Eidevalds (2009) tankar om den vuxne som medskapare i leken. Han menar att 
den vuxnes deltagande kan göra det möjligt att framhäva fantasin, lusten och glädjen 
i leken. Vi tolkar hans ord som att det är ett sätt att förhindra att barnen själva sätter 
upp regler för lekarna, där de traditionella könsrollerna ofta blir tydliga. 

 

5.3 Analys av arbetes avslutning 

Efter att ha ändra om i lekmiljön, såg vi en intressant situation i hur barnen 
reagerade på förändringarna. I och med att grupperna hade en ojämn fördelning av 
antal flickor och pojkar, ville vi jämföra dessa gruppkonstellationer utifrån stereotypa 
uppfattningar. Att just Grupp gul tog stor plats i rummet, med högljudda lekar och 
rörelse över hela rummet, skulle kunna tolkas som att detta berodde på att de var fler 
pojkar i gruppen än hos Grupp grön. Då med uppfattningen att pojkar från att de föds 
har socialiserats till att vara på just detta vis. Vi jämför med Hellmans (2010) studie 
som visar att pojkar förknippas med högljuddhet och rörelse och att de 
uppmärksammas av personalen genom detta beteende. Tankegångarna att antalet 
pojkar i Grupp gul påverkade händelseförloppet, kan också förstärkas med att det var 
den enda gruppen som uppmärksammade de normbrytande bilderna på väggarna. 
Att det flickaktiga gör intrång hos det pojkaktiga är inte lika accepterat hos pojkar, 
eftersom det kan ge signaler om att vara ”tjejigt”. Den gröna gruppen reagerade inte 
eftersom flickor kan på ett annorlunda sätt vara könsöverskridande. Dessa företeelser 
kan vi jämföra med Hirdmans (2001) uttalande om mannen som norm, att det finns 
en acceptans att det som är kodat för pojkar blir godtaget. Att det som kopplats ihop 
med kvinnor istället, enligt Hirdmans teori, blir det som är avvikande och 
uppseendeväckande. Vi drar åter igen en parallell till Hellmans (2010) forskning som 
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visar att pojkar har svårare att vara könsöverskridande än flickor, eftersom de 
riskerar att få en förlöjligande stämpel.  

I vårt utvecklingsarbete var det i leken som pojkarna uttryckte ett missnöje över att 
det könskodade för både flickor och pojkar var blandat. När vi direkt gick in och 
diskuterade med barnen om vad som är tjejigt och killigt, uttrycker barnen däremot 
att det egentligen inte finns någon markant skillnad i vad flickor och pojkar tycker 
om. Vi tolkar detta som att barnen redan har fått stereotypa uppfattningar ingrott i 
sitt beteende och att när de får reflektera över hur saker och ting är, kan barnen 
uppfatta situationerna annorlunda. Ur denna synvinkel drar vi slutsatsen hur viktig 
vårt agerande blir när vi går in och ifrågasätter de givna könsnormerna. Utan 
diskussion med barnen om detta, fortsätter den traditionella synen på könsrollerna, 
anser vi.  

Att barnen i Grupp gul reagerade på att vi blandat bilder med vad som är kodat för 
flickor och pojkar, behöver inte bero på att det var flertalet pojkar i gruppen, utan kan 
ses utifrån att enskilda barn reagerar mer på miljöförändringarna. Vi behöver inte 
tänka att det görs kön utifrån varje situation. Att den gula gruppen var mer högljudd 
behöver alltså inte alls betyda att gruppen hade mer pojkar, utan kan bero på faktorn 
att de redan lekt i en halvtimme och var uppe i varv. 

En situation vi lade märke till var att flickorna vid landskapsbordet flyttade på sig när 
pojkarna kom dit. De lämnade helt sonika sin lek och äventyret i den, när pojkarna 
uppmärksammade platsen de lekte på. Att det här hände kan vi se från två olika 
aspekter. Antingen så fann sig flickorna i att pojkarna tog över deras lek eller så ansåg 
de sig ha lekt klart där. I det första fallet kan vi återigen koppla till begreppet mannen 
som norm och det både Hirdman (2001) och Connell (2009) beskriver en hierarki 
och genusordning, där det är männen som har en maktposition. Däremot måste vi 
också se på den här situationen utifrån flera perspektiv och menar att pojkarna även 
är en del av den här genusstrukturen. Det kan lika gärna vara så att flickorna ville visa 
en position som särskiljer könen åt och därmed väljer flickorna att vända ryggen till 
och inte släppa in pojkarna i sin lek. Att flickorna då går därifrån kan rimligtvis även 
vara en tillfällighet.  

 

5.4 Didaktisk analys av vår roll 

Vi upplever att det finns mycket av de könsneutrala och kompensatoriska metoderna 
i verksamheten där vi genomfört utvecklingsarbetet. Vi kan se att dessa metoder har 
goda avsikter eftersom de skapar fler valmöjligheter för den enskilda individen. 
Positivt men den kompensatoriska metoden är att barnen tillåts att agera på flera sätt 
än vad som tillåts när stereotypa könsnormerna styr. Den uppfattning vi inte delar 
med de könsneutrala och kompensatoriska metoderna är att flickor och pojkar 
kategoriseras efter sitt kön, vilket riskerar att de stereotypa uppfattningarna 
förstärks. Vi har försökt att undvika den här uppdelningen och skapat lekar utifrån 
att de ska tilltala alla individer oavsett kön. Samma tänkande har vi haft i 
utformandet av lekmiljön och fokuserat på ett stort lekrum där så många som möjligt 
kan delta.  

