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Abstrakt 

"Should we kick football, miss?" - A qualitative study of children´s perceptions and 

expectations in preschool staff and thereof their gender creation in preschool. 

 

Det övergripande syftet med den här studien är att i förskolläraryrket, vilket är 

dominerat av kvinnor, få en inblick i hur barn upplever skillnader på manliga och 

kvinnliga pedagogers sätt att initiera aktiviteter i förskolan och därav hur genus kan 

skapas genom lek och aktivitet. I studien ingår semistrukturerade gruppintervjuer 

med 2-3 barn i varje grupp i åldern 4-5- år. Syftet med dessa intervjuer var att se om 

det går att urskilja hur barn ser på en verksamhet där det finns manliga pedagoger 

och vilka förväntningar barnen har på manliga pedagoger till skillnad från de 

kvinnliga pedagogerna. Intervjuerna visar att barnen inte själva uttalar någon 

skillnad av om pedagogerna är av kvinnligt eller manligt kön. Barnen uttrycker dock 

skillnader av genuspositioner då pojkar uttalar sig nedvärderande om kvinnligt 

kopplade aktiviteter samtidigt som flickor uttrycker sig positivt till manligt kodade 

lekar och sysslor. Barnen uttrycker en förväntan på de manliga pedagogerna om att 

få utöva manligt kodade lekar. Dessa skulle lika väl kunna utövas av kvinnliga 

pedagoger. Studiens resultat visar att det inte är män som manligt kodade 

genusmodeller som saknas i förskolans verksamhet utan det är mannen som person 

som behöver få ett erkänt inträde och tilldelas större utrymme i förskolans 

verksamhet. På så vis kan män företräda sitt kön och samtidigt inta kvinnligt kodade 

positioner och verka könsöverskridande, för att vidare parallellt med kvinnliga 

kollegor vilka antagit manligt kodade positioner, bidra till en jämställd verksamhet. 

Nyckelord 

Genus, män, jämställdhet, maskulinitet, kvinnlighet, positioner, genusmönster,  

Tack 

Tack till Christel, Eva, Amanda, Catharina, Maggan  
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1 Inledning 

Vid möten med olika förskolor och pedagoger under verksamhetsförlagd utbildning 

har jag mött få arbetsplatser där en pedagog av manligt kön varit anställd. 

Traditionella och kulturella föreställningar och förväntningar på kvinnor respektive 

män finns kvar sedan lång tid tillbaka och dessa återspeglas starkt i yrken som 

omsorg och lärande vilka domineras av kvinnor. Förskolan ses som en binär 

arbetsplats på arbetsmarknaden med starka könsmönster medan män har en 

tydligare dominans bland tekniska yrken (Havung 2000). I de fall jag mött personal 

av manligt kön på förskolor har diskussionen cirkulerat kring det positiva det ger att 

ha män anställda, då mångfald bidrar till mångfacetterad erfarenhet och kompetens 

hos personalen. Parallellt med den positiva andan kring männens närvaro lyser 

misstänksamheten sprungen ur de fall av övergrepp och missbruk av barn som 

förekommit. 

 

Män i förskoleverksamhet förväntas i stort bidra med något. Frågan som inte har fått 

något tydligt svar är vad? Många barn växer upp med frånvarande fäder och det har 

ansetts att barnen behöver en manlig förebild i förskolan som kompensation. Nästa 

fråga blir då om den manliga förebilden måste ersättas av en man?  

 

Föreliggande studie handlar om könsmönster i förskolan och intresset väcktes när 

jag läste Heikkiläs (2016) artikel, vilken behandlar ovanstående frågor. Att män i 

förskolan behövs på grund av frånvarande fäder avskriver Heikkilä då antagandet 

saknar vetenskaplig grund. Även tanken att män i förskolan och i grundskolan 

behövs för att pojkar ska motiveras och stimuleras till bättre lärande ses som en 

kritisk motivering. Trots motiveringen att män förstår och når i detta fall pojkar som 

riskerar att inte nå kunskapsmål bygger kopplingen mellan pedagogens kön och 

barns prestation på ogrundade antaganden. 

 

Intervjustudier och artiklar inom ämnet har till stor del genomförts med manliga 

pedagoger eller barn i skolan. Av vikt ur en förskolekontextuell synvinkel är vilka 

föreställningar och förväntningar de yngre barnen i förskolan har på män i 

verksamheten och hur det inverkar i aktiviteter och lek, vilka även har en 

samhällelig koppling till genus. 

 

För att förstå syfte och frågeställning i uppsatsen inleds den med en diskussion kring 

mannen i förskolan och vad vuxna lägger i begreppet genus. Genom bakgrunden ges 

därefter en bild av de könsmönster vuxna bär med sig, själva skapar och förmedlar 

vidare. Genom att sätta detta i kontrast till hur barn tillskriver sig själva, lek och 

aktiviteter i förskolans verksamhet en genusposition belyses de reproduktiva normer 

och dess utmaningar som råder i förskolan. Studien har sin utgångspunkt i Connells 

(2009) teori om genus, där fokus ligger på vårt skapande av genus i den kontext vi 

befinner oss i. Beroende av hur vuxna skapar barnens förutsättningar resulterar i 

vilken genusmoral våra barn växer upp i, hur de tolkar den och tillskriver sig. Med 

den anledningen har jag valt att undersöka vilka föreställningar och förväntningar 

barn har på de underrepresenterade manliga pedagogerna i förskolan och hur de kan 

påverka barns skapande av genus i lek och aktivitet. 
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2 Bakgrund 

Avsnittet som följer har för avsikt att ge en förståelse för vilka olika positioner 

människor tillskrivs, medvetet eller omedvetet. Bakgrundens intention är att sätta 

studiens syfte i en kontext och på så sätt kunna närma sig de frågeställningar 

undersökningen grundas på. Då studien intresserar sig för barns tolkningar av de 

positioner pedagoger tillskrivits ur ett genusperspektiv förklaras och beskrivs 

begreppet genus utifrån förskolans verksamhet. Även begreppen barns perspektiv, 

barnperspektiv och maskulinitet förklaras.  

2.1 Kvinnan i förskolan 
Historien berättar hur kvinnor sedan länge varit starkt förbundet med det 

omsorgsfulla och omhändertagande. Barnkrubborna som infördes på 1800-talet där 

kvinnor tog hand om sämre ställda kvinnors barn avlöstes av barnträdgårdar ett par 

decennier senare. Kvinnorna var i centrum för barnen där en kombination av lek, 

fostran och bildning utgjorde huvuddelen för deras vardag, fram till början på 1900-

talet då ansvaret åter lades på föräldrarna och barnen skulle fostras i hemmet till en 

god och normal uppväxt, under uppsikt av professionella barnexperter. På 1940-talet 

utsågs kvinnor med håg och fallenhet för barn och deras uppfostran, vilka fick 

utbildning för att kunna ta hand om och fostra tilldelade barn (Axelsson & Qvarsebo 

2010). Barnträdgårdarnas framväxt med utbildad personal och pedagogisk 

inriktning banade väg för 1970-talets utveckling till dagens förskola. I 2000-talets 

utbildningspolitik kom förskolans begrepp "omsorg" att vackla fram och tillbaka 

beroende på hur skolifierad förskolan ansågs ska vara (Tallberg Broman 2010). 

Fram till dess har kvinnan varit norm och de många år av kvinnlig dominans i 

förskolans miljö har gjort det svårt för män att erövra området då det fortfarande 

starkt förknippar kvinnan med omsorgsbegreppet.  

2.1.1 Kvinnans fokala position kopplat till familj och omsorg 

Sedan urminnes tider har kvinnan varit förknippad med det moderliga och 

omsorgsfulla. Urmodern är en urbild av en gudinna i olika mytologier och kan ses 

som en mor till en hel värld, då hon tar människor - ledsna och i nöd, under sitt 

beskydd. Hon kan dock även vara hård, sträng och upplevas skrämmande (Onsell 

2014). Enligt grekisk mytologi var Gaia Moder jord och alla himmelska gudar var 

hennes (och Uranos) avkommor (Nationalencyklopedin, NE 2018a).  

 

Havung (2000) beskriver en modellmakt, där kvinnan i hushållet ses som den 

centrala punkten ur flera anseenden. Genom en centralisering av kvinnan kan 

utrönas att det är kvinnan i hushållet som med sin kompetens och 

verklighetsuppfattning företrädelsevis förknippas med hur saker ska utföras. De 

traditionella föreställningarna om kvinnan som omsorgsgivare visar sig tydligt då 

hon ofta får den fokala positionen i familjen. Här ses en tydlig koppling till bl.a. 

Onsells (2014) beskrivningar av mytologiska gudinnor och deras centrala position. 

Den kvinnliga urmodern har i tiderna satt djupa spår och att vi i allmänhet idag 

fortfarande ser kvinnan som mer självklar än mannen när det kommer till 

omvårdnad och omsorg och gärna kopplar det till vårdinrättningar och barnomsorg 

är kanske inte konstigt men skulle ändå kunna ifrågasättas.  
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2.2 Mannen i förskolan 
Under 1960-talet rådde en debatt för att få män att arbeta i bl.a. daghem och 

förskolor. Avsaknaden av män i verksamheten började då synas eftersom 

arbetsfördelningen efter kön gjorde att yrken blev könsmärkta och jämställdhet stod 

då i centrum i den samhälleliga debatten. Förväntningarna på män var stora, och 

deras blotta närvaro antogs bidra till förändring i förskola och skola. Låg lön och 

svårigheter med utvidgade karriärmöjligheter gjorde att rekryteringsarbetet av män 

till yrken inom omsorgen stannade av. Varken rekryteringsförsöken eller den 

relaterade diskussionen har avslutats, men har likväl avstannat (Havung 2000). I 

koherens med Havungs text, vilken börjar bli till åren för att beskrivas som aktuell, 

har Hedlin, Johansson och Åberg (2018) i skrivande stund kommit ut med en artikel 

som rör ämnet och frågan om männens betydelse i förskolan har åter blivit ett hett 

ämne. Författarna lyfter problematiken med de starka positioner som ofta förknippas 

med kön och genus där män oftast kopplas till tekniska arbetsområden och kvinnan 

till vård och omsorg. Diskussioner vilka rör fler män i förskolan styrs ofta av en 

föreställning om att män bidrar med något "manligt" till verksamheten. Under 

senare år har denna föreställning blivit allt mer ifrågasatt av flertalet forskare i 

ämnet då upprätthållandet av dominerande könsnormer anses begränsa både män 

och kvinnor i dagens samhälle då köns - och genusdebatten inom förskolan 

förväntas skrida närmare ett jämställdhetsperspektiv (Hedlin, Johansson & Åberg 

2018). 

