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Syftet med arbetet var att se hur pedagoger på en förskola förhöll sig till barns lek ur 
ett genusperspektiv. Genom observationer har vi fått se barns lek och för en djupare 
förståelse har vi intervjuat pedagoger och barn. Resultatet visar att pedagogerna 
arbetar med genus, men benämner det som jämställdhet och individualisering av 
varje barn som unikt utan könskodning. Barnen uttalar en medvetenhet om vad som 
anses flickigt och pojkigt, men i observationerna visar det sig att de ändå kan leka 
med allt. 
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1 Inledning 
Redan från födseln bemöts barn efter de könsstereotypa normerna. Därefter växer 
barnet upp med dessa normer som samhället ger. Dock är det en bit kvar för ett helt 
jämställt samhälle. Därför är det viktigt att redan i förskolan ha ett aktivt arbeta med 
genus för att nå ut att alla individer har samma förutsättningar oavsett kön. För att 
genusarbetet sedan följer barnen, de blivande samhällsmedborgarna genom hela 
skolgången. Det vill säga, genus är socialt format på det som anses kvinnligt och 
manligt. 

Läroplanen för förskolan framskriver detta: 

” (…)Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de 
rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är 
vuxna som förebilder”. (Läroplan för förskolan, 1998, s 4). 

Kopplingen till ett citat som de flesta känner till ” barn gör inte som vi säger, barn gör 
som vi gör” visar att förhållningssättet pedagoger emellan likväl som pedagoger och 
barn emellan, har en stor påverkan för barns erfaranden om de normer samhället 
visar på. Frågan är om dessa normer kan påverka barns fria lek med leksaker ur ett 
genusperspektiv? I arbetet kommer vi besöka en förskoleavdelning för att se rolleken 
ur ett genusperspektiv och samtala med barn och pedagoger kring detta. 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet är att undersöka hur pedagoger och barn på en förskola ser på leken ur ett 
genusperspektiv. 

 

1.2 Forskningsfrågor 
 

 Hur motiverar pedagoger sin föreställning av genus och lek av den 
 praktik de befinner sig i? 

 Hur upplever barn lekar och leksaker? 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
   

Genus: vi definierar det som socialt konstruerade könet (Lif, 2008 och Svaleryg, 
2005) 

Norm: Nationalencyklopedin förklarar begreppet norm följande ”norm, det 
"normala" eller godtagna beteendet i t.ex. en social grupp; konvention, praxis.” 
(Nationalencyklopedin, 2014) 
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Pedagog: alla som verkar inom förskola, exempelvis förskollärare, barnskötare, 
resurs. 

1.4 Läroplanen 
 

Följande delar ur Läroplanen för förskolan 98 reviderad 2010, lpfö 98/10 
(Utbildningsdepatrementet, 2010) anser vi är relevanta för vårt arbete. 

I kapitel 1 i lpfö 98/10, i förskolans värdegrund och uppdrag står det att ”En viktig 
uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på.” (s.4). ”Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom 
konkreta upplevelser” (s.4). Inget barn ska i förskolan utsättas för diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning hos någon anhörig eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 
behandling. (s.4). Varje barn ska ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och 
göra val utifrån de egna förutsättningarna. Delaktighet och tilltro till den egna 
förmågan ska på så vis grundläggas och växa. (s.5). Vuxnas sätt att bemöta flickor och 
pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma 
flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska 
motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan 
ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (s.5). Ett medvetet bruk av leken för att 
främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan.(s.6). 
Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och 
bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (s.6). 

2. Litteraturgenomgång 
 

Vi har valt att dela upp litteraturgenomgången under huvudrubrikerna genus, genus 
och normer i förskolan, pedagogers förhållningssätt, barns perspektiv, lek, lek i 
förskolan, miljö i förskolan i förhållande till genus och lek. Under dessa rubriker finns 
tidigare forskning och teorier kring de olika rubrikerna. 

 

2.1 Tidigare forskning 
 

2.1.1 Genus  
Lif (2008) skriver att begreppet genus är ett försök till en svensk översättning av 
ordet gender. Genus ses som det social konstruerade könet medan kön tolkas som det 
biologiska könet. Hedlin (2010) menar att genusbegreppet används utan kunskap om 
vad det egentligen betyder. Det vill säga, på en samhällsnivå dras egna slutsatser om 
vad genus som helhet betyder. Elmeroth (2013) skriver att vi föds som pojkar eller 
flickor men utifrån omgivningen blir vi till män eller kvinnor. I vissa kulturer ses 
könet som något socialt eller biologiskt skriver Wernersson (2009). Detta definierar 
Svaleryd (2005) med att genus är något människor skapar efter generalisering av 
normer, ingen föds kvinnlig eller manlig. När människor föds har de inget som  
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påverkar hur de ska vara utan de skapas av hur omvärlden möter dem. I mötet med 
människor menar Svaleryd att människor söker någon bekräftelse på vilket kön de 
tillhör. 

Elmeroth (2013) anser att genus skapas redan när barnen är små, då de blir bemötta 
på olika sätt direkt när de föds. När ett barn föds in i familjen skapas funderingar där 
barnets namn och relation till ett kön grundas. Därmed väcks funderingar om vilken 
fostran som skall ges när det biologiska könet är bekräftat. Ambjörnsson (2011) 
uppfattar att det är viktigt för de flesta människor att könsbestämma små barn. I sin 
studie har hon sett att det är vi vuxna som exempelvis könskodar små barn genom 
klädernas färg, då det är svårt att se vilket kön mycket små barn har. Hos oss vuxna 
går det att se för vi har levt ett helt liv med att skapa en genustillhörighet genom hur 
vi går, hur kroppen är formad och vad vi tycker om att göra. Wernersson (2009) har 
kommit fram till att pojkar blir bemötta med förutsättningen att bli självständiga 
medan flickor blir bemötta av en skyddande modersfamn. 

2.1.1.1 Genus och normer i förskolan 

Ambjörnsson (2011) hävdar att barn genuskodar färger, där rosa är en färg barnen 
ser som flickig medan den mörkare färgskalan är pojkig. Det är en högre rankning i 
de färger som är mörka. Ambjörnsson upplever att barn inte ser något negativt med 
färgen rosa men den mörkare färgskalan har ändå högre rankning. Ett förtydligande 
om färgen rosas rankning ses i ett observerat scenario av Ambjörnsson är när tre 
pojkar i förskoleåldern som är ute och cyklar. Plötsligt stannar de till och uttrycker 
hur hemsk en rosamålad cykel är som ligger slängd mot ett träd. Pojkarna är överens 
om att cykeln är äcklig och de konstaterar att cykeln verkligen inte är deras innan de 
spottar på den och cyklar därifrån. 

När barnen avgör färgers status är det uppenbart att pojkar inte vill förknippas med 
det flickiga. Ambjörnsson skriver även om det Charlotte Hyltén-Cavallius beskriver 
om en barnintervju där pojkar i intervjun anser det helt okej att leka med Ninja 
Turtles och legogubbar. Barbie däremot skulle aldrig falla dem in att använda, för det 
är en tjejleksak. När de får frågan om de inte skulle kunna tänka sig att leka med Ken 
som är den manliga motsvarigheten till Barbie blir svaret nej eftersom Ken har en 
koppling till Barbie. Ambjörnsson menar att pojkarnas förnekande bottnar i rädslan 
att förknippas med leksaker av lägre status. 

 

Lundin (2012) skriver att heteronormen innebär att alla ses som heterosexuella. 
Heteronormen bygger på att heterosexuella relationer ses som det rätta. Om man inte 
följer det som anses självklart för normen kan det upplevas avvikande. Ambjörnsson 
(2011)  anser vidare att i heteronormen finns värderingar om homosocialitet, som 
innebär att tjejer är kompisar med tjejer och killar är kompisar med killar. Dessa 
normer överförs tidigt av vuxna till barn. Exempelvis då barn av motsatt kön leker 
med varandra och får responsen att de kommer gifta sig när de blir stora. Det kallas 
heteronormativ ordning. Eidevald (2009) refererar till Hellman (2008) som skriver 
om maskulinitets -och femininitetsnormer. Där framgår det att pojkar och flickor för 
de stereotypa könsskillnaderna vidare. Trots detta poängterar Hellman att flickor och 
pojkar ”tycks” veta vad som ses som tjejigt och killigt. Barn prövar på saker som är 
stereotypt för det motsatta könet. Trots att flickor och pojkar testar olika stereotypa  
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könsbeteenden, skapar de sig ett förhållningssätt till det som tolkas som maskulint 
eller feminint i olika situationer. 