Vi har intagit ett feministiskt perspektiv vilken utgår ifrån att synliggöra normer och 
diskutera sinsemellan om det verkligen finns någonting som är normalt eller 
avvikande. Behöver vi särskilja på manligt och kvinnligt eller är det någonting som 
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kan finnas hos varje individ? Genom feministisk poststrukturalism har vi fokuserat 
på frågor kring genus och frångått de ”absoluta sanningar” om kön som samhället är 
uppbyggt kring. Risken med att inta ett genusperspektiv kan vara att vi, istället för att 
rikta blicken mot oss själva, anser att det är barnen vi måste ändra på. Det vi vill göra 
är att skapa fler valmöjligheter och friheten att göra egna val. För att uppnå detta 
anser vi att det handlar om att ge möjligheter till nya tankegångar och vidga synen 
hos både oss själva och barnen. I enlighet med Eidevald (2009) anser vi att det som 
leder ett jämställdhetsarbete framåt är ständig reflektion omkring vad som prövats. 
Att vi analyserar och utvärderar de strategier vi använt för att sedan pröva på nytt. 
Utvecklingsarbetet är för oss, inte ett avslutat kapitel. Vi ser istället det här som en 
början på många olika utvecklingsprojekt inom jämställdhetsarbetet. 

I samband med att vi gått in och styrt leken vill vi lyfta det vi nämnt i det inledande 
kapitlet om den fria leken. Vi håller med genusdebattören Ingemar Gens (Svensén, 
2012) som menar att den fria leken aldrig är fri från yttre påverkande faktorer, i det 
här fallet stereotypa förväntningar på kön. Barn leker även efter det material som 
erbjuds, därför har det varit vår uppgift att skapa nya förutsättningar för det som 
redan finns. Vi har lagt upp leken efter en strategi men samtidigt varit lyhörda för 
barnens inre fantasivärld. Exempelvis när vi, under lekäventyret, uppdiktat en lek 
som inte tilltalade några av pojkarna, försökte vi att inspirera dem till att fortsätta i 
samleken. Då pojkarna inte visade intresse så fick de ha sin lekvärld för sig själva. Att 
leka enligt traditionella könsupfattningar kan vi inte hävda som fel eftersom det inte 
är barnen vi ska ändra på, utan istället erbjuda dem fler möjligheter. Vi har i arbetet, 
sett barnen som en resurs och medskapare för att föra utvecklingsarbetet framåt. Vi 
menar att det är viktigt att inte tala över huvudet på barnen och bestämma något som 
vi tror är bra för barnen. Istället kan vi med hjälp av dem, ta reda på vad de tycker är 
bra och därigenom föra arbetet framåt. 

 

6. Diskussion 

Vårt syfte med utvecklingsarbetet har varit att utmana de traditionella könsrollerna 
och hitta konkreta metoder för att främja ett jämställdhetsarbete. Vår framtidsvision 
är att fler ska få upp ögonen för ett aktivt jämställdhetsarbete och därmed på sikt, 
uppnå jämställdhet mellan könen. Vi upplever att vi inte bemöts på samma sätt 
beroende på om vi är pojke respektive flicka. Det här är en omedveten handling som 
bara kan uppnås genom ett synliggörande, men vi anser att det även krävs att 
personal visar ett intresse för dessa frågor inom förskola och skola. Vi finner att det är 
problematiskt att arbeta med att motverka traditionella könsmönster, eftersom det är 
så komplext och inte finns några givna svar. Synliggörandet av egna värderingar, 
språkbruk och agerande, är ett första steg i ett jämställdhetsarbete och vi upplever 
starkt att det är just vid detta synliggörande som läroplanens intentioner om att 
motverka traditionella könsmönster havererar. Eidevald (2009) pekar på att 
personalen är en del av konstruktionen av normerna kring kön och vi vill visa på hur 
viktigt detta synliggörande är. I ett genusarbete handlar det främst om att upptäcka 
sin egen roll som aktör i genussystemet. Vi kan aldrig ändra någon annan, utan det är 
i vårt förhållningssätt som förändringen ska ske. Vårt utvecklingsarbete har fått oss 
att göra genuskullerbyttor, vi har vridit och vänt våra tankar kring innebörden av 
genus, hur vi ska förhålla oss i jämställdhetsarbetet och vilka metoder som bäst 
lämpar sig för vårt ändamål. Att ständigt ställa frågor till sig själv och få frågor av 
andra om sitt genusarbete, är en viktig förutsättning för att utvecklas. Det handlar 
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inte om att komma med absoluta sanningar, utan att öppna upp för fler perspektiv än 
ett enda.  