 

Skelton (2002) kritiserar argumentet där män anses ska vara manliga förebilder då 

det är en starkt föråldrad syn på genusidentiteter och bygger på uppfattningar om 

genus vilka inte längre anses vara aktuella. Genom ett konstruktivistiskt perspektiv 

menar Connell (2009) att maskulinitet och femininitet är något vi i sociala processer 

förkroppsligar och förhandlar fram. McDonald (2013) har i sin forskningsöversikt 

funnit exempel vilka visar på att män i kvinnodominerade yrken konstruerar och 

antar maskulina identiteter. McDonald redogör för hur män relaterar till 

maskulinitet genom fyra grundassociationer vilka kan beskrivas; att skapa distans 

till sina kvinnliga kollegor, genom att påvisa maskulina egenskaper och få yrket att 

verka mer maskulint, genom att definiera om sin roll så att den får en mer maskulin 

prägel; genom att omdefiniera sig själv som man och försöka anpassa sig till 

arbetsplatsen och de uppgifter som förväntas där (a.a.). Sundström (2013) beskriver 

hur män på grund av deras underrepresentation fördelaktigt känner att de har större 

utrymme att ta för sig i verksamheten. Det blir ett tillåtande klimat eftersom män är 

eftertraktade. Förskolans miljö beskrivs samtidigt som "inte så macho", vilket 

nämns som en förklaring till varför den inte lockar män dit.  

2.2.1 Mannens roll i relation till förskolans uppdrag 

I fackliga tidskriften  "Förskolan" delger Danielsson (2018) en artikel där en manlig 

pedagog berättar om sina 32 år i förskolans verksamhet. Mannen i artikeln berättar 

att manliga pedagoger sågs som en tillgång och kraven på dem var inte lika höga 

som på kvinnliga kollegor. Han kunde vara i snickarvrån en hel dag, barn kom och 

gick och det fanns inga krav på att ta ansvar för den övriga verksamheten. Artikeln 

beskriver vidare den manliga pedagogens 32 år långa karriär där han efter sex år i 

barngrupp fortsatte som chef och därefter drev egna förskolor. 
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Danielssons (2018) artikel avser hylla mannens långa karriär inom förskolans 

verksamhet samtidigt som den bekräftar studier (Heikkilä 2016; Havung 2000; 

Hedlin, Johansson & Åberg 2018) där män ses mer flyktiga inom förskolan och 

istället strävar efter att göra karriär. Danielsson (2018) beskriver vidare att mannen 

känt trygghet då han själv anställt kvinnor vilka varit mer långvariga i tjänsten vid 

hans förskolor, samtidigt som han uppfattar män mer flyktiga. Kvinnodominans och 

låg lön anges som troliga orsaker till varför få män söker sig till förskolan. Det kan 

ur artikeln utrönas att olika orsaker bidrar till att det fortfarande är svårt att få män 

till verksamheten vilket kan ses i kontrast till värdegrund och uppdrag i rådande 

läroplanens mål för förskolan.  

 

Styrdokument 

 

Skolverket (2016) lyfter mål och riktlinjer, där förskolan ska sträva efter att; barn 

utvecklar förståelse för att alla människor har lika värde //...oavsett kön// ...visa 

respekt för individen//... lyfta fram och problematisera livsfrågor.  

      

Den nyligen omskrivna läroplanen (Skolverket 2018) vilken träder i kraft i juni 

2019 lyfter frågan avsevärt då samhällsdebatten kring jämlikhet avspeglas på fler 

ställen: 

 

Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för: 

 

 [...] människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet,  

 alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, 

  flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor [...] 

    (Skolverket 2018, s.2) 

 

Läroplanen lyfter förskolans ansvar för att vara öppen för skilda uppfattningar och 

lägger vikt vid förhållningssättet hos alla som verkar i förskolan. Personal i 

förskolan lyfts som viktiga förebilder för barnen, "deras sätt att agera och tala om 

något påverkar barnens förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter 

som gäller i ett demokratiskt samhälle"[...] "hur barnen blir bemötta samt vilka krav 

och förväntningar som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar om 

vad som är kvinnligt och manligt" (Skolverket 2018, s.3). 

  

Regeringens utformning av läroplanen och dess inställning till jämställdhet och att 

ej påverka eller lägga normer för barnen i deras vardag kan således gå i strid med 

beläggen för det faktum att de vill se fler män i förskolan. I enlighet med Heikkiläs 

(2016) ifrågasättande av mannens roll i förskolan har Olsson (2012) i sin artikel 

ifrågasatt mannens roll, som man eller kön, i förskolan. Några vanliga argument för 

mannens inträde i förskolan som Olsson lyfter är mångfald på arbetsplatsen, vilket 

är positivt och har uppmärksammats på de flesta arbetsplatser, så även i förskolans 

miljö. Den traditionella bilden av manligheten behöver göra reträtt. Lever mannen 

inte upp till den generella bilden av en man väcks misstänksamhet; utstrålar mannen 

tillit, eller kommer han överge verksamheten i barngruppen i jakt på karriär? (Jfr. 

Danielsson 2018). Olsson (2012) menar vidare att män i förskolan kan göra fäder 

mer bekväma, men att leva upp till ett substitut för barn som saknar en fader i 
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hemmet ses orimligt, hur kanske en (1) man ska fylla fädernas tomrum och bära alla 

dessa förväntningar? Olsson menar vidare att det avgörande för vilka mönster som 

uppmuntras och hur lekar tolkas beror på pedagogernas erfarenheter, inte deras kön 

(a.a.).  

 

Med Havungs (2000) utgångspunkt där kvinnan generellt har den fokala positionen i 

såväl våra hem som i vår föreställningsvärld kan det bidra till att män känner sig 

otrygga med att spräcka könsnormens barriär och söka sig till ett starkt 

kvinnodominerat yrke. Ur Connells (2009) genushierarkiska synvinkel skulle det 

rent av kunna uppfattas som ett nederlag för en man som själv ser sig högt upp i 

genushierarkin att tränga in i ett kvinnodominerat yrke och låta sig bli lotsad till de 

göromål som behöver utföras innan han knäckt koden till det rådande mönstret på 

arbetsplatsen och blir mer självsäker. I motsats skulle det kunna uppfattas som starkt 

av en man att bege sig ut på för personen okänd mark i en kvinnodominerad 

verksamhet, låta sig föras av de personer som vet hur verksamheten fungerar för att 

sedan med erfarenhet och nyfikenhet bana sin egen väg framåt tillsammans med 

arbetslaget.  

2.3   Begreppsförklaring 
Nedan följer förklaring på begrepp som genomgående är av betydelse för uppsatsen, 

i dess innehåll och för förståelse i dess resultat. 

2.3.1   Genus och kön 

Många använder kön och genus som ett gemensamt begrepp, men det blir 

missvisande då innebörden i de olika begreppen skiljer sig nämnvärt. "Genus är ett 

annat ord för människors sociala kön. Det sociala könet handlar om vad som anses 

vara typiskt manligt och kvinnligt" (NE. 2018b). I jämförelse med: "Kön är ett ord 

som man använder för att skilja på individer av djur, växter och andra organismer 

beroende på vilken sorts könsceller de har. Det kallas biologiskt kön. Djur." (NE. 

2018c) 

 

Hur vi är och våra behov för stunden skapar ständigt könsskillnader. Dessa 

återskapas utifrån det samhälleliga synsättet på flickor/kvinnor och pojkar/män som 

grupp (Claezon 2008). Claezon menar att det inte är vårt födda kön som styr 

grupperingen, utan hur könet hos människan förstås i förhållande till sin kontext, 

miljö, tid och kultur. Könstillhörighetens betydelse kan därmed variera över tid och 

beroende av kultur (a.a.). Könsskillnader är alltså något som lärs in under 

barndomen men samtidigt något som skapas hela tiden utifrån föreställningar, 

normer och samhällets påverkan. 

 

Connells (2009) teori om genus belyser det faktum att vara man eller kvinna inte är 

ett förutbestämt tillstånd, utan det är ett görande, alltså något vi själva formas till. 

Connell menar att vår genusidentitet utvecklas redan från födseln beroende på hur vi 

blir bemötta och hur vår uppväxt ser ut. Vidare menar Connell att kvinnlighet och 

manlighet inte är något av naturen medfött hos människan, utan det är en följd utav 

vår uppväxt och något som vi lär oss i möten med andra människor. Utifrån vår 

vardagliga kontext positioneras vår könstillhörighet utifrån den genusordning vi 

uppfattat och delger oss i, i det dagliga livet (Connell 2009). 
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2.3.2 Maskulinitet och femininitet  

Vid en diskurs om genus, med fokus på män och maskulinitet, behövs först en 

förklaring till begreppet maskulinitet. Connells (2009) teori om genus förklarar att 

maskulinitet är beteenden och egenskaper hos en människa vilka anses beskrivande 

för män. Dessa maskulina drag bygger på en hierarki. Denna hierarkiska 

positionering visar hur män till stor del jämför sig med och positionerar varandra. 