 
 

Hedlin (2010) förklarar ett normkritiskt förhållningssätt med att man som pedagog 
är nyfiken på de handlingar som tas för givna i vardagen, till skillnad från vad 
normen anses vara. Hedlin menar att normer alltid kommer finnas, men inte alltid 
behöver vara något negativt. Det viktiga är att reflektera och se till att negativa 
normer inte förs vidare som kan uppfattas som diskriminerande eller begränsande. 
Normer har två funktioner hävdar Eek-Karlsson (2012). Den första är att fungera 
som ett verktyg för att kunna styra och kontrollera andra människor. Den andra 
funktionen är att normen skapar en social samhörighet. För dem som följer den 
rådande normen blir anpassningen och tillhörigheten till en grupp lättare än för dem 
som inte gör det. Normen styr därmed den sociala ordningen och grupptillhörigheten. 

 

Hedlin (2010) skriver att i läroplaner och skollag står det att vi måste arbeta utifrån 
jämställdhet. Författaren menar att synen på arbetet med jämställdhet inte är något 
som skolan ska behöva arbete med, utan jämställdhetsarbete borde redan ha gjorts i 
förskolan. Förskolan i sin tur menar att genus redan har grundats genom barnens 
fostran i hemmen. Vårdnadshavare i sin tur skyller det på media och vad det sänder 
ut till barnen. Eidevald (2011) ifrågasätter om det är möjligt att arbeta för 
könsneutralitet när marknadsföring blir mer och mer könskodad. 
Marknadsaktörerna är inte specifikt ute efter att könsuppdela leksaker, utan vill först 
och främst sälja fler produkter. Det viktiga här, menar Hedlin (2010), är att var och 
en måste utgå från sig själv och arbeta jämställt därifrån. Utifrån ett normkritiskt 
perspektiv är det lättare att få fokus. Ett normkritiskt förhållningssätt innebär 
reflektioner kring hur man själv bemöter och tilltalar barn. Exempelvis " skulle jag 
tilltala Lisa på samma sätt som jag tilltalade Pelle?" Varför? Varför inte? Arbetet med 
jämställdhet och ett normkritiskt förhållningssätt innebär därmed också kunskap om 
ämnet. Dolk (2013) förklarar att genusarbete är stort i svenska förskolor och att 
arbetet med små barn på en samhällig nivå inte finns i många andra länder. 
Anledningen till att genusarbetet är stort i svenska förskolor är för att det finns 
forskning i ämnet. 
 

2.1.1.2 Pedagogers förhållningssätt 

Eek Karlsson (2012) refererar till Giddens (1984) som framför att pedagogers sätt att 
tala skapar normer som är styrande för hur pedagogerna ska handla i olika 
sammanhang. Författaren menar att man som pedagog måste tänka på hur man talar 
om något, eftersom detta återspeglas i barngruppen. Det vill säga hur man talar visar 
på vilka normer man bär. Eidevald (2009) har i sin studie, det finns inga 
tjejbestämmare –att förstår kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek, 
undersökt hur barn i förskolan blir bemötta av pedagoger. Det som framgick i studien 
var att pojkar och flickor bemöts enligt stereotypa normer. 

Hur pedagoger talar till pojkar respektive flickor skiljer sig hävdar Radovic (2008), 
exempelvis bemöts flickor med längre och mer känslofulla samtal medan pojkar 
bemöts med korta tillsägelser. Flickor blir även bemötta med respons på sina kläder  
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vilket aldrig händer i bemötandet med pojkar. Vidare menar Radovic att i 
sammanhang där både pojkar och flickor, män och kvinnor vistas samtidigt är det 
dem män som syns och hörs medan kvinnor blir tilltalade. Eidevald (2011) har i sin 
forskning kommit fram till att pedagoger inte vill göra språklig skillnad i tilltal till  

barnen. De menar att de försöker använda samma ord till båda könen. Författaren 
skriver om styrkeord (stor, stark, rädd, snabb, modig, ledsen) som något pedagoger 
behöver vara försiktiga med att använda i verksamheten. Detta behövs för att göra 
det jämställt mellan barnen. Eidevald (2011) skriver även att pedagoger vill 
könsneutralisera kläder och material. Istället för att förknippa klädernas färger med 
något som anses flickigt eller pojkigt ger de istället respons på färg eller funktionalitet. 
Pedagogens mål utifrån detta är att inte göra någon skillnad mellan flickor och pojkar. 

Ärlemar – Hagsér (2008) beskriver varför flickor och pojkar bemötts och tolkas olika 
av pedagogerna på förskolan beror på pedagogernas tolkning av de olika könen. 
Pojkars lek ses som mer aktiv och motorisk medan flickors lek betraktas som mer 
lugn och emotionell. I och med att pojkar och flickor inte bemöts med samma villkor 
ges de inte heller samma förutsättningar för att utvecklas. Författaren poängterar 
vidare att trots pedagogers ofta traditionella bemötande av flickor och pojkar är det 
deras uppdrag att arbeta jämställt. Läroplanen för förskolan (1998/2010) skriver att 
traditionella könsmönster ska motarbetas. Dock hävdar Svaleryd (2005) att såväl i 
skola som i förskola kan man se att i den fria leken väljer flickor att leka med flickor 
och pojkar med pojkar. Svaleryd menar att när pojkar och flickor leker tillsammans 
handlar det oftast om att pedagoger delat in dem. För att undvika könsgrupperingar 
kan pedagoger tillföra samarbetsövningar av olika slag som kan göra att flickor och 
pojkar naturligt börjar leka mer tillsammans. 

 

2.1.2 Barns perspektiv 

Karlsson (2008) beskriver skillnaden mellan barnperspektiv och barns perspektiv. 
Barnperspektiv är det perspektiv de vuxna tror att barnen upplever, det vill säga hur 
världen uppfattas från barns höjd. Barns perspektiv är det perspektiv som barnen 
verkligen upplever och uttrycker. För en pedagogisk verksamhet menar Karlsson att 
det behövs en variation av dessa perspektiv. Ärleman-Hagsér (2008) anser att barns 
perspektiv på hur de upplever sin tid på förskolan är viktig för utvecklandet av 
förskolans verksamhet. Barnens röster är i och med det viktiga för forskare och 
utvecklandet av den pedagogiska verksamheten. Det är en demokratisk rätt barnen 
har att kunna vara delaktiga och ha inflytande över hur de upplever sin tid på 
förskolan. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver begreppet 
barns perspektiv med att barn får chansen att se sitt eget lärande genom att vara 
delaktiga i det som skapas. Det är genom erfarenheter som lärandet skapas. 

Johansson och Pramling Samuelsson (2003) lyfter vikten av att pedagoger måste 
arbeta för att förstå barns perspektiv eftersom det är en skyldighet pedagoger har 
utifrån den rådande läroplanen. Författarna menar att det handlar om en grundsyn 
med fokus på det barn säger som något meningsfullt. Johansson och Pramling 
Samuelsson kopplar samman grundsyn med pedagogers kunskap och barnsyn. 
Föreställningar, kunskap och attityd är grunder för hur man som pedagog möter 
barns värld. Detta är även något Eriksson (2009) framhåller då hon uttrycker att  
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barn bör ses som kompetenta och att pedagoger i den vardagliga verksamheten skall 
lyfta barns förmågor och kompetenser.  

 

2.1.3 Lek 

Ärleman-Hagsér (2008) och Lillemyr (2002) uttrycker att mycket utveckling sker i 
barns lek. Författarna menar att färdigheter som språk, kommunikation, etik, känslor, 
rörelse och samspel utvecklas hela tiden i leken. Dock hävdar Pramling Samuelsson 
och Asplund Carlsson (2003) för att barn ska kunna vara delaktiga i en lek behöver 
de vara medvetna om de rådande reglerna och sin egen roll i leken för att inte bli 
uteslutna, detta sker i en process som kallas simultankapacitet. Lillemyr (2002) 
påpekar att lek är något barn själva väljer att vara med i och i leken använder sig barn 
av sin förmåga att hitta på och ingå i en lekvärld som är utöver den verkliga. 