Leken som metod har för oss möjliggjort att involvera barnen i utvecklingsprocessen, 
vi har sett hur engagerade barnen blir i leken och vilken drivkraft den har. Några av 
barnen fann i leken, utöver vårt uppdiktade lekäventyr, inspiration till 
skapandeprocesser för att utveckla leken på deras villkor. Vi kan förklara det här med 
Vygotskijs (1995) teori om att barn vill förverkliga produkten av sin fantasi. Detta 
behov av att skapa såg vi både under kartläggningsfasen och under lekäventyret. 
Slutsatsen vi dragit av detta är att vi som lärare måste ta tillvara på vad barnen 
uttrycker, speciellt i en sådan här skapande process som lekvärlden var menad att 
vara. Framförallt vill vi poängtera det viktiga i att barnen får utlopp för sin kreativitet. 
Med det här vill vi säga att leken kan vara så mycket mer än lek och kan integreras i 
ett tematiskt arbetssätt där vi får in både matematik och läs- och skrivaktiviteter. 
Exempelvis så skulle vår lekvärld kunna vara en början till ett tema, där vi talar om 
djur, konstruerar hus, räknar matematiskt med hjälp av legot och tillsammans skriver 
små berättelser om djuren.  

I vår analys framgick olika teman som vi kan koppla med genus, såsom mannen som 
norm, särskillnad av könen och behovet av att få identifiera sig med ett kön. Vi kan 
därmed tycka att det är detta innehåll som läraren bör utgå ifrån när traditionella 
könsmönster ska utmanas. Vi fann att arbetet med jämställdhet inte är enkelt 
eftersom det ligger hos den enskilda individen att tolka läroplanens formulering av 
att bryta traditionella könsmönster. Problematiken ligger också i det egna intresset 
att förstå genus och vilka värderingar som styr människans tänkande. I förskolans 
och skolans verksamhet kan det därför finnas svårigheter när det kommer till att 
skapa gemensamma visioner i ett jämställdhetsarbete. Genom att se olika faktorer i 
genussystemet och se hur könsfördelningen är uppdelad, kan vi som lärare gå vidare i 
att utmana traditionella könsroller.  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev till alla föräldrar/vårdnadshavare 

 

Hej 

Vi heter Agnes och Veronica och går sista terminen på lärarutbildningen vid 
Mälardalens högskola. Nu ska vi skriva ett examensarbete om att motverka 
traditionella könsmönster i förskolan och skolan. Kråkan och Sparvens förskoleklass 
har vi valt att ha med i vår studie eftersom Kråkan har varit vår praktikplats under 3 
år. xxxxx och xxxxx som är genuspedagoger har varit vår inspiration till att utveckla 
genuspedagogiken i förskola och skola.  

Vår studie bygger på att utveckla barnens lekmiljöer, så att dessa ska tilltala alla barn. 
Vi gör detta eftersom pojkar och flickor oftast begränsas i sin lek på grund av vad som 
anses vara okej för deras kön. Vårt syfte är att ge varje barn ”100 möjligheter istället 
för två”. Vår studie handlar inte om att ta bort någonting utan om att lägga till.  

I studien kommer vi inte bara utveckla barnens lekmiljöer utan också dokumentera 
med hjälp av observationer. För att kunna få en djupare insikt i förändringarna 
kommer vi att använda de befintliga lärplattorna för att ta bilder och filmsekvenser. 
Dessa kommer enbart att användas i studiesyfte och alla barn i studien är anonyma. 
Film och bild är bara till för vårt eget analysarbete och kommer givetvis inte 
publiceras i någon form.  

Vi följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att det är 
frivilligt att delta i studien, att alla är anonyma och att materialet används endast i 
studiesyfte. 

 

Vid funderingar eller synpunkter är du/ni välkomna att kontakta oss. Om du/ni inte 
vill att ert barn ska bli observerat kan du/ni även kontakta förskoleklassernas 
personal. 

Agnes Skog: xxxxx 

Veronica Palmgren: xxxxx 

 

Handledare för examensarbetet 

Jonas Nordmark: xxxxx 
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Samarbete mellan två studenter 

Vår forskningsstudie har genomförts med samma ambitioner för utvecklingsarbetets 
mål. Vi har ett gemensamt intresse för genusperspektivet och har därför valt att 
forska tillsammans. Vi har arbetat tillsammans som ett fungerande arbetslag. 
Förberedelser, genomförandet och efterreflektioner har skett med samverkan och 
samförstånd mellan oss.  I våra diskussioner har vi sett det som viktigt att lyssna på 
varandras idéer och se varandra som en resurs för att genomföra ett så bra 
utvecklingsarbete som möjligt.  

Läsningen av litteraturen har delats upp, för att sedan delge varandra om innehållet. 
Vi har tillsammans diskuterat innehållet i den genusorienterade litteraturen och har i 
samråd fått både välja bort litteratur eller sökt efter mer relevant litteratur.  

Skrivandet av rapporten har mestadels nedtecknats tillsammans, men för att 
underlätta för oss själva har även skrivandet delats upp. All redigering av texten och 
upplägget av det vi har avsett förmedla till läsaren har genomförts gemensamt.  

 