Kvinnorna är inte med i hierarkin alls och blir därför oviktiga i sammanhanget. 

Connell menar således att maskulinitet bygger på att män och manlighet har fullt 

upp med att jämföra sig med andra män. Således har även den hegemoniska 

maskuliniteten byggts upp, där den högst rankade manligheten är något i det 

närmaste onåbart för mannen att leva upp till. Därav kan viss rädsla för att kopplas 

till feminint kodade sysslor och aktiviteter skönjas, då detta skulle stå helt utanför 

den maskulint kodade positioneringen och skulle därmed ses som ett nederlag för 

vissa män. Den hegemoniska maskuliniteten förändras över tid, och det manligt 

eftersträvansvärda är olikartat beroende på socioekonomisk eller kulturellt 

samhällelig kontext. De grupper av män som avviker från idealet, t.ex. 

homosexuella eller feminina män, ses som underordnade i den hierarkiska 

positioneringen, och därmed förstärks andra män i sin manlighet trots att de i 

samhällets hierarki inte har en hög socioekonomisk status (a.a.). 

 

Traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt leder till förutfattade 

meningar om hur vi borde bete oss beroende på vilket kön vi tillhör. Av de som är 

födda med kvinnligt kön förväntas agerande, lekar, färgval och intressen följa ett 

visst mönster så som; tofsar, dockor, ljusa färger eller lättsamma lekar (Svaleryd 

2005). Även våra utbildningsmöjligheter, yrken och löner är bundna till vårt kön 

men det finns möjligheter till en förändring. Vi människor kan med våra handlingar 

bryta traditionella reproduceringar av könsmönster och genuspositioner. I förskolans 

värld handlar det om en medvetenhet hos pedagoger att frångå de traditionella 

förväntningar som råder och i stället se varje individ med sin unika potential, oavsett 

kön. Därmed skulle barn erbjudas sin fulla mänsklighet till att prova sig fram vad 

som för individen känns rätt, utan att begränsas av normer och föreställningar (a.a.). 

2.3.3 Barns perspektiv och barnperspektiv 

För att i studien komma så nära barns uppfattningar som möjligt har jag valt att i så 

stor utsträckning som möjligt närma mig barns perspektiv. Vuxna inom förskolans 

verksamhet har som mål att se och tillgodogöra barnen ur deras perspektiv, d.v.s. 

lyssna på barnen och förstå deras mening, vad de ger uttryck för. Johansson och 

Pramling - Samuelsson (2003) menar att som vuxen inta barnperspektiv inte är 

synonymt med barns perspektiv, då det förstnämnda kan förklaras med hur vi vuxna 

tror oss veta hur barn uppfattar sin omvärld och hur de ser på den. För att kunna 

förstå hur barn ser på sin verklighet behöver vi som vuxna inta barns perspektiv. 

Barns perspektiv kan förklaras med "det som visar sig för barnet". Det handlar om 

att göra barnet delaktigt, fånga barns röster och att närma sig barns perspektiv av 

tillvaron och se världen ur deras ögon och sinne, i det syfte att förstå barnens 

handlingar och behov (a.a.). Emilson (2003) menar att för att kunna inta barns 

perspektiv behöver den vuxne förstå det som barnet uttrycker som meningsfullt och 

därigenom få tillträde till barns livsvärld, vilket samtidigt kräver en aktiv intresserad 

och engagerad pedagog. 
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3 Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att belysa om barn upplever skillnader på aktiviteter i 

förskoleverksamheten beroende på om där är kvinnliga respektive manliga 

pedagoger och om barnen har skilda förväntningar på dem. Vidare studeras hur 

barn uttrycker sitt genusskapande genom leken. 

För att få svar på detta har studien utgått från följande frågeställningar: 

 

• Vilka positioner tillskriver barn manliga pedagoger genom de förväntningar 

och föreställningar barnen har på dem i förskolans aktiviteter och lekar? 

 

• Hur identifierar barnen genus genom sin lek? 

 

• Hur säger sig barn uppleva skillnader i lek/aktivitet beroende på om där är 

manliga eller kvinnliga pedagoger? 
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4  Tidigare forskning och teorianknytning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning där män har intervjuats och där frågan 

hur de ser på sin roll i förskolan lyfts. Här presenteras även för ämnet intressanta 

aspekter på hur olika positioner skapas och tolkas i förskolans verksamhet och i 

samhällets hierarkiska könsuppdelning. Kapitlet kommer även presentera den 

teorianknytning som används i studien. 

4.1     Mannens betydelse som man eller person 
Förskoleverksamheten är en kvinnodominerad arbetsplats som är starkt könsmärkt. 

Traditionella och kulturella föreställningar har bidragit till att det varit svårt att få 

män att söka sig dit. Genom observationer och intervjuer har Havung (2000) i sin 

avhandling sett att manliga förskollärare många gånger sökt sig till 

kvinnodominerade yrken just för att slippa den manliga jargongen vilken ofta 

förekommer i mansdominerade yrken. Männen i intervjuerna ser själva ingen 

skillnad på göromål eller vilka färdigheter som utförs utifrån kön utan ser det mer 

som ett intresse utifrån människan som person. Vidare menar Havung att kvinnliga 

respektive manliga miljöer har ett starkt könsstrikt mönster vilket kan vara svårt att 

ta sig igenom. Det kan förklaras med att mannen i en kvinnodominerande miljö kan 

känna sig underordnad och uppleva ett hot mot sin egna subjektivitet. Kvinnan kan 

då samtidigt uppleva mannen som loj och lat, då hon inte ser att han försöker ta för 

sig eller gör ansats till att förstå vad som behöver göras (a.a.). Andersson (2012) 

menar att pedagogers egna föreställningar och omedvetna agerande lyser igenom 

verksamheten. På så vis förmedlas ett tvetydigt budskap till barnen där pedagoger å 

ena sidan uppmuntrar barnen till jämställd lek och interaktion men samtidigt 

bedriver en verksamhet där kvinnor dominerar och män försätts passivt vid 

aktiviteter och sysslor där de inte anses bekväma eller passande. 

 

För att pedagoger ska kunna föregå med gott exempel och vara förebilder för barn i 

förskolan i sin vardagliga miljö behöver gamla normer och mönster suddas ut. 

Genom att välkomna överbryggande normer och  låta normaliteten bli bredare och 

mer öppen för fler olikheter ges barn möjlighet att i sin vardag se olikheter hos alla 

som en tillgång i stället för särskiljande. I en sådan verklighet kan mannen ses som 

den person han är och inte som han förväntas vara (Hedlin och Åberg 2012).  

 

Gränsen mellan manligt och kvinnligt är inget statiskt utan under ständig förändring 

(Nordberg 2005c; Hirdman 1988). Hirdman (1988) menar att kvinnor och män 

ursprungligen uppfattar saker lika. Det är samhället, arbetsplatser och utearenor som 

starkt förbundet till kön bidrar till förändring och särskiljande. Om den dikonoma 

uppdelningen förlorar sin kraft och det vi gör och i de egenskaper vi tillskriver 

varandra skulle ske könsöverskridanden på arbetsplatser, skulle nya val och 

beteendemönster uppstå. Detta skulle då kunna innebära nya och förändrade 

innebörder i maskulinitets- och femininitetsbegrepp. I förskolans kontext skulle det 

kunna erbjuda barnen en vardag där kön inte spelar roll i de intressen eller sysslor 

som utförs och genus blir ett könsöverskridande begrepp som grundar sig i 

människan som person. 
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4.2     Ifrågasättande av mannen 
Hedlin, Åberg & Johansson (2018) belyser avsaknaden inom svensk forskning av 

tankar och förväntningar förknippade med manliga lärare. Under 1970- talet gjordes 

ansatser att få män intresserade av att arbeta inom skola och omsorg och därmed 

kunna utmana könsbestämda stereotyper. Inte heller dessa gav något större resultat. 

18 år efter Havungs (2000) avhandling tar Hedlin, Åberg & Johansson (2018) åter 

upp ifrågasättandet av mannen som man i kvinnodominerade yrkesroller. Lärare av 

manligt kön har fått lyfta sina tankar om hur de ser på sin egen roll i 

förskoleverksamheten och vilka förväntningar de känner att rollen bär med sig. I 

den stund mannen väljer att arbeta med barn, eller de män som inte uppträder enligt 

den förväntan som ofta finns av män, bryter de det traditionella könsmönstret och 

löper stor risk att ifrågasättas. Mannens karriärval står i strid med samhällets 

indirekta förväntningar och mannen ses därmed inte som tillräckligt maskulin för att 

kunna få ett riktigt jobb och ledande misstankar kan gå till pedofiler och 

missbrukande av barn. I sin studie kan författarna se ett mönster där två stereotyper 

lyfts fram av mannen som "rolig kille" eller "förövare". Hur mannen ställer sig till 

de olika roller han tillskrivs beror på hans positionering och den kontext han 

befinner sig i (a.a.). 

 

Hedlin och Åberg (2012) menar att gamla idéer om män och kvinnor kvarstår. Män 

välkomnas bland barn och kollegier på förskolor och förväntas tillföra något till 

verksamheten vilket urskiljer dem könsmässigt från kvinnliga pedagoger. Samtidigt 

ifrågasätts denna förenkling av könsskillnader då uppmaningen till fler män i 

förskolans verksamhet bygger på en uppfattad könsuppdelning där mannen skulle 

besitta egenskaper vilka då kvinnan skulle sakna.  