När barn ingår i rollek handlar det om att upptäcka världen anser Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). I rollek uttrycker barn sig med verbalt 
språk, kroppsspråk och material av olika slag. Barn delar med sig av sina erfarenheter 
som de övar och utvecklar tillsammans med sina kamrater. Erfarenheter delas och 
självkontroll övas. Barn prövar på i sin egen takt tills de känner att de behärskar 
situationen för att kunna utveckla och skapa sina erfarenheter. Kommunikationen 
behövs även för att leken ska kunna fortgå. Barn har behov av att delge sina tankar 
till varandra för att lekens innehåll ska bli gemensam för de deltagande. Genom 
denna process blir barns värld meningsfullt. Lillemyr(2002) påminner även att vissa 
lekar, som exempelvis sånglekar, rollekar, regellekar, rörelselekar, ramsor och rim 
överförs från generation till generation. 

 

2.1.3.1 Lek i förskolan 

Leken står i centrum för förskolans verksamhet hävdar Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003). Författarna påpekar att leken är mer specifikt i förskolan i 
jämförelse med skolan. Leken håller på att försvinna från förskolan som istället 
övergår till mer skolinriktat lärande. Begreppet lek osynliggörs för att mer fokus läggs 
mer på lärandet. Författarna menar att lärandet är något eget och inte har någon 
koppling till leken, leken är ett sätt till lärande. När pedagoger berättar om lek 
beskriver de det som ett sätt för barn att utvecklas till nästa steg. Författarna menar 
att pedagogerna inte ser leken som central ur detta synsätt. Lillemyr (2002) och 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson hävdar att när ett barn leker är barnet 
helt fokuserat på leksituationen samtidigt som barnet tar emot och delar med sig av 
kunskaper. Författarna anser att när ett barn tar till sig ny kunskap i en lek som de är 
fokuserade i kan barn pröva på olika aktiviteter och mötas av nya situationer. När nya 
situationer uppstår kan det ibland inte nå in till barnet. Barnet vet inte vad den nya 
händelsen innebär och då kan det uppstå frustration. Författarna hävdar att i ett 
sådant sammanhang försöker barnet hantera den nya kunskapen och anpassa det till 
vad barnet redan vet och kan. I ett sådant sammanhang uppstår ny kunskap som 
barnet hanterar och leken blir på så sätt ett lärande. 

Leken i förskolan har länge setts som ”barns egna” men att det numera ska vara 
utvecklande med stöd från pedagoger hävdar Ärleman-Hagsér (2008). Barn är  
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medvetna om de sociala reglerna vuxna har, men det finns ett intresse hos barnen av 
att ha de vuxna som lekkamrater anser Lindqvist (2002). När de vuxna är med i leken 
känner barnen att de är som kamrater och rädslan för de disciplinerade och stränga 
pedagogerna uteblir. När pedagoger intar en roll skapas en typ av frihet, pedagogerna 
lämnar då ”frökenrollen” för i fantasirollen kan pedagogen agera på olika sätt i leken.  

Genom att ingå i barnens lek blir pedagogen som person synlig för barnen. 
Författaren hävdar att pedagoger ofta ses som opersonliga i verksamheten då de inte 
är aktiva i barnens arena utan enbart i lärarstyrda aktiviteterna. I interaktionen med 
barnen i den fria leken visas en personlighet som uppskattas av barnen. 

2.1.4 Miljö i förskolan i förhållande till genus och lek  

Dolk (2013) nämner äldre studier som visar på en skillnad i vart barnen väljer att leka. 
En skillnad som framgått i en del av studierna visar att pojkar väljer att leka långt 
ifrån pedagogerna. Könskodade grupper ses också som vanlig i barns fria lek. 

Miljöns och materials ordning i förskolan ska tilltala barn skriver Bjervås (2003). 
Hon menar att miljön är en viktig del för hur pass delaktiga barnen kommer vara 
samt deras möjlighet att kunna vara delaktiga och vilka kompetenser de har 
möjlighet till att utveckla. Eidelvald (2011) skriver att namnen på material i barns 
miljö kan påverka barn till att vilja leka och använda just detta material. Författaren 
menar att pedagogers vanligaste strategi för att göra miljön jämställd är att byta 
namnen på platserna i verksamheten. Han menar att detta skall locka både pojkar 
och flickor till att vilja befinna sig på denna plats. Tallberg Broman (2009) anser att 
förskolans miljö och material formar kön och könsmönster utifrån förhållningssätt 
och material. 

I förskolan finns två olika förhållningssätt som Eidevald (2011) beskriver. Det första 
är den könsneutrala pedagogiken och det andra är den kompensatoriska pedagogiken. 
De används ur ett genusperspektiv med fokus på materialen och miljön samt det 
språkliga bemötandet. I den könsneutrala pedagogiken är material och miljö 
utformat könsneutralt och språkligt bemöter pedagogerna barnen på samma sätt 
oavsett kön. I den kompensatoriska pedagogiken finns könskodat material för att 
barnen själva ska få bestämma vad de vill leka med. Språkligt blir de bemötta med det 
som motsäger det könsstereotypa. 

Lif (2008) skriver om hur pedagoger upplever inköp av leksaker och material till 
förskolor. Det framgår hur viktigt det är för pedagogerna att det ska vara lika mycket 
som stimulerar pojkarna som flickornas lek. Eidelvald (2011) hävdar att det bör köpas 
in könsneutralt material från första början för att göra miljön jämställd. 
Könsneutrala leksaker exemplifierar författaren vatten, utklädningskläder, lera, 
bokstäver, skapande material, cyklar, bollar och hopprep. Eidevald poängterar dock 
att det är svårt att undvika könat material, på grund av samhällets marknadsaktörer. 

Ambjörnsson (2011) skriver att det fria valet av leksaker och kläder kanske inte alltid 
är så fritt. Detta beror bland annat på marknadsindustrin som på senare år lägger 
fram rosa som tjejigt och de mörkare färgerna som pojkigt. För ett val som anses fritt 
behövs mod och uppfinningsrikedom för att gå emot normen. Ur ett historiskt 
perspektiv skriver Ambjörnsson att rosa och volang inte alltid varit något som ansetts 
feminint, gulligt och fjolligt. På 1600 – och 1700 talet var det mäktiga och auktoritära  
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män som bar peruker, höga klackar och utsmyckade kläder med mycket färg. Dessa 
detaljer kostade mycket att tillverka och därmed var det en klassfråga och status. Det 
var även under slutet av 1800 talet som det färgglada hos männen tonades ner mot 
gråa kostymer och uniformer. Förändringen berodde på att kläderna behövde vara 
mer praktiska i en förändrad tidsanda.  

De som hade en lägre samhällsklass behövde kläder som de kunde arbeta i medan 
adeln som tillhörde den högre samhällsklassen visade att de tillhörde nationens tjänst. 

 

2.2 Sammanfattning 
 

Genus skapas av normer som samhället framför, det vill säga det socialt konstruerade 
könet. Normen av vad som ses som kvinnlig respektive manligt har i århundraden 
utvecklats: Från att höga klackar, färgglada kläder och volanger sågs som något 
auktoritativt som bars av männen, till att det idag ses som något feminint. 
Pedagogers bemötande och språkbruk gentemot barnen har stor betydelse för 
överföring av de normer som råder i samhället. För ett utvecklande av ett 
förhållningssätt ur ett genusperspektiv behövs aktivt arbete med normkritiskt 
perspektiv. De material som finns på en förskola kan ses ur ett genusperspektiv på två 
olika sätt, könsneutralt eller könskodat fast med förhållningen till att alla barn kan 
leka med allt. 

 

3. Metod 
 

Vi har använt oss av tidigare forskning, observationer samt intervjuer med pedagoger 
och barn för att få svar på arbetets frågeställningar. Referenshanteringen i arbetet har 
utgått från APA – manualen (Stukát, 2005). 

 

3.1 Forskningsmetod 
 

Enligt Stukát (2005) och Björndal (2002) är skillnaderna mellan en kvantitativ och 
kvalitativ studie att en kvantitativ studie innefattar fokus på statistik och ” det stora 
hela”. En kvalitativ studie innebär däremot djupare fokus på vad deltagarna säger. En 
kvalitativ studie innebär att alla delar i studien har betydelse för helheten menar 
Denscombe (2009). 

Valet blev att använda oss av en kvalitativ studie där få deltagare medverkat. 
Denscombe (2009) menar att fördelen med få deltagare är att innehållet i studien 
kan bli mer djupgående i den information som framkommer. För att få djupare 
förståelse användes intervjuer och observationer med både barn och pedagoger. Det 
som kännetecknar en kvalitativ studie är bland annat att den innehåller öppna 
intervjuer och ostrukturerade observationer som Stukát (2005) skriver, detta 
förklaras mer under rubriken datainsamlingsmetod. 
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3.2 Datainsamlingsmetoder 
 

För att undersöka hur barn och pedagoger upplever den fria leken ur ett 
genusperspektiv på förskoleavdelningen har vi använt oss av observationer och 
intervjuer. 