 

Hjalmarsson och Löfdahl (2013) beskriver hur män i förskolemiljö ser sig 

privilegierade p.g.a. sin minoritetsposition, samtidigt som det är ett stort tryck på 

dem och den manlighet som förväntas. I kontrast till männens privilegium p.g.a. sin 

underrepresentation i förskolans miljö belyser Hedlin (2009) samtidigt 

konsekvensen av 1960-talets skolreform som genom uppmuntran till förändrade 

könspositioner skulle bana väg för att flickor skulle bli intresserade av teknik och 

bidra till fler kvinnor inom verkstad och industrier. Trots satsningen finns starka 

könsmönster där män förväntas vara tekniska och tekniskt intresserade, samtidigt 

som kvinnans plats ansågs vara i hemmiljö. Problem och motstånd diskuterades 

sällan och för kvinnan förväntades de bli ifrågasatta i manlig miljö. När pedagoger i 

förskolans verksamhet har föreställningen att män generellt tar den förgivet tagna 

könspositionen som tekniskt kunnig är det svårt att se att barnen ska kunna inta ett 

könsneutralt perspektiv på tillvaron. 

4.2.1 Pedagogers föreställningar om flickor och pojkar 

Hur vi gör skillnad av kön beror många gånger på pedagogers stereotypa 

föreställningar om flickor och pojkar. Flickor uppfattas i regel som lugna och pojkar 

uppfattas mer som högljudda och stökiga. Det lugna hos flickorna uppfattas heller 

inte sällan som ett mer moget uppträdande. Genom att särskilja barnen via kön blir 

de låsta i ett tillstånd de inte kan påverka. Dessa låsta föreställningar ger ofta 

pedagoger en förutfattad inställning och omedvetet tillmötesgående (Holm 2008). 

Hur barn bemöts i förskolans verksamhet bör beaktas av pedagoger då könsnormer 

lärs in och förkroppsligas. Hellman (2008) menar att vi inte naturligt är kvinnliga 
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eller manliga när vi föds, utan det är något kroppen görs till. Med det i åtanke ligger 

en stor del av genusskapandet i förskolan i pedagogernas händer, beroende på hur 

barnen blir bemötta och hur de bemöts i de lekar och aktiviteter som förekommer. 

Där barnen blandar könsöverskridande lek och möts med samma öppenhet för att 

pojkar och flickor kan uppleva och leka på samma sätt utan värderingar, får barnen 

en större förståelse och acceptans för att genusnormer och mönster inte följer kön. 

Att lösgöra sig från invanda mönster och förhållningssätt kan vara svårt, även om ett 

nytänkande står i centrum. Andersson (2012) har i sin studie tydliggjort hur lärare 

själva menar att de har en jämställd syn på kön samtidigt som de är på flera olika 

nivåer i sina tankar om vad jämställdhet innebär. Studien visar vidare att lärarna 

agerar stereotypt mot flickor och pojkar, vilket går i motsats till hur de uttalar sig i 

ämnet (a.a.).  
 

Enligt läroplanen för förskolan är det pedagogerna på förskolans uppgift att utmana 

traditionella könsmönster (Skolverket 2016). För att kunna förverkliga en 

jämställdhet på arbetsplatsen där könsordningen utmanas och så att verksamheten 

kan ge barnen bredare erfarenheter utan begränsningar av kön behöver relationer 

och positioner skapade på arbetsplatsen granskas. De diskurser och könsmönster 

som råder blad pedagoger genomsyrar verksamheten och för att råda bot på den 

binära föreställningen om genus är en kritisk granskning och analys nödvändig 

(Nordberg 2005c). Den variation av könsformeringar av män och kvinnor vilka 

sällan lyfts fram bidrar till att på olika arbetsplatser bilda olika könsmönster. Dessa 

olikheter gör att jämställdhetsförståelsen varierar och i stället för att fokusera på 

könstillhörighet bör pedagogers gemensamma yrkesidentitet lyftas. Då pedagogerna 

får lyfta det var och en är bra på fokuseras kompetensen före könstillhörigheten. 

Män förväntas därmed också visa ett jämställdhetsperspektiv (a.a.). Vikten av 

pedagogers självreflektion av genusnormer och könsformeringar visar sig i 

Chapmans (2015) undersökning där hon lyfter frågan hur pedagogers uppfattningar 

om genus återspeglar sig i verksamheten. Undersökningen synliggör hur dessa 

uppfattningar har inflytande på barnen i deras lek, både inomhus och utomhus. 

Slutsatsen visar två olika resultat vilka utgår från pedagogernas egna individuella 

övertygelser och praxis. Flera pedagoger fick utföra lika aktiviteter med barnen men 

beroende på deras egna uppfattningar och förväntningar på barnen planerade och 

bemötte de barnen olika. Pedagogerna fick även reflektera över sina kollegors 

handlande och därigenom analysera sitt egna agerande. Vad som erbjuds i 

verksamheten och pedagogernas medvetenhet om att erbjuda barnen en jämställd 

och könsmässigt likvärdig verksamhet belyses även i Lynchs (2015) undersökning. I 

likhet med Chapman (2015) fokuserar Lynch på pedagogernas egna uppfattningar 

och reproducerande av genus och normer i förskolans verksamhet. Änggårds (2011) 

undersökning belyser barns genusskapande vid utomhuslek och hur utomhusmiljön 

påverkar barnens lek ur ett genusperspektiv. Änggård menar att vissa lekar, t.ex. 

superhjältelekar reproducerar könsstereotypa normer, medan djur- och fysiska lekar 

inte ses som stereotypa av något slag. Änggårds slutsats är att utomhusmiljö bidrar 

till icke-kodade lekar där pojkar och flickor kan leka mer på lika villkor (a.a.). 

4.3 Teoretiskt perspektiv 
Studien grundar sig på Connells (2009) teoretiska genusperspektiv. Connell menar 

att det inte finns någon strikt gräns om manligt eller kvinnligt. De flesta personer 

kombinerar de olika personlighetsdragen, vilket de än anser sig huvudsakligen 
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tillhöra. Denna genusrelaterade tvetydighet kan väcka fascination och åtrå samtidigt 

som det kan framlysa motvilja (a.a.). 

4.3.1 Könsperspektiv 

Vårt nutida sätt att se skillnader mellan flickors/kvinnors och pojkars/mäns beteende 

är att de är djupt förankrade i biologiska och historiska rötter och vi relaterar till 

dem omedvetet som grund för sociala normer. Med detta synsätt kan kvinnors 

underordning i samhället ses som en naturlig ordning. Genom historien har 

vetenskapliga ”sanningar” om kvinnors natur använts för att legitimera att kvinnor 

inte ska ha rätten att rösta, förvärvsarbeta eller utbilda sig (Claezon 2008). Detta kan 

då ställas i motsats till tidigare kapitel då begreppet "urmodern" förklaras, och då 

denna setts som en stark och trygg gestalt där mannen varit underordnad och enbart 

utnyttjats vid urmoderns behov (Onsell 2014; NE. 2018a).  

4.3.1.1 Jämställdhet och könspositioner  

Genus är inte bara manligt och kvinnligt utan finns runtomkring oss i vår vardag. 

Det finns och det måste få finnas, samtidigt som det även till viss del kan tonas ner, 

ändras eller t.o.m. tas bort (Connell 2009). I förskolans verksamhet pågår ett 

ständigt arbete med jämställdhet mellan könen, men Connell menar samtidigt att i 

de lekar där barnen får låta genus ta plats händer något mer. Flickor som jagar 

pojkar eller tvärt om blir en livfull lek där genus spelar avgörande roll (a.a.). Även 

Ullmanen och Andersson (2006) beskriver hur barn skapar och aktivt utforskar 

könspositioner, vilka förändras i ett medvetet och socialt jämlikt sammanhang, men 

för att sedan många gånger återskapas till den ojämlika relationen mellan könen på 

grund av samhällets och politiska styrningar. Ullmanen och Andersson (2006) 

menar vidare att det som anses kvinnligt och manligt skiljer sig mellan kultur och 

över tid.  

4.3.1.2 Genusordning 

Hirdman (1988) ser, i sin teori om genussystemet, genus som en samhällelig process 

där manlig överordning och kvinnlig underordning ständigt återskapas. Hela den 

genusformade processen skapar enligt Hirdman föreställningar, regler och normer 

om män eller kvinnors olika egenskaper, vilket speglas i hela vårt samhälle genom 

hierarkier och olikheter. Hirdman kallar detta sociala mönster för genussystemet, 

vilket bygger på två principer; principen om manligt och kvinnligt som två skilda 

parter som inte ska blandas, och principen om den manliga normens primat, vilket 

innebär att mannen är normen för det som ses normalt och allmänt. Därmed står 

också mannen över kvinnan i hierarkisk ordning (a.a.). 

 

Nordberg (2005a) menar att maskulinitet är ett historiskt föränderligt begrepp och 

att det kan tolkas både som något kompletterande till maskulina som feminina 

individer. Nordberg menar vidare att där genussystem särskiljer könen och mannen 

ses som överordnad, förbises möjligheten att se femininitet inte enbart som motpol 

utan som något positivt, även för män (a.a.). Hellman (2005), liksom Nordberg 

(2005b) menar att genom att inte givet koppla maskulinitet till män eller femininitet 

till kvinnor blir begreppet friare att användas och könsöverskridande positioner kan 

utrönas och uppmärksammas. 
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Samhällets rådande genusordning står i stor kontrast till riktlinjer för förskolan och 

dess uppdrag. I Läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) finns riktlinjer för att 

invagga barnen i ett för varandra ouppdelat och ovärderat synsätt:  

  

 Förskolan har ett ansvar för att motverka könsmönster 

  som begränsar barnens utveckling, val och lärande. (skolverket 2018, s.3) 

 

Förskolan ska även verka för att: 

... barnen möts, leker och lär tillsammans, samt prövar och  

utvecklar sina förmågor och intressen, med samma möjligheter  

och på lika villkor, oberoende av könstillhörighet (Skolverket 2018, s.3). 