Upplägget för intervjuerna utgår från det Bjørndal (2007) förklarar som samtal med 
hjälp av intervjuguide där även följdfrågor ingått. Intervjuguiderna finns som bilagor 
längst bak i arbetet. Upplägget av denna intervju är att det utspelas som ett samtal 
där intervjun kan komma in på andra spår, men tack vare en intervjuguide med 
frågor går det alltid att gå tillbaka till ursprungliga syftet med intervjun. Den form av 
frågor vi använder oss av är öppna frågor som Denscombe (2009) beskriver med att 
respondenten själv har möjlighet till att formulera svaren. 

Vi har kompletterat intervjuerna med observationer för att få en helhetsbild av det 
barn och pedagoger uttrycker. Stukát (2005) ser observationer som en lämplig metod 
för att se vad människor i själva verket gör, inte bara vad de säger att de gör. Stukát 
menar att observation som undersökningsmetod ger ett stabilt underlag för vidare 
tolkning. Den form av observation vi gjort är det Bjørndal (2007) benämner som 
ostrukturerad observation eftersom vi hade ett brett fokus. Dock poängterar Bjørndal 
att nästan alla observationer delvis är strukturerade på något sätt. Det var även vår, 
eftersom vi hade ett observationsschema som finns som bilaga längre bak i arbetet. 
Stukát (2005) menar att nackdelar med observationer är att endast det yttre 
observeras och därmed framgår inte de deltagandes känslor och tankar. 

3.3 Genomförande 
 

Det första vi gjorde var att kontakta pedagogerna på förskoleavdelningen. De fick 
information om arbetets upplägg och etiska ställningstaganden. Tillsammans 
planerades dagar och tider för intervjuer och observationer som passade 
verksamheten. Cirka en månad innan observationen ägde rum lämnade vi ett 
missivbrev (Bilaga 3) för att alla målsmän skulle kunna ta del av informationen i god 
tid innan observationer och intervjuer ägde rum. Första dagen vi befann oss på 
avdelningen ägnade vi oss till observation av den fria leken. Under observationerna 
höll vi oss i bakgrunden av verksamheten, vilket Bjørndal (2007) förespråkar för att 
information som framgår ur observationer ska bli riklig. Under observationerna 
använde vi oss av minnesanteckningar med hjälp av papper och penna i form av 
stödord. 

Dagen därpå genomfördes intervjuerna med barn och pedagoger. Vi använde oss av 
bandinspelningar i samband med intervjuerna. Bjørndal (2007) och Denscombe 
(2009) framskriver att bandinspelning gör att inget viktigt glöms bort och att det går 
att lyssna tillbaka flera gånger. Alla intervjuer med både barn och pedagoger skedde i 
avskilda rum för att samtalen skulle få ett gott klimat. Bjørndal (2007) menar att 
kvalitén på intervjuerna blir bättre när inget kan störa, så som andra kollegor, barn, 
föräldrar.   
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Upplägget för barnintervjuerna var att intervjua två barn tillsammans, en pojke och 
en flicka åt gången, detta med två par. Vi valde parintervjuer för att barnen skulle 
känna en trygghet hos varandra eftersom vi inte känner barnen väl. Doverborg och  

Pramling Samuelsson (2000) skriver om för- och nackdelar när det gäller 
gruppintervjuer med barn. Fördelarna kan vara att det skapas funderingar av barnen 
tillsammans och att de får höra varandras perspektiv, medan nackdelarna kan bli att 
barnen inte vågar uttrycka sig på samma sätt framför en kamrat än om barnet varit 
ensamt. För att barnen ska få känna sig bekväma i situationen med att bli intervjuade 
ville vi undvika att det utspelas som ett förhör. Vi agerade aktiv samtalspartner bland 
annat genom att bekräfta barnens svar. Barnen fick informationen om att intervjun 
skulle bandas. För att undvika att det skulle bidra till obehag blev de erbjudna att 
lyssna på intervju efteråt. I en del av varje intervju med barnen har vi haft bilder som 
visar könsstereotypa lekar och leksaker, dessa bilder presenteras i resultatavsnittet. 
Vi valde bilderna för att det visar motsatsen till den norm som i samhället finns för 
könsstereotypa leksaker. Vi tänkte oss att bilderna skulle skapa en diskussion barnen 
mellan. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) förklarar att bilder kan vara ett 
hjälpmedel för att fånga barns uppmärksamhet och relatera till egna erfarenheter. 

 

3.4 Urval 
 

Vi har varit på en förskoleavdelning för barn i åldrarna 3-4 år, där två fastanställda 
pedagoger arbetar och en tredje tjänst är rörlig. Fyra barn, två pojkar och två flickor, 
har intervjuats. 

I valet av verksamheten har vi använt oss av ett bekvämlighetsurval. Ett 
bekvämlighetsurval innebär att det varit lätt att få tag i de medverkande personerna 
skriver Stukát (2005). Bekvämlighetsurvalet innebar att vi tillfrågade en av 
Mälardalens högskolas partnerskolor om vi fick komma dit och göra våra intervjuer 
och observationer. Valet av de intervjuade barnen var även det ett 
bekvämlighetsurval, eftersom det skedde i samråd med pedagogerna på avdelningen 
om vilka barn som skulle kunna delta i intervjuerna.   

  

3.5Databearbetning och analysmetod 
 

3.5.1 Databearbetning 

Alla intervjuer transkriberades efter att de genomförts. Genom transkribering blev 
det lättare att gå tillbaka till de olika intervjuerna för att framställa ett resultat.  
Bjørndal (2007) hävdar att transkribering visar ett tydligare sammanhang av det som 
tidigare sagts och konkreta mönster kan synliggöras. Nackdelar med transkribering 
är att det är tidskrävande. För att underlätta transkriberingen menar Bjørndal att 
man innan kan bestämma sig för hur detaljerad en transkribering ska vara. Vi har 
detaljerat vår transkribering genom förkortningar av ord istället för att skriva ut hela 
ord. 
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Utifrån observationernas minnesanteckningar renskrevs det vi sett i löpande text. Det 
gjorde vi kort efter observationernas gång för att komma ihåg så mycket som möjligt 
av det som skedde. Tillexempel skratt, pauser med mera för att få en helhet av de 
observerade scenariorna vilket Stukát (2005) anser. 

3.5.2 Analysmetod 

Vår analysmetod tar stöd i Denscombes (2009) förklaring om hur ett kvalitativt 
arbetes analys kan se ut. Han menar att analysen kan se beskrivande ut eftersom 
fokus ligger på händelser och de deltagande personerna. 

 

3.6 Etiska ställningstaganden 
 

Eftersom vårt arbete innefattar människor har vi tagit hänsyn till Vetenskapsrådets 
(2002) fyra etiska ställningstaganden. 

Första huvudkravet är informationskravet som definieras att deltagarna får syftet 
med arbetet, medvetenhet om att det är frivilligt och deltagaren får avbryta sin 
medverkan när den vill. 

Det andra kravet är samtyckeskravet som menas att deltagarna skall få samtycka 
kring upplägget av intervjun och observation. I detta krav ingår även att 
vårdnadshavare och pedagoger blir informerade om detta eftersom barnen som vi 
kommer intervjua och observera är underåriga. Vårdnadshavarna blev informerade 
via ett missivbrev. 

Det tredje kravet vetenskapsrådet skriver om är konfidentialitetskravet som 
innefattar att respondenten skall kunna vara anonym om så önskas, vilket menas 
med att det inte skall kunna gå att koppla svaren från intervjun till någon person. 

Det fjärde kravet är nyttjandekravet och innebär att de deltagande får information av 
oss att detta material endast används till detta examensarbete och kommer läggas 
upp på portalen DiVA. 

4. Resultat 
 

Vår fokus är, att ur ett genusperspektiv, undersöka hur avdelningens barn och 
pedagoger ser på lek och material ur ett genusperspektiv. Vi har gjort observationer 
av barnens lek och gjort intervjuer med två pedagoger och fyra barn. Pedagogerna har 
vi omnämnt som Pernilla och Catrin, och barnen Sandra, Alvin, Nicklas, Emma, 
Fredrik, Erik och Mia. Avdelningen har vi valt att omnämna till Smultronet.  
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4.1 Resultatpresentation 

4.1.1 Observationer 

 

4.1.1.1 Rollek tillsammans med pedagogen Pernilla 

Mia och Fredrik leker i det rum på avdelningen som är utformat som en hemmiljö. 
Rummet är inrett i naturfärger. Material som finns i detta rum är utklädningskläder, 
dockor, docksäng, litet bord och stolar, gosedjur, leksaksmat och tillhörande redskap. 
Pernilla, pedagog, ansluter sig och flera andra barn dyker upp. 

Pernilla: Fredrik kan vara kung! (tar fram en blå mantel ur 
maskeradlådan) 

Mia: Och jag vill vara prins! 

Pernilla: Ja! Kom då prinsen!   

Under lekens gång ger Pernilla barnen olika uppdrag så ett tårtkalas kan ske. Både 
flickor och pojkar vill alla vara kungar, blåa och rosa mantlar delas ut. Två barn vill 
vara hundar och två katter. 

Pernilla: Åh vilken fin hund du är Victor! (Klappar och kliar på hunden). 

Hundarna får klorna klippta av pedagogen. Fredrik kommer fram med en docka som 
han ger till Pernilla 

Fredrik: Det är din! 

Pernilla: Nej men! Ungen har inga kläder. Kan du kungen, leta fram 
kläder till ungen! 

 

4.1.1.2 Emma och Nicklas rollek 

Emma erbjuder Nicklas att leka med utklädningskläderna. Till svar får hon ”snart”. 
Därefter bygger de en koja under bordet med stolarna runt om som insynsskydd. 
Båda barnen börjar ropa efter Peggy. En av oss frågar "vem är Peggy?" "vet inte?" 
svarar Emma, "råttan!" svarar Nicklas, sedan fortsätter de ropa efter Peggy samtidigt 
som de går runt i rummet. När de hittar Peggy går de tillbaka till kojan. Samtidigt 
kommer en pojke körandes in med en leksaksbil och kör runt avdelningen några varv. 
Nicklas konstaterar att Peggy var ledsen och ett hus behöver byggas åt honom. 
Nicklas vänder sig om och skriker: 

 Nicklas: hjälp en spindel! 

 Emma - Ja, vilken läskig! Vi tar sågen! 

 Nicklas: Ja, var är min såg? Jag sågar! 

 Emma: Ja, och jag håller i. 

http://4.1.1.1/
http://4.1.1.2/
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Barnen lämnar rummet och berättar för en pedagog om spindeln. Sen springer de 
tillbaka till kojan. Nicklas konstaterar att Emma och Peggy har saknat varandra. 
Nicklas berättar att de inte får såga på Peggy för då börjar han blöda och bitas. 

 Nicklas: Du är mamma och jag är pappa till Peggy. 

 Emma: Ja, jag är mamma och du är pappa. 

Barnen lämnar rummet och springer sedan in igen. 

 Nicklas: Peggy har skadat sig. Vi hjälper han i dockvrån. 

I sängen där barnen tänkt lägga Peggy hittar de några andra gosedjur. De börjar kasta 
med gosedjuren upp mot taket. Catrin, pedagog, befinner sig i samma rum och ger 
dem tillsägelsen: ” Ni får inte kasta så högt!”.  

 

4.1.1.3 Arbetsgubbar 

Två pojkar, Erik och Fredrik befinner sig i det stora rummet. I detta rum finns en 
avskärmning där djur, fordon, garage och material för mekanik erbjuds. De barn som 
sover efter lunch gör det i denna avskärmning. Pojkarna leker med traktorerna då 
den ena pojken visar den andra hur man lastar i och ur skopan på traktorn. Båda 
pojkarna gör det. 

 Erik: Vi är arbetsgubbar som lastar. 

 Erik: Vi måste ha gripklon för att kunna bygga! 

Fredrik svarar inte men går och hämtar det Erik bett om och leken fortsätter i tystnad. 
Pojkarna fortsätter leken och lastar i och ur skopan på traktorn tills det blir dags att 
äta frukt. 

Efter frukten går Fredrik och Erik in i det centrala rummet på avdelningen som var 
utformad som en hemmiljö. De sätter sig i docksängen som de benämner som en 
grävskopa med två dörrar. De springer vidare för att packa till picknick. 

 Erik: Vi måste ha med en pistol ifall det finns björnar där! 

Sedan åker de runt och spanar efter björnar med hjälp av en kikare. 

 

4.1.2 Intervjuer med pedagoger 
 

4.1.2.1 Pernilla 

Pernilla berättar inledningsvis att det finns en viss könskodning av vilka leksaker 
barn väljer att leka med. Pojkar dras mer till lek med fordon medan flickorna väljer 
dockorna. Konstruktionslek inspirerar alla barn, berättar hon. Framför allt ser hon 
att barnen, oavsett kön, dras till de lekar som pedagogerna deltar i. Leksakerna som 
finns på Smultronet och även miljöns upplägg har syftet att erbjuda det barnen inte 
har hemma, berättar Pernilla. Det som får barnen att dra sig till könskodade leksaker  

http://4.1.1.3/
http://4.1.2.1/
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tror Pernilla beror på vad barnen hör av de äldre runt omkring i hemmiljön. Hon 
berättar vidare att det exempelvis märks på Nicklas på måndagarna. Efter en hel helg 
hemma med äldre kompisar visar han en tuff attityd, men under dagens lopp blir han 
sig själv igen och blir ”nästan liten”. Barnen på Smultronet uttrycker dock inte själva 
den stora skillnaden om vad som är till för tjejer och killar, fortsätter hon. 

Pernilla berättar att hon strävar efter att kunna inspirera barnen, exempelvis när 
pedagogerna är med i leken kan de styra rollerna och lekens innehåll och påverka  

stereotypa könsroller. Om två barn vill vara pappa är det helt okej. Grundtanken är 
att visa på motsatserna som annars är normen, berättar Pernilla. 

Pernilla: (…) jag är inte med som någon lekkompis till dem, jag är med 
som inspiratör. 

Det fanns en tanke med att kalla Victor för en fin hund, fortsätter Pernilla. Victor har 
tidigare varit väldigt blyg och inte velat delta i de lekar som innebar att klä ut sig. Det 
handlar om att möta varje individ med respekt och utmana dem till fortsatt 
utveckling berättar hon. Till en början tog han inte emot något, sedan upptäckte 
Pernilla att Victor tagit på sig hela hundutstyrseln och hon ville bekräfta det genom 
att ge positiv respons till att han vågade klä ut sig. Victor vågade kliva över tröskeln 
till att bli någon annan. Tanken är inte genus, men definitivt jämställdhet, uttrycker 
hon. Det skulle inte vara någon skillnad om Victor var en krokodil eller en hund, han 
hade fortfarande fått det bemötandet. Det spelar heller ingen roll om det varit en 
pojke eller en flicka, det var vad han behövde just då för att komma vidare, avslutar 
Pernilla. 

Pernilla: Mitt förhållningssätt över huvudtaget är det viktigaste verktyg 
jag har.  

Arbetet med jämställdhet utgår ifrån att bemöta det individuella barnet, fortsätter 
hon. Pernilla berättar ett exempel om André som inte brukar vilja delta i lekar som 
innebär att klä ut sig. Istället sitter han bredvid och har utstyrseln på sig och 
observerar de andra. Då bemöts han på den nivån som han behöver. Om han blir 
störd i sitt observerande kan han välja att slita av sig kläderna och lämna leken helt. 

I dessa bemötanden handlar det om att ha en förståelse för hela barnet, fortsätter hon. 
Det är viktigt att se familjeförhållande och allt annat som kretsar kring barnet, som 
kan påverka. Om något sker måste det läggas på minnet för att bemötandet av det 
enskilda barnet ska vara optimalt. Individualisering i varje situation är nyckeln till 
jämställdhet, fortsatte hon. Pernilla menar att strävan är att arbeta jämställt, men det 
sitter i ryggmärgen. Hon berättar om ett möte med en förälder där ordvalet blev 
genusladdat. I det mötet med föräldern hade hon uttryckt ” Titta vad stark Tures 
pappa är!”. Pernilla menar att det lätt hoppar grodor ut munnen och därmed behövs 
ett aktivt arbete med genus och jämställdhet. 

Avslutningsvis säger Pernilla att hennes förhållningssätt och bemötande genomsyrar 
alla möten med såväl barn som föräldrar. Hon ser sig som en förebild i alla 
sammanhang och en god relation till föräldrarna ger trygga barn i en trygg 
verksamhet. Om barnen ser, hör och möter trevliga vuxna återspeglas det i 
barngruppen, avslutar hon. 
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4.1.2.2 Catrin 

Inledningsvis berättar Catrin att hon upplever att barn dras till leksaker som är 
könskodade. Hon poängterar dock att barn i den här åldern även leker mycket 
tillsammans och härmar varandra. I och med det spelar det ingen roll vad barnen 
leker med, oavsett om det är dockor eller bilar. Pangpang-lekar förekommer däremot 
betydligt mer hos pojkarna. 