 

Claezon (2008) lyfter problematiken med att kunna göra skillnad, att låta 

genusdiskursen få ta sig olika uttryck, men ändå kunna frångå de schablonmässiga 

könsbundna mönster samhället omges av och i stället reflektera över våra egna 

tankar och se individen och dess egenskaper, oavsett om det är en människa av 

kvinnligt eller manligt kön. I koherens med tidigare avsnitt (jfr. Ullmanen & 

Andersson 2006; Hirdman 1988; Connell 2009) menar Claezon vidare att 

könsperspektivet som råder i samhället behöver kritiskt granskas och ses över vad 

flickor och pojkar behöver för insatser för att genusperspektivet ska få mindre 

hierarkisk innebörd och ej heller knytas till hur vi "gör skillnad" av kön.  
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5 Metod 

I följande avsnitt redogörs för studiens metod. Här kommer även genomförandet att 

beskrivas inför urvalet av förskola och barn till studien, etiska ställningstaganden 

och metodens genomförande.  

5.1 Metodval 
Studien bygger på intervjusamtal med barn. För att få reda på människors 

föreställningar, tankar och upplevelser om något lyfter Denscombe (2016) kvalitativ 

forskning som en lämplig strategi. Denscombe menar vidare att den kvalitativa 

forskningen till största del handlar om att analysera samtal och text, då ord gör 

mycket mer än att beskriva något (a.a.). Segesten (2017) menar att kvalitativa 

studier med fördel kan användas för att få en fördjupad förståelse då den kvalitativa 

studiens syfte är att ge insikt i en persons erfarenheter, tankar och känslor i dess 

kontext.         

      

Studiens syfte är att lyfta barnens genusskapande genom deras egna förväntningar 

och föreställningar om manliga pedagoger i relation till aktiviteter och lek. För att 

undersöka detta bedömdes barnsamtal i små grupper vara lämpliga. Detta eftersom 

barnen tillsammans kan lyfta samtalsämnen som vid enskilda samtal kunde varit 

svårare att få fram. Det blir då mer intresseväckande då det ur barns perspektiv ger 

en djupare förståelse för hur barn uppfattar genus i förskolans verksamhet. Dalen 

(2015) menar att med en tolkande analysteori för underlaget där, i detta fall barnen, 

med sina ord synliggör sin sociala verklighet och ger sina erfarenheter mening blir 

verkligheten mångfacetterad. Hermeneutik, vilket betyder "läran om tolkning" 

bygger på att tolka och hitta en förståelse i studiens underlag (a.a.). Hermeneutik har 

i analys och diskussion använts som vetenskaplig grund då denna kvalitativa 

forsknings tonvikt lagts på tolkning och förståelse.  

5.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vid en intervju sker en utväxling av synpunkter mellan personer som samtalar om 

samma tema, och syftet med intervju är att få fram beskrivande och välfunnen 

information om hur andra människor upplever situationer olika (Dalen 2015).  

       

Empirin i studien utgår från semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2016) 

beskriver semistrukturerade intervjuer där den intervjuade tillåts utveckla sina idéer 

och mer fritt få tala om de ämnen som lyfts. Dalen (2015) menar att en delvis 

strukturerad intervju oftast känns tryggare att genomföra då samtalet är inriktade på 

bestämda ämnen men frågeställningarna förefaller vara öppna för informantens egna 

ord. Med semistrukturerade intervjuer kände jag mig mer trygg, då jag hade 

förberedda öppna frågor för att kunna fortsätta intervjun vid eventuellt avstannat 

samtal, men ändå kunna vara öppen för samtalets vändning utan att följa en bestämd 

tråd. Denscombe (2016) menar vidare att semistrukturerade intervjuer tillåter 

intervjuaren mer frihet då frågor kan ändras och utvecklas under samtalets gång. Då 

det var barn som var i fokus för mina intervjuer såg jag det mest lämpligt att 

använda mig av en intervjumetod som tillät att både jag och barnen i intervjuerna 

kunde släppa den direkta frågan och gå vidare på det spår som kunde uppkomma. 
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Jag såg det mer värdefullt för barnens samtalsfrihet i intervjun, än att följa strikta 

frågor. 

5.1.2 Barnsamtal i grupp 

Maskulinitet kan vara ett svårt ord att bevinga sig med i samtal med barn i 

förskolans kontext. Nordberg (2005a) använder sig synonymt med maskulinitet av 

manlighet i sin akademiska avhandling och jag tar mig därför friheten att ta 

begreppet ännu ett steg och i mina intervjuer med barnen använda mig av begreppet 

pojkigt för att de ska förstå min intention i frågor och samtal. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2012) lyfter vikten av att i samtal med barn formulera frågor 

så att de blir begripliga på deras nivå. I intervjuerna som gjorts med barn har 

synonymerna pojkigt och som motsats flickigt använts för att kunna urskilja de 

skillnader av genus barnen kopplar till företeelser och kön.  

 

Denscombe (2009) menar att gruppintervju är att föredra ur de perspektiv att varje 

fråga kan frambringa flera svar. Gruppintervjun bygger samtidigt på en 

gruppdynamik, där varje svar kan reflekteras över och ges stöd eller ifrågasättas, för 

att ta intervjun till en ny nivå. En sådan diskussion under intervjun kan även bidra 

till deltagarnas delaktighet, till skillnad från en individuell intervju, där 

intervjusvaren blir direkt kopplade till intervjudeltagaren.  

 

Då studiens intervjuer riktar sig till barn valde jag gruppintervjuer då min tanke var 

att barnen i det fall kan få inspiration av varandra och intervjun skulle kännas 

avslappnad och mer i likhet med ett samtal istället för en utfrågande intervju. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) menar att samtal med barn där 

karaktären är mer av en dialog och inte ett förhör gör barnen mer villiga att fritt dela 

med sig av tankar och föreställningar. Denscombe (2016) menar samtidigt att 

gruppintervju kan hindra personer från att uttrycka sig då det är flera som vill 

komma till tals. En aktiv intervjuare kan då rikta direkta frågor till de personer som 

avses svara, för att sedan låta de övriga falla in i samtalet.  

      

Denscombe (2016) belyser vikten av att som intervjuare vara och förhålla sig så 

neutral som möjligt under intervjun, då den egna påverkan blir så liten som möjligt. 

Förskolan vilken studien utgår ifrån kände jag till sedan tidigare. Det föll ut till 

positiv fördel eftersom de barn som intervjuats redan kände till mig och situationen 

kändes naturlig och avslappnad.  

5.2 Urval 
Syftet med studien är att få insikt i hur barn i förskolan skapar genus beroende på 

vilka förväntningar och föreställningar om manliga pedagoger barnen har i relation 

till aktiviteter och lek. Jag har därför valt att intervjua barn för att få insikt i deras 

funderingar och föreställningar.  

5.2.1 Medverkande förskolebarn 

I studien deltog 11 barn i åldern 4-5 år. Som tidigare nämnts, har jag träffat flera av 

barnen vid berörd förskola tidigare vilket bidrog till att det föll sig naturligt att 

genomföra intervjuerna där. Denscombe (2016) belyser bristen av tid och 

betalningsmedel som bidragande till att ett bekvämlighetsurval ligger nära forskaren 
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till hands. Då barnen på förskolan är bekanta med mig bidrog det till att 

intervjustunden kändes avslappnad och bekväm vilket var positivt för samtalets 

form. Denscombe (2016) menar dock att kvaliteten på studien kan falla om 

forskaren låter bekvämlighet går före kvalitet. Denscombe menar vidare att för att få 

den bästa informationen kan ett subjektivt urval göras. Genom att handplocka sina 

informanter efter ett speciellt syfte och med deras kvaliteter och erfarenheter i 

åtanke anses det vara mest troligt att intervjun ger mest värdefulla data (a.a.). Ett 

andra argument till att välja vald förskola var genom ett subjektivt urval, då 

personalen på förskolan representeras av båda kön. Detta ansågs positivt då barnen 

därmed hade en bredare könsrollsrepertoar att relatera till, än om det enbart funnits 

kvinnor på förskolan. I nästa steg valdes de äldsta barnen på förskolan ut, i detta 

fallet 4-5-åringar, då 6-åringarna precis lämnat förskolan för att börja förskoleklass. 

Skälet till urvalet av ålder var att få ett så hållbart resonemang med barnen som 

möjligt. Trost (2010) belyser svårigheten med att intervjua barn i 4 - års åldern då de 

generellt inte är intresserade av att svara på frågor. Vidare menar Trost att 5- 

åringen däremot oftast både behärskar språk som koncentration vilket kan behövas i 

intervjusituationer (a.a.).  

5.2.2 Vårdnadshavares samtycke 

Inför intervjuerna med barn tillfrågades 18 barns vårdnadshavare via missiv (se 

Bilaga 2) om godkännande för att senare tillfråga barnen att delta i intervju till 

studien. I missivet informerades vårdnadshavare om att intervjun var helt frivillig 

och att hänsyn till Vetenskapsrådets etiska regler (Vetenskapsrådet 2002) kommer 

tas. Av tillfrågade vårdnadshavare responderade 11 st. Ingen tillfrågad nekade till 

deltagande men vid uteblivet svar respekterades detta som ej godkännande till att 

delta. Därefter togs i samråd med personal på avdelningen beslut om datum och tid 

för barnintervjuerna. 

5.2.3 Förskolan 

Förskolan är belägen centralt i ett mindre samhälle i södra Sverige. På förskolan 

finns vid tre avdelningar vilka är åldersindelade 1-3 år och 4-6 år. Personalen på 

förskolan har stor andel utbildad personal. I uppsatsen har valts att benämna all 

personal som pedagoger. Bland pedagogerna förekommer både förskollärare, 

barnskötare med kommunalt intern kompetensutbildning och barnskötare. 

Pedagogerna är av både manligt och kvinnligt kön. 

      

Lokalerna i förskolan är stora och ljusa. Avdelningarna utgår från ett större lekrum 

med anslutning till tre mindre rum, vilka är särskilt kunskapsinriktade inom 

naturkunskap, språk respektive matematik. Utegården erbjuder gräs- och asfalterade 

ytor, gungor, sandlåda, klätterställning och gradienter till olika zoner med möjlighet 

till både gruppdynamisk lek, ensamlek och rekreation.  