Vidare berättar hon att hon aldrig har varit gullande mot barnen eller försöker göra 
dem större eller mindre än vad de är. Hon väljer till exempel att benämna varje barn 
vid namn för att de ska känna att det är de som blir tilltalade. Det handlar om att 
individualisera och möta varje barn. 

Vi återkopplade till observationen och frågade om Catrin brukar delta i barnens 
rollek. Hon svarade att det är inget hon brukar göra för att hon tycker att det är 
intressant att observera barnens lek och se dem ta egna initiativ, men att hon 
däremot gärna arrangerar olika aktiviteter med barnen. På frågan om hon upplever 
ett könsmönster i vilka barn som håller sig nära pedagogerna, svarar hon att det är en 
variation och barnen som håller sig nära är de som har behov av det. Dessa behov 
handlar om hela barnens situation exempelvis familjeförhållanden och ålder. 

Vidare berättar Catrin om de material de har på avdelningen. Nyligen tog de fram en 
tågbana. Generellt dras alla barn till ett nytt material och det är ingen direkt 
könskodning av det nya. Med tågbanan lekte alla till en början, men sedan var det 
några pojkar som fastnade för den. När det gäller maskeradkläderna kan både 
pojkarna och flickorna klä ut sig till prinsessor. Oavsett färg tar de på sig det, berättar 
hon vidare. Vi frågade sedan om vad det kan bero att barnen inte reagerar över vad 
som brukar ses som pojkigt och flickigt. Det tror hon beror på att pedagogerna på 
avdelningen aldrig lägger vikt vid vad som är pojkigt och flickigt. 

Vid observationen såg vi att det bara var pojkar där leken med garaget ägde rum. 
Catrin hade inte tänkte på det och berättade att det oftast är de äldsta barnen som 
brukar leka där, även att det brukar vara en stor blandning av både pojkar och flickor 
på den platsen. 

 

4.1.3 Intervjuer med barn 
 

4.1.3.1 Barnens syn på lekar och leksakers kön 

De intervjuade barnen är tre respektive fyra år. En del av de intervjuade barnen 
uttrycker att det finns skillnad mellan vad en pojke respektive flicka kan och inte kan 
leka med. Alla barn kan leka med allt, men inte gräva ner sig själv, uttrycker Emma. 
Den lek hon själv inte kan leka innebär att gå på ett ben. De intervjuade pojkarna 
(Nicklas och Alvin) anser att pojkar kan leka med allt: 

Zara: (...) Kan en flicka leka med alla leksaker? 

 Alvin: Nee. 

 Zara: Vad kan inte flickor leka med? 

http://4.1.2.2/
http://4.1.3.1/
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Alvin: Inte flygplan. 

 Zara: Vad kan flickor leka med för leksaker? 

Nicklas: Nallar. 

Zara: Kan flickor leka med någonting mer? 

Nicklas: Inget. 

Avslutningsvis berättar barnen i intervjuerna vad de brukar leka med. Barnen på 
Smultronet tycker själva att de leker mest med olika former av lego. Barnen berättar 
vidare att det som byggs är hus och fordon. I Nicklas lekar ”finns det bara pojkgubbar, 
inga tjejgubbar”, medan i Emmas lekar finns ”olika människor”.   

4.1.3.2 Hur barnen ser på leksaker 

Nedan presenteras barnens tankar och åsikter från samtalen kring bilder som visar 
leksaker och material på icke stereotypa leksaker: 

En grå Barbie med långt hår uppsatt i två tofsar sitter på en gul motorcykel i en 
sandlåda. Bilden är i närbild. Nicklas och Sandra anser att det är en tjej som kör fort. 
Dockan ska till tågstationen i Stockholm och kör därför fort för att polisen inte ska ta 
henne. Emma ser att det är en flicka medan Alvin ser att det är en pojke. 

På en bild visas en flicka med lockigt hår, rosa klänning, Batmanmask och ett blått 
basebollträ. Nicklas och Emma ser en flicka på bilden medan Sandra visar viss 
osäkerhet innan hon beslutar sig för att det är en flicka. Alvin tycker att det är en 
pojke för att han inte tycker om flickor. Han kan inte berätta varför han inte tycker 
om flickor, men han tycker om sin mamma trots att hon är en flicka. 

På en bild häller en leksakssoldat upp dryck samtidigt som han har en rosa gris med 
glittrande ögon i famnen. Bredvid soldaten står en lila leksakshäst med glittrande öga 
och långa ögonfransar. På soldatens andra sida står det en brun katt med glittrande 
ögon. Alvin ser att alla leksakerna är pojkar, för att han inte tycker om flickor. Alla 
barnen var överens om att soldaten är en pojke. Nicklas, Emma och Sandra tyckte att 
den rosa grisen var en pojke. Den bruna katten var en pojke tyckte Nicklas medan 
Emma såg det som en tjej. Sandra kunde inte se något kön på katten. 

En orange traktor med svarta däck och grå skopa står bland pärlor och halsband i 
olika färger. Skopan är upphissad och i den finns pärlor och ett halsband som hänger 
ner. Nicklas ser att traktorn på bilden är en han som tar bort smuts. Sandra, Alvin 
och Emma, ser bara en traktor. Om det varit någon som suttit i traktorn skulle det 
kunna vara både en tjej och en kille. 

5. Analys 
 

5.1 Rollek 
 

Det vi kunde se i observationen av rolleken med Pernilla var att barnen inte 
reflekterade över färgen de fick på sin mantel. Leken som utspelades var inte  

http://4.1.3.2/
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könsstereotyp eftersom alla var manliga karaktärer. Pernilla utdelade uppdrag som 
inte var könsstereotypa, exempelvis när hon bad Fredrik, som var kung, att hämta 
kläder till ungen. I denna lek agerade Pernilla med en styrande roll när hon gav 
barnen uppdrag samtidigt som hon uppmärksammade Mias önskemål att vara prins. 
Det vi vill lyfta som intressant ur denna observation är att varken barnen eller 
Pernilla förstorar samhällets könsstereotypa normer. Vi antar att hon medvetet 
tänker jämställt mellan könen. Barnen själva ska känna att de kan ha på sig vad de 
vill oavsett vilken roll de intar utan att bli dömda. Detta kopplar vi till Eek- Karlsson 
(2012) som refererar till Giddens (1984) som menar att genusperspektiv skapar 
normer. Ett neutralt bemötande gör att barnen inte tar efter de stereotypa normerna. 

När vi befann oss på förskolans avdelning tolkade vi det som att pedagogerna 
medvetet valt att undvika könskodat material, men i intervjun sa Pernilla att hon inte 
tänkt på att avdelningen inte har leksaker som visar könskodning. Pernilla berättade 
att pedagogernas tanke kring valet av material var att erbjuda material barnen inte 
möts av hemma. Barnen tycks inte medvetet se det som anses vara en killig eller tjejig 
leksak och barnen gör inte en stor sak av det när de leker. Utifrån intervjuerna kunde 
vi förstå det som att barnen ändå är medvetna om könsstereotypa leksaker hemma. 
Varför barnen inte medvetet reagerar på leksakerna på förskolan tänker vi beror på 
pedagogernas bemötande. Vi menar att barnen möts av pedagoger som har ett 
medvetet tänkande kring leksakers "kön". Pernilla tog även upp i intervjun att hon 
medvetet tänker att hon gör tvärtemot vad som anses vara könsnormen. Pernilla 
tänker även tvärtemot när hon gav barnen olika uppgifter i rolleken. Giddens (1984)  
menar att pedagogers bemötande/förhållningssätt påverkar synen på vilka normer 
som ses som positiva och negativa. 

Observationen av rolleken med Emma och Nicklas går emot Svaleryds teori (2005) 
att i den fria leken leker bara flickor med flickor och pojkar med pojkar. Författaren 
menar att detta sker i både förskola och skola och om motsatsen visas handlar det om 
att pedagogerna indelat barnen på det viset. I observationen såg vi att det inte var en 
uppdelning av pedagogerna när Emma och Nicklas skulle leka med varandra. Det var 
något de själva valde. I observationen av rolleken och Nicklas och Emma när de lekte 
med gosedjur, såg vi medvetna roller ur en kärnfamilj med en mamma och pappa. 
Rollerna var inte könsstereotypa, snarare motsatser till vad som ses könsstereotypt. 
Nicklas som var pappa i leken var ömsint mot råttan, Peggy. Detta genomsyrade hela 
observationen när han från början var ömsint i leken till att sedan bli beskyddande 
när han skulle såga spindeln. Efter händelsen med spindeln blev han ömsint igen. 