5.3 Genomförande 
För att möjliggöra studien informerades berörd rektor om studiens syfte, samt att få 

dennes godkännande till att genomföra studien i verksamheten (se Bilaga 1). 

Därefter informerades pedagoger vid förskolan att intervjuer med barn skulle ske. 

Då inga pedagoger skulle medverka vid intervjuerna lämnades inget skriftligt 

dokument för godkännande.  
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5.3.1 Barnsamtalens genomförande 

Av de 11 vårdnadshavare som gett medgivande till att deras barn medverkade vid 

intervjuerna ville samtliga respondenters barn medverka. Barnen tillfrågades vid 

intervjutillfället om de ville medverka i intervjusamtal. Här togs även hänsyn till 

vad barnen sysselsatte sig med för stunden för att inte bryta dem mitt i en aktivitet. I 

vissa fall fick intervjun vänta en stund då barnen var upptagna med något de först 

ville göra klart. Eftersom barnen intervjuades i grupp omnämns gruppintervjuerna i 

studien som barnsamtal, då vi alla samtalade tillsammans, dock med mina färdiga 

frågor som bas (se bilaga 3), men vilka vi också i samtalet frångick till stor del då 

andra frågor växte fram under samtalets gång. Inför varje barnsamtal informerades 

barnen om att det var frivilligt att delta och att de fick avbryta och lämna rummet 

när som helst. 

      

Intervjufrågorna jag förberett utgick från studiens syfte för att efter analys kunna 

besvara studiens frågeställningar. Första frågan utformades för att få en föreställning 

om hur barnen skulle önska att den "perfekta pedagogen" var. Med grund i 

Häikkiläs (2014) undersökning om vad barn saknar, genus eller kön (att någon 

pedagog t.ex. spelar fotboll med dem, eller att en manlig pedagog spelar fotboll med 

dem), formades den andra och tredje frågan. Fråga fyra och fem riktade sig till att ge 

svar åt studiens frågeställningar och utvecklades vidare under de tre barnsamtalens 

gång. Efterföljande frågor skiljde sig och varierade efter varje barnsamtals 

framtoning. 

 

Trost (2010) belyser vikten av att under samtal med barn kunna empatisera och sätta 

sig in i ett barns föreställningsvärld. Börjar intervjun på ett otympligt sätt kan det 

vara svårt att hitta det förtroende som ett intervjusamtal behöver. Trost lyfter ett 

exempel där barn ombetts rita streckgubbar under intervjun, vilka sedan använts för 

att styra och forma innehållet på intervjun (a.a.). Jag använde mig av exemplet på 

det vis att jag vid två barnsamtal hade två barnböcker med mig där genus är centralt 

i berättelsen. Böckerna handlar om en prinsessa vilken ser ut och klär sig  som vi 

förväntar oss, gult lockigt hår, klänning i rosa, glitter med stjärnor. Prinsen är klädd 

i blått och grått och är mindre uppseendeväckande. Karakteristiskt för böckerna i 

samma serie är att prinsessan är den dominanta och tuffa med idéer och lösningar på 

problem medan prinsen är den som är rädd och osäker och behöver hjälp eller bli 

räddad. Barnen fick välja vilken bok de ville höra och följde berättelsen med 

intresse. Jag kunde under berättelsens gång samtala med barnen om det som skedde, 

för att efter bokens slut samtala vidare utifrån de frågor jag förberett. Vid de två 

intervjusamtal där jag inte använde mig av böckerna kändes de överflödiga eftersom 

barnen självmant började bygga med det lego som redan tidigare fanns placerat i 

rummet. Jag såg det som ett bra tillfälle att leda bort funderingarna hos barnen kring 

själva samtalet utan det föll sig självt mer naturligt och avslappnat med en aktivitet 

de kände sig trygga med. Genom att blanda de två åldrarna kunde en interaktion 

uppstå då de mer verbala och intresserade barnen fick de yngre att intressera sig. 

5.3.2 Ljudinspelning 

Till studien genomfördes fyra gruppintervjuer. Intervjuerna genomfördes med tre 

eller två barn åt gången i ett av de rum vilka avgränsar till det större lekrummet och 

intervjusamtalen varade i cirka 15 minuter. Intervjuerna spelades in genom 
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ljudupptagning och kompletterades med kortare anteckningar för att sedan kunna 

transkriberas och analyseras. Dalen (2015) beskriver vikten av att få med 

informantens egna ord i empirin, då en ljudinspelning gör det enkelt att återlyssna 

på samtalet. Denscombe (2016) lyfter fördelarna med ljudinspelningar då de inte 

nämnvärt stör under intervjusituationen. För en så fullständig dokumentation som 

möjligt av det som sägs under intervjun ses ljudinspelning som ett bra alternativ. 

Bland de nackdelar som nämns är att inspelningen kan verka störande och inverka 

hämmande på de intervjuade. Används ljudupptagningar på ett hänsynsfullt sätt 

brukar det dock efter en stund inte utgöra något problem. Vid samtalen med barnen 

placerades ljudinspelaren centralt i rummet för att kunna fånga barnens röster men 

ändå inte iögonfallande så att den upplevdes störande. En annan nackdel med 

ljudinspelning Denscombe (2016) nämner är att den tar upp det talade ordet men 

inte det icke-verbala språket. En kompletterande åtgärd kan då vara att föra 

fältanteckningar, eller i så snar tid som möjligt komplettera med anteckningar, för 

att få med information och icke-verbal kommunikation, som kan vara av betydelse. 

Detta har tagits i åtanke vid genomförandet av samtalen och ljudupptagningarna 

kompletterades med kortare anteckningar för att på så vis inte störa samtalet alltför 

mycket. 

5.3.3 Databearbetning 

Denscombe (2016) belyser vikten av att systematiskt förbereda och organisera 

kvalitativa data innan de kan analyseras. Detta underlättar senare i analysen då 

forskaren enkelt kan återgå till de episoder av, i detta fall, barnsamtalen som är av 

större intresse. För att kunna få en klar och överskådlig bild över barnsamtalens 

innehåll har ljudinspelningar och anteckningar som utgjort det empiriska materialet 

transkriberats och renskrivits för att sedan kunna analyseras. Denscombe (2016) 

pekar på transkriberingens fördelar då det för forskaren blir enklare att söka och 

jämföra materialet. Transkribering är mycket tidskrävande och det kan i de fall 

intervjun inte fyller någon mening i sin helhet räcka med att selektivt transkribera 

data då de innehåller citat eller faktisk information för studien (Denscombe 2016). 

De ljudinspelningar som gjordes vid barnsamtalen har lyssnats igenom och 

samtalets form och genomförande har sammanfattats i text. Därefter har 

ljudinspelningarna beskurit från tystnad eller då barnen samtalat om för studien 

oväsentligheter. Resterande samtal har transkriberats och kategoriserats. Genom att 

föra minnesanteckningar och sammanfatta intervjuer i text menar Trost (2010) 

underlättar, då intervjuerna kan omstruktureras och blir lättare att analysera. Vid 

kategoriseringen utgick jag från barnens föreställningar, tankar och åsikter för att på 

det viset synliggöra mönster vilka sedan kunde analyseras. Trost (2010) pekar på 

vikten av att göra bearbetningen smidig utan att tappa material som kan komma att 

vara av vikt vid senare tillfälle. Genom att anteckna det som är av vikt för studiens 

syfte och därefter transkribera utvalda delar för att kunna citera till sparas mycket 

tid. Material av sekundärt intresse sammanfattas och anteckningar förs vart i 

intervjun de förekom (a.a.). För att kunna urskilja vilka delar av ljudinspelningarna 

som kunde klippas bort behövdes samtalen i sin helhet åter avlyssnas vilket är en 

tidsödande process. Även då endast delar av barnsamtalen transkriberades var det 

tidskrävande men Denscombe (2016) lyfter vikten vid ett väl arbetat material då det 

underlättar senare vid analys. 
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De kategorier och mönster vilka kunde skönjas ur barnsamtalen har därefter blivit 

grund för den modell (Bilaga 4) som använts för att visuellt kunna urskilja likheter 

och olikheter. Genom att kategorisera två huvudsakliga mönster i barnens svar, 

vilka bestod av aktiviteter de kopplade till manliga pedagoger respektive kvinnliga,  

kunde dessa därefter passas in i underkategorier. Till sist formades en egen kategori 

som urskiljde sig från de andra svaren där barnen angav en vän i stället för en 

pedagog. Här tydliggjordes vad i barnsamtalen som kunde skönjas ur ett barns 

perspektiv och vad som kan härledas till barnperspektiv ur genussynpunkt.  

5.3.4 Etiska överväganden 

Inför intervjuerna har jag i missivet till vårdnadshavare och rektor utgått från 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2002). Även vid 

intervjuerna med barnen klargjordes att all medverkan var av egen vilja och att de 

själva fick välja att avbryta när de ville. Hermerén (2011) beskriver forskning, dess 

position den har i dagens samhälle och förväntningarna som ställs på forskningens 

resultat och dess påverkan i samhället. I och med det ställs sålunda även forskarna i 

ljuset och det ansvar de bär gentemot människor som deltar eller indirekt deltar i 

forskningen eller berörs av forskningsresultaten. I min undersökning har jag utgått 

ifrån forskningsetiska principer inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig 

forskning vilka har arbetats fram av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2002). 

Forskning bedrivs för att gagna samhället och dess medlemmar men samtidigt 

behöver de medverkande i forskningen etiskt skydd. Det grundläggande 

individskyddskravet kan fördelas i fyra huvudkrav vilka beskrivs som: 

Informationskravet, där forskaren ska informera medverkande i forskningen om 

dess syfte. Genom information i missiv vilka gick ut till rektor och vårdnadshavare 

togs hänsyn till nämnt krav. Samtyckeskravet innebär att medverkande i 

undersökningar har rätt att själva bestämma över och avbryta och sin medverkan. 