Det vi vill lyfta som intressant ur denna observation är att vi kunde se att agerandet i 
rollerna motsäger det som ses som normen. I intervjuerna med barnen uttryckte 
vissa av dem starka åsikter om att pojkar inte kan leka med flickiga saker och tvärtom. 
Nicklas anser i intervjun att endast flickor kan leka med nallar. Men när det kom till 
kritan kunde han leka med vad som helst, vilket vi kunde se i rolleken mellan Nicklas 
och Emma. Båda leker med gosedjur, men Nicklas uttryckte i intervjun vad som är 
stereotypt i andra sammanhang. Pojkar och flickor vet med andra ord vad som anses 
tjejigt respektive killigt, men provar ändå på saker som är motsatta det stereotypa 
(Hellman i Eidevald, 2009). 

I intervjuerna berättade barnen att det finns skillnad på vad pojkar och flickor kan 
leka med för leksaker. I intervjun med Nicklas uppgav han att flickor bara kan leka  
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med gosedjur, men i observationerna såg vi att han lekte med gosedjur tillsammans 
med Emma. Det går inte att klargöra vad som kan ses vara det ”sanna” i det som barn 
säger och vad de i själva verket gör. Karlsson (2008) beskriver skillnaden mellan 
barnperspektiv och barns perspektiv. Vi förstår att det behövs en smula av varje 
aspekt för att förstå barns tankar. Vi tolkar det barnen säger i förhållande till det som 
observationen visar att barnen vet vilken könsnorm som råder i samhället, men att 
de väljer att inte låta det dominera i leken. I själva leken bryr sig barnen inte om ifall 
de leker med rosa eller blåa mantlar, medan de i intervjuerna plötsligt blir medvetna  

om genus och inte vill överträda gränsen för vad pojkar eller flickor anses få göra. Vi 
tolkar det som att Pernillas närvaro och styrtekniker neutraliserar barnens tankar 
kring färgerna och rollerna som de tilldelas. I Nicklas och Emmas lek kunde vi se och 
tolka det att leksakers normer tog över lekens roll, men med en närvarande pedagog 
tolkar vi det som att barnen vågar pröva på det motsatta gällande leksakers normer 
och funktion. 

I observationen av leken mellan Erik och Fredrik med traktorerna ser vi att de leker 
bredvid varandra. Kommunikationen fåordig. Erik har en styrande position eftersom 
Fredrik gör det Erik säger och vill göra. I intervjuerna med pedagogerna förstår vi det 
som att pedagogerna på Smultronet inte har samma slags syn på barns lek. Catrin 
berättade att barn i dessa åldrar härmar varandra och att genuskodningen därmed 
inte är aktuell. Detta förstår vi som att Catrin bortser från det könsstereotypa, för att 
istället se barnen som individer efter åldersmässig utveckling. I denna lek framgår 
även det Pernilla sa att pojkar mest leker med fordon. Vi ser det därmed som att 
Pernilla delvis genuskodar barns fria lek som feminin och maskulin. När Erik och 
Fredrik fortsatte leka efter fruktstunden blev även det en lek om fordon, sängen blev 
en grävskopa. Det som Catrin ansåg specifikt för pojkars lek, pang -pang lekar, sågs 
här i form av en pistol som behövdes till skydd mot björnar. Här stämmer Svaleryds 
(2005) observation att i den fria leken leker bara flickor med flickor och pojkar med 
pojkar. 

Pernilla uttrycker i intervjun att hon medvetet inte arbetar med genus utan att det 
snarare handlar om jämställdhet och individualisering. I observationerna med 
Pernilla förstår vi det som att genus, jämställdhet och individualisering finns med i 
hennes bemötande av barnen. Vi ser det som genusarbete när Pernilla aktivt väljer att 
i leken styra mot de könsstereotypa normerna. Hon menar att hon i leken är en 
förebild genom sitt bemötande av barnen. Vi tolkar det som att Pernilla har ett 
medvetet genustänkande i sitt bemötande av barnen. Hon visar på detta tillsammans 
med barnen i den fria leken. Pernillas vilja att vara förebild kopplar vi till det Eek – 
Karlsson (2012) skriver om normers två funktioner som innebär att pedagogen väljer 
vilka normer som ska gestaltas. Den andra funktionen innebär att barnen tar sig an 
en norm som framförs. Till exempel ”om två barn vill vara pappor är det helt okej”. 
Hon för därmed barnen bort från den heterosexuella normen i en acceptans av det 
som Lundin (2012) skriver fram som avvikande. Vi vet inte om några av barnen lever 
i familjer som avviker från den heterosexuella normen. I vilket fall som helst visar 
Pernilla att det är något som är okej om och när barnen möter det. 

Vi förstår det som att det finns en rådande norm på Smultronet när det gäller det 
språkliga förhållningssättet och Catrin uttryckte att hon aldrig gullar med barnen 
eller gör dem större eller mindre än vad de är. Detta kopplar vi samman med det  
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Pernilla framhåller att möta varje barn med respekt. Eidevald (2011) skriver i sin 
studie om pedagoger som har en vilja i samtal inte göra skillnad mellan flickor och 
pojkar genom att bland annat undvika styrkeord som lätt kan leda till könskodning. 

6 Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
 

Arbetet med detta examensarbete har haft både upp och nedgångar. Den tidigare 
forskningen har varit riklig vilket har varit positivt, dock har det medfört mycket 
arbete med urvalet. Intervjuerna med pedagogerna var rikliga och intressanta. Det 
hade dock varit mer värt om vi haft chans att intervjua ett helt arbetslag för en 
helhetsförståelse kring deras arbetssätt. Eftersom Catrin och Pernilla arbetat 
tillsamman ett tag gav det oss en inblick i arbetslagets arbetssätt. Tidigare när vi 
intervjuat barnen upplevde vi det som en utmaning att göra ytterligare en intervju. 
Utmaningen som vi upplevde var att vi försökte vara förberedda, men det går aldrig 
att förutse hur en intervju med barn kommer gå till. När vi intervjuade barnen 
använde vi oss av frågor som skulle väcka deras tankar kring hur de ser på lek och 
leksaker. Överlag var det givande intervjuer med såväl pedagoger som barn, med 
öppna frågor och följdfrågor. 

I efterhand kan vi konstatera att det är en konst i sig att intervjua barn. Trots goda 
förberedelser och naturliga följdfrågor hade ett barn ändå inställningen att svara nej 
eller vet inte på många frågor. Observationerna gjordes tyvärr när det var väldigt få 
barn på avdelningen. Det gav oss därmed en liten inblick av Smultronets barngrupp. 
Om hela gruppen varit på plats samtidigt kanske det inte varit möjligt att kunna sätta 
sig in i lekarna som observatör. Alltså hade även detta både för – och nackdelar. 
Under arbetets gång har vi arbetat fortlöpande och intensivt. Intervjuerna har 
transkriberats, vilket tagit lång tid, även sammanställandet av resultaten. 

Utifrån att arbetet varit kvalitativt har vi kunnat använda oss av många varianter av 
metoder, som har lett oss till ett brett perspektiv av Smultronets syn och förhållning 
till genus. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Arbetets syfte är som sagt att se pedagoger och barns interaktion med och 
förhållningssätt till lek utifrån ett genusperspektiv. På avdelningen Smultronet ser vi 
att pedagogernas förhållningssätt återspeglas i barnens lek exempelvis i 
observationen där Mia från början ville vara prins men att alla deltagande barn, 
oavsett kön, senare blev kungar. I denna observation spelade heller inte färgerna på 
mantlarna någon roll vilket är en motsatts till Ambjörnssons (2011) forskning som 
framskrev att valet av kläder inte alltid är så valfritt. Som pedagog kan man inte 
bestämma hur barnens fysiska och sociala miljö ser ut utanför förskolan utan det 
pedagoger kan göra är att visa på och följa de normer styrdokumenten vilar på. Vad 
leder en icke könstereotyp förskolevistelse till i längden? Hur påverkar det barnen i  
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den fortsatta utvecklingen? Genus, det socialt konstruerade könet, formar barn var de 
än befinner sig. På arenan, förskolan, där många barn tillbringar en stor del av sina 
första år i livet kan en normbrytande pedagogik bidra till att genusstereotyper inte 
formas lika starkt hos barnen, som det gör ifall könsnormerna är självklara även i  

förskolan. Om barn möts med att jämställdhet är lustfyllt och positivt av andra barn 
och pedagoger, kan det i framtiden ge barn en annan syn på jämställdhet. Vi menar 
att om barn tidigt möts av en positiv attityd till jämställdhet redan i förskolan, kan 
det ge barn en egen syn på och uppfattning om jämställdhet som skiljer sig från de 
könsstereotypa normer som media ofta presenterar. 

Det är ett evighetsarbete att arbeta med genus. Arbete med jämställdhet är inte en 
självklarhet i verksamheten bara för att det står om det i läroplanen. En jämställd 
förskola och skola är dock fullt möjlig att nå så länge det aktiva reflekterandet hos 
pedagogerna fortgår. 

6.3 Slutsatser 
Hur tänker då pedagogerna kring genus och lek? Vi ser att pedagogerna har en syn på 
barn som innefattar aktiv reflektion för utvecklandet av blivande självständiga 
samhällsmedborgare. Från den insikt vi fick i verksamheten och utifrån samtalen 
med pedagogerna tolkar vi att det finns olikheter i deras tankar kring barns lek. 
Catrin observerar barnens lek medan Pernilla är med och styr i den. Det ena sättet att 
se på barnens lek är inte mer givande än det andra. Oavsett om arbetet med genus 
benämns som genusarbete eller jämställdhetsarbete med fokus på individualisering, 
är det handlingen som har betydelse. De traditionella könsmönstren sitter i 
ryggmärgen, ansåg Pernilla i intervjun. Det är ett faktum för många pedagoger och 
för att kunna bryta ett mönster behövs medvetenhet om de traditionella 
könsmönstren. Alla pedagoger har i uppdrag att arbeta mot de traditionella 
könsmönstren. Det hjälper inte att säga att man arbetar utifrån det individuella 
barnet. Precis som Hedlin 2010) skriver, behöver pedagoger ständigt reflektera över 
sig själva för att utveckla arbetet med jämställdhet vidare. 

Hur upplever barn lekar och leksaker utifrån ett genusperspektiv? Barnen på 
smultronet är medvetna om vad som anses vara tjejigt och killigt, men det är inget 
som avspeglas i rolleken. Båda pedagogerna framförde att de bemötte barnen som 
individer, inte efter kön. Barnen tar del av stereotypa normer i leksaker på många sätt, 
exempelvis via media och av äldre runtomkring. Det går inte att undvika de 
stereotypa könsnormerna i ett samhälle som kretsar kring det. Bara för att barnen är 
medvetna om den rådande normen betyder det inte att de bryter mot den. Grunden 
för att bryta könsmönster startar förhoppningsvis i förskolan. Barnen blir inte 
indelade i ett rosa eller blått fack som följer dem livet ut. Som tidigare nämnts kan 
pedagogerna inte styra över hur barns värld ser ut utanför förskolan, men barnen får 
chans att skapa egna normer när de inte blir pådyvlade stereotypa normer i förskolan. 

 

6.4 Nya forskningsfrågor 
 

Många nya funderingar och frågor har dykt upp under arbetets gång. Vi vet att 
genusforskningen är under ständig utveckling. I såväl förskola som skola är det ett  
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uppdrag att ha ett genusinriktat förhållningssätt. De nya forskningsfrågorna som 
intresserar oss är hur och om genus når ut till föräldrar. Om dessa i så fall skulle 
kunna stå emot medias könskodning av leksaker? För att få samhället mer jämställt 
än idag behöver kunskapen om genus och vad det skapar hos individer nå ut till 
media och föräldrar. 

 Når det normbrytande förhållningssättet ut?   

 Hur ser vårdnadshavares medvetenhet ut om genuspåverkan hos barn? 

 

6.5 Pedagogisk relevans 
 

Att arbeta med genus i den pedagogiska verksamheten är viktig för att barnen ska få 
ta del av den värdegrund som såväl förskolan och samhället vilar på. Genus arbetet 
bidrar till att barn får känslor och förståelse för att de inte behandlas olika beroende 
på vilket kön de är födda med. Pojkar och flickor ska inte bli hämmade i sitt val av 
exempelvis kläder, lekar eller leksaker. Pedagoger har utifrån läroplanen ett uppdrag 
att arbeta mot de könsstereotypa rollerna. 
 

6.6 Tack 
 

Slutligen vill vi tacka pedagogerna och barnen som medverkat i arbetet. Utan er 
medverkan hade arbetet inte kunnat göras. Vi vill även tacka Gunilla Granath, som 
varit vår handledare under arbetets gång. 
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Bilaga 1 - utgångsfrågor till barnintervjuer 
 

• Var brukar du/ni leka? 

• Vad brukar du/ni leka med för leksaker? 

• Vad tror du/ni att en pojke eller flicka kan leka med för leksaker? 



 

 

Bilaga 2 - Intervjuguide för intervjuer med pedagoger 
 

• Är barnen i något specifikt rum? 

• Vilket material brukar barnen använda, vad tror du det beror på? 

• Är det något rum som bara pojkar eller flickor befinner sig i, upplever du att det 
finns någon koppling till rummets namn eller materialen som finns där? 



 

 

Bilaga 3 - Observationsschema 
 

Datum och tid Situation, vad händer? 

  

 



 

 

Bilaga 4 – Missivbrev 
Hej alla föräldrar! 

Vi heter Zara Berggren och Rebecka Ohlsson. Vi går sjunde och sista terminen på 
lärarprogrammet, Mälardalens högskola. Den sista terminen på lärarutbildningen 
innebär ett examensarbete med fördjupning inom ett pedagogiskt ämne. Vi har valt 
ämnet genus med fokus på miljö och leksaker. Den 3-4 april kommer vi befinna oss 
på avdelningen för att göra observationer och intervjuer med barn och pedagoger. Vi 
vill att ni ska vara medvetna om att det vi ser, hör och gör här endast kommer 
användas som material till arbetet och deltagandet är anonymt. När arbetet är färdigt 
kommer vi publicera arbetet på portalen Diva. Om ni inte vill att erat/era barn blir 
observerade eller intervjuade vänligen kontakta oss eller pedagoger på avdelningen. 
Självklart är ni välkomna med andra funderingar också, 

Vi nås enklast kvällstid på våra mobilnummer och läser e-post ofta. 

 

Med vänlig hälsning, 

Zara Berggren    Rebecka Ohlsson 

0737024777    0762485890 

Engstrom_sara@hotmail.com  rebeckaohlsson@hotmail.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 - Hur vi arbetat tillsammans 
 

Vi båda var intresserade av arbetet med genus och området valdes snabbt. Dock såg 
vi att genus är ett brett område och det blev ett hav av områden inom genus som 
skulle vara intressant att göra ett examensarbete om. 

Vi träffades och diskuterade och skrev ner de områden som intresserade oss. För att 
minska urvalet valde vi ett underområde som vi inte hade kunskap i och inte hade 
mött i verksamhetsförlagda utbildningen. Då vi båda vill arbeta på förskola bestämde 
vi oss för att göra observationerna och intervjuerna på en förskoleavdelning. 

Vi letade därefter reda på relevant litteratur om genus, lek, förhållningssätt, miljöns 
utformning i förskolan och materials påverkan ur ett genusperspektiv. Litteraturen vi 
fann delade vi upp och läste individuellt med kontinuerligt kontakt innan vi 
tillsammans sammanställde det. 

I valet av metod ville vi få en flersidig syn av det vi skulle studera. Vi ville observera 
verksamheten för att få en inblick i den, men för att få ta del av de medverkandes 
perspektiv blev valet självklart att intervjua såväl pedagoger som barn. 

 Tillsammans med litteraturen, syfte och metod skickade vi in vårat PM. Därefter 
fortsatte arbetet med litteraturen och den delen fastställdes. Observationerna gjorde 
vi samtidigt på förskolan med befann oss i olika rum. Intervjuerna delade vi upp och 
därefter transkriberade vi på varsitt håll. Väl förberedda träffades vi igen för att 
sammanställa resultatet. 

Veckorna därpå har vi dagligen suttit med arbetet för att skriva analys och 
diskussionsdel. Vi har valt att sitta tillsammans och skriva i den mån det har varit 
möjligt för att få gemensamma uppfattningar om allt i arbetet. 