Vid samtal och intervju med barn behöver information till denna punkt vara tydlig 

och klargjord att de inte behöver medverka om de inte samtycker. Informant 

behöver även vara tydlig i att ingen kommer gynnas negativt vid brutet eller 

uteblivet deltagande. Medverkande barn under 15 år behöver ett samtyckesformulär 

från vårdnadshavare innan undersökningens början. I mitt missiv till vårdnadshavare 

till de barn jag önskade ha med i mina samtal gavs klar information om tidigare 

nämnda punkter och lyder under nyss nämnda krav. Konfidentialitetskravet verkar 

för att ge de personer som ingår i en undersökning konfidentialitet. All information 

kommer endast hanteras av behörig person och kommer ej på något sätt 

vidarebefordras. Detta har tagits hänsyn till vid skrivande arbete då all information 

och allt material har hanterats endast mellan berörda parter och förvarats i enlighet 

med kravet så att inga medverkande identiteter skulle kunna röjas.  Nyttjandekravet 

innebär att insamlade uppgifter endast får tillgås i forskningsändamål. Min studie 

uppfyllde kraven då jag endast använt insamlat material till forskningsändamål. 

      

I studien har samtliga medverkande informerats om dessa forskningsetiska principer 

innan något samtal påbörjats. Med hänsyn till konfidentialitetskravet har förskolans 

och medverkande barns namn uteslutits. 

5.3.5 Metodreflektion 

Vid studiens semistrukturerade samtal med barn framkom att svårigheten i att 

formulera sig så att barnen förstår vad det är frågan syftar till. Doveborg och 
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Pramling Samuelsson (2012) menar att samtal med barn för att få reda på vad de 

tänker och hur de uppfattar sina erfarenheter är ett steg i att nå de mål som finns i en 

pedagogisk verksamhet. Författarna menar vidare att då samtal med barn berör saker 

de kanske aldrig direkt funderat på kan ändock väcka barnets intresse för det 

uppmärksammade ämnet.  

 

Det har i studien inte varit av avsikt att lyfta enskild person utan frågorna har 

uttryckts så att de riktat sig generellt mot t.ex. manliga/kvinnliga pedagoger i 

allmänhet, manliga förebilder i allmänhet eller pedagoger (vid intervjun användes 

synonymt "fröknar"). Hermerén (2011) lyfter vikten av att som forskare vidta etiska 

regler och kringliggande råd för att ingen identitet ska röjas eller så att 

undersökningen blir personifierad. Ej heller så att någon medverkande eller nära 

bunden person blir illa berörd. I barnens svar förekom dock ofta namn på pedagog, 

namn på vårdnadshavare eller i vissa fall granne eller annan bekant vilken barnen 

definierade med innehållet i min våra samtal. Här upplevde jag ibland svårighet med 

att fortsätta samtalet ur en objektiv synpunkt, d.v.s. försöka leda samtalet så att det 

inte handlade just om den personen. I vissa fall fick samtalet fortsätta på den 

subjektiva tråden och vid analysen se om svaret kunde skönjas i fler uttalanden så 

att svaret kan tolkas mer allmängiltigt. Vid transkriberingen har dock alla namn 

bytts ut. 

 

Då intervjuerna i studien skedde i grupp med barn hade ostrukturerade intervjuer 

kunnat användas. Dessa menar Denscombe (2009) riktar sig till att gå närmare den 

intervjuades tankar, då intervjuaren startar igång ett samtal och låter sedan den 

intervjuade utveckla sina idéer och tankar med så lite ingripande som möjligt från 

intervjuaren. Här brister min erfarenhet och kunskap om att utföra intervjuer och jag 

kände att jag lätt skulle tappa tråden eller riskera att inte komma på hur jag skulle 

fortsätta intervjun i det fall tystnad skulle uppstå och valde därför semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Att jag redan var bekant med barnen som medverkade var både positivt och 

negativt. Trost (2010) menar att vara objektiv, med innebörden utan åsikt, och att 

inte ta ställning är något vi knappast kan uppfylla alls. Runt omkring oss i 

vardagslivet påverkas vi och det vi ser som objektivt är det vi i sammanhanget för 

stunden har en överenskommelse om att vi är samstämmiga i. I samstämdhet med 

Trost (2010) belyser Denscombe (2016) vikten av att vid tolkning och bearbetning 

av insamlat material lämna fördomar och egna erfarenheter utanför. Denscombe 

(2016) menar vidare att intervjuer där forskaren befinner sig i den sociala miljön är 

en strategi som ger en kvalitativ forskning. Mitt val att genomföra barnsamtalen vid 

en verksamhet jag hade en tidigare relation till fann jag som en fördel. Det positiva 

med den bekantskap jag redan hade med barnen var att de kände sig bekväma med 

att jag var där, jag behövde inte presentera mig för dem och stunden var öppen, 

enkel och okonstlad och jag min möjlighet att få ta del av barnens föreställningar, 

upplevelser och tankar upplevdes gynnsamt.  

 

Min förutgivna uppfattning om de som skulle intervjuas var även till nackdel, då 

min iakttagelseförmåga begränsades av de förutfattade föreställningar jag hade om 

barnen. Min förmåga att tolka och förstå barnen kan hämmas. Till min hjälp för att 
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undvika eller minimera risken för detta hade jag ljudinspelningarna, där jag auditivt 

åter kunde förnimma mig om vad som sades under barnsamtalet och på så vis via 

flera sinnen uppfatta vad barnen gav uttryck för. Trost (2010) menar att då en studie 

ska vara så reliabel som möjligt bör den vara kvantitativ. En kvalitativ studie där 

intervjuaren tolkar, noterar och registrerar kan bli svårt att kalla reliabel då resultatet 

beror på intervjuarens skicklighet i att vara lyhörd, kunna uppfatta inte enbart det 

verbala språket utan även ansiktsuttryck, kroppsrörelser och -ställningar. Vår 

föreställningsvärld förändras och svaren på frågorna skulle förmodligen inte bli 

detsamma om intervjun gjordes en tid senare.  

 

Denscombe (2016) beskriver den kvalitativa forskningens generaliserbarhet som 

ofta ifrågasatt. De få antalen som undersökningarna oftast grundar sig på anses inte 

vara tillräcklig grund för att kunna generalisera något. Denscombe motiverar till 

kvalitativa studier då de grundar sig på studier där sannolikheten är överförbar, 

d.v.s. informationen från studien skulle kunna tillämpas på jämförbara fall (a.a.). 

Genom en hermeneutisk studie av de barnsamtal jag haft har jag kunnat tolka och 

analysera och på så vis lyfta fram barnens uttryckta idéers olikheter för att finna 

gemensamma synteser. Allwood och Erikson (2017) menar att genom alternativa 

tolkningar ges möjlighet att jämföra utsagor för att finna anspråk på sanningar som 

kan lyftas. På så vis syftar hermeneutisk forskning till att synliggöra våra beteenden 

och hur vi omedvetet styrs av sociala och kulturella ramar (a.a.). 

 

Studien jag gjort är anpassad till arbetets omfattning och resultatet baseras därefter. 

Resultatet visar således vad barnen gav uttryck för just där och då. För ett mer 

reliabelt och generaliserbart resultat behövs därför en mer övergripande studie där 

fler barn behöver ingå i samtalen och där även observationer ger grund för tolkning 

och resultat. Samtal och observationer skulle då behöva ske under en längre tid. 

Detta till trots kan svaren ses som reliabla och generaliserbara ur den synpunkt att 

barnen haft möjlighet att relatera till både manliga och kvinnliga pedagoger, barnen 

vid samtalen har varit av båda kön samt att analysen av samtalen påvisar en 

koherens med tidigare forskning. 
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6 Resultat och Analys 

Följande avsnitt kommer inledningsvis redogöra för de teman som uppstått ur 

barnens samtal, uttryck och deras förväntningar vilka kunnat utrönas i analysen av 

de barnsamtal som gjort. Resultaten har sedan lyfts för att återkopplas till i 

kommande diskussion. 

6.1 Resultat semistrukturerade barnsamtal 
Studiens syfte har varit att belysa om barn upplever skillnader på aktiviteter i 

förskoleverksamheten beroende på om där är kvinnliga respektive manliga 

pedagoger och om barnen har skilda förväntningar på dem. Vidare har studerats hur 

barn uttrycker sitt genusskapande genom leken. Analysen syftar till att ge svar på de 

frågor vilka studien vilar på: 

 

• Vilka positioner tillskriver barn manliga pedagoger genom de förväntningar 

och föreställningar barnen har på dem i förskolans aktiviteter och lekar? 

 

• Hur identifierar barnen genus genom sin lek? 

 

• Hur säger sig barn uppleva skillnader i lek/aktivitet beroende på om där är 

manliga eller kvinnliga pedagoger? 

 

Vid analys av barnsamtalen framträder en stark gruppering av två olika 

uppfattningar och föreställningar om mannens roll i den fria leken. För att få en 

visuell överblick av barnsamtalen har jag använt mig av en modell (Bilaga 4), vilken 

framträtt under bearbetning av analysen, för att tydliggöra hur barnens svar koherear 

eller skiljer sig från varandra. Med hjälp av modellen urskiljs även de olika begrepp 

barnen använt för att beskriva sina föreställningar, förväntningar och upplevelser av 

pedagoger och aktiviteter. Modellen visar hur barnen via sina föreställningar 

grupperas in i två starka poler, där den ena visar att det gör skillnad vilket kön 

pedagogen har vid aktiviteter samtidigt som den andra föreställningen visar att det 

inte gör skillnad.  

6.2 Barns positionering och föreställningar av pedagoger  
Av studien går att skönja skillnader i barnens förväntningar och föreställningar av 

närvarande pedagoger. Vid frågan om hur verksamheten skulle kunna se ut med fler 

manliga pedagoger närvarande svarade barnen mer av erfarenhet hur de manliga 

pedagogerna är. Samtidigt märks kvinnors majoritet i förskolan i barnens uttryck när 

de urskiljer mannen som avvikande från normaliteten. 

 
 Killar är mer på något annat sätt. (Flicka 5 år) 

 

Några barn uttrycker män som "snällare" vilket i sammanhanget tolkas som att 

manliga pedagoger upplevs snällare än kvinnliga pedagoger.  

 
 Killar är snällare. (Pojke 5 år) 
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 Vad pojken lägger i betydelsen "snällare" uttrycks inte vidare. Uttalandet kan tolkas 

som en föreställning om hur han önskar att manliga pedagoger ska vara, likaväl som 

det kan vara en upplevd känsla av en manlig pedagog pojken träffat. Då kvinnliga 

pedagoger dominerar på förskolan kan tolkningen av pojkens uttalande ge uttryck 

för hur upplevelsen av en pedagog representerar pojkens föreställning om manliga 

pedagoger i allmänhet.  

 

Vid frågan hur barnen tror att det skulle vara om det var lika många manliga som 

kvinnliga pedagoger på förskolan var det många barn som relaterade manliga 

pedagoger till utomhuslek.  

 
 Vi skulle spela fotboll. De vi gör inte det så mycket nu. (Pojke 4 år) 

  

 De flesta hade förväntningar på manliga pedagoger i samband med bollsporter, då 

främst att de skulle spela fotboll. Några barn uttryckte det med en känsla av längtan. 

Vid följdfrågan om barnen inte spelar fotboll med kvinnliga pedagoger svarar de 

flesta barnen nekande. Barnen verkade sakna att spela fotboll och orsaken till att den 

efterlängtade sporten uteblev kan vara att det inte finns tillgång till någon riktig 

bollplan eller att pedagogerna på förskolan inte har intresset att spela fotboll med 

barnen. Vid frågan hur barnen tror att verksamheten skulle förändras med fler män i 

verksamheten uttryckte barnen en förväntan på en förändring i form av mer 

bollsporter utomhus. 

 
 Innebandy brukar vi spela ibland, men inte så... När vi har en  

 boll men nu vet vi inte var den är. Då (- om det var fler manliga pedagoger på 

förskolan) skulle vi kunna göra det, om vi hittade den. (Pojke 4 år) 

 

Pojkens uttryck i exemplet går att tolka som en förhoppning om att fler manliga 

pedagoger på förskolan skulle bidra till att bandybollen inte försvinner eller att 

barnen skulle få hjälp att hitta den. Just nu verkar bollen vara borta och att barnen 

motvilligt accepterar det. 

 

 En följdfråga vid barnsamtalen berörde bygg och konstruktion i förskolan. Jag 

samtalade tillsammans med en pojke, 4 år, och en flicka, 5 år, om vem barnen tog 

hjälp av i det fall de vill bygga, snickra eller bygga en koja.  

  
Pojke : Då skulle jag be (x) hjälpa mig. Inte pappa. 

            (x) är bra på att snickra och hamra.  

Flicka : Du!  

 

Ingen av barnen nämnde här någon pedagog på förskolan. Barnen dröjde först något 

med svar på frågan och orsaken till det förklarades efter en stund med att barnen 

inte hade tillgång till att utföra dessa aktiviteter på förskolan i den fria leken. Här 

framkom dock tydligt genom barnens svar två helt olika relationer till vad 

kvinnor/män tar sig för. Namnet pojken angav uppfattades som en manlig vuxen 

bekant till familjen. Pojkens svar genomsyras av en könsuppdelning där kön och 

genus följer parallella mönster på det vis att pojken relaterar bygg och konstruktion 

som en manlig syssla och därmed en person av manligt kön. Pojken uttalade att hans 

pappa inte är ett alternativ om han skulle behöva hjälp med att bygga. Mamman 
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nämndes inte alls och ses förmodligen därför inte som ett alternativ. Valet föll i 

stället på en manlig bekant där pojken vet att kompetensen finns för sitt behov.  

 

Flickan tänkte en stund och utbrast sedan glatt att hon ser mig som intervjuar som 

en lämplig kandidat för att hjälpa till med bygg och konstruktion. Flickan gav sken 

av att hon är öppen för en jämställdhet där olika genuspositioner är oberoende av 

kön. 

6.2.1 Analys av barns positionering och föreställningar av pedagoger 

Pojken uttrycker mönster för en hierarkisk positionering av genus då han uttrycker 

att hans pappa inte kan bygga och i stället väljer en annan man för att ta hjälp. 

Connells (2009) teori om manlighet sett ur en hierarki där kvinnan inte alls finns 

med som position går tydligt att skönja i pojkens uttalande. Pojken upprepar 

föreställningar om att bygg och konstruktion är en manligt kodad uppgift. 

I flickans uttalande ses en kvinna som ett bra alternativ för att bygga och konstruera. 

Flickan visar exempel på att barn även utmanar de stereotyper och genusmönster 

som råder genom att utnämna en kvinnlig representant till en manskulint kodad 

uppgift. När barn får vistas i ett medvetet och socialt jämlikt sammanhang skapas 

och utforskas könsmönster därefter (Ullmanen & Andersson 2006). Förskolans och 

samhällets uppgift står bland annat i att behålla ett jämlikt tänk i så lång 

utsträckning som möjligt för att förhindra att den ojämna relationen mellan könen 

återgår på grund av yttre styrningar.                                                                  

6.3 Barns identifierande av genus och genuspositioner 
Barnsamtalen som genomförts vid studien visar att barnen i sitt tal om, till stor del 

kopplar genuspositioner till kön. Personer av manligt kön kopplades till manlighet 

och personer med kvinnligt kön kopplades till kvinnlighet. Barnen hade olika 

uppfattning om hur genus påverkar deras vardag i förskolan. När barnen talade 

direkt utifrån lekens perspektiv hade flera barn ingen direkt uppfattning om hur 

aktiviteter och lek påverkas utifrån kön på pedagog som medverkar. Barnen 

härledde en aktivitet till en manlig pedagog för att sedan lägga till att även kvinnliga 

pedagoger kunde ha aktiviteten och det gjorde ingen skillnad. Vid frågan om det är 

någon skillnad i verksamheten beroende på om det är en manlig eller kvinnlig 

pedagog menar ett barn att det gör ingen skillnad om pedagogen är man eller 

kvinna.  

 
 Det spelar ingen roll. Killar kan också ha öronhänge.  (Pojke 5 år) 

 

Uttrycket ovan går att i sammanhanget tolka som att pojken med sitt uttalande 

verkar vilja förstärka och påvisa sin vetskap om att genusnormen kan överbrygga 

könsgränserna. Samtidigt hade andra barn starka åsikter om vad i lek som var tillåtet 

ur genussynpunkt. En pojke, 4 år, berättar att dinosaurien han leker med är en kille.  

 
 Det är en kille. Han har taggar. 

 

 Pojken förklarar sin direkta koppling mellan de maskulina taggarna och manligt 

kön. Hur dinosaurien av honkön försvarade sig hade pojken inget svar på just då. I 

stället konstaterar pojken att han inte vill bli förknippad med att leka med "tjejiga" 

saker: 
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 Jag hatar tjejer. Och bebisar. Tjejer tramsar.  

  Sitter brevid varandra, de tramsar då, låter äää. 

 

Pojken verkar samtidigt reflektera över det han sagt, då han efter en liten paus 

lägger till "När man är stor är det annorlunda".  

 

En annan pojke, 4 år, uttrycker sin medvetenhet om olika könsnormer som att det 

händer något om han skulle gå över gränsen. En flicka, 5 år, som han vid tillfället 

leker med verkar inte dela hans uppfattning men verkar vilja understryka att de två 

leker med varandra och det går bra. 

 
 Pojke : Nä, för att pojkar ska inte leka med tjejsaker, 

              för då blir man kär. 

 Flicka : Dom leker med varandra och är snäll. 

 Pojke : Prinsessor kan inte vara superhjälte. 

 

De yngre barnen på förskolan visar att de har en medvetenhet om skillnad på kön 

och genus. De berättar att de blandar ogärna lekar vilka ger odiskreta signaler vilket 

kön de riktar sig till, men samtidigt leker pojkar och flickor tillsammans i 

verksamheten då de delar lekens innehållsliga intresse. Citatet ovan speglar 

könsstereotyper och barnen reproducerar här maskulinitets och femininitetsnormer. 

Intressant i de två ovanstående exemplen är hur pojkarna uttrycker sig 

nedvärderande mot det feminina och kvinnliga samtidigt som flickan i exemplet 

ovan försvarar både sig själv som flicka och pojken. 
 

 Om prinsen vill ha klänning så får han ha det. (Flicka 5 år) 
 

Flickan påvisade flera gånger sin öppenhet där könsnormer inte hindrar leken. Den 

med åldern nyvunna medvetenheten av skillnad på kön hos fyraåringarna verkar 

samtidigt krocka med deras tidigare erfarenheter av att leka tillsammans, pojkar och 

flickor, i gemensamma lekar.  

 

Två flickor, 5 år, gjorde ingen skillnad på manliga eller kvinnliga pedagoger. De 

uttryckte till en början en skillnad i sina egna lekar, där heteronormativa 

föreställningar företrädde, för att sedan verka påminna varandra om att det inte är så 

uppdelat som de gett sken av. 

 
 Flicka 1: Killar leker Fortnite (online-spel) och vi leker mamma-pappa-barn. 

 Flicka 2: Jo, pojkar kan också leka mamma-pappa-barn! 

 Flicka 1: Ja, min bror vill vara med mig och leka mamma- pappa-barn 

                 med lego, för jag har så många saker. 

 

Flickorna beskrev sedan att  pojkar även vill vara med och leka "tjejiga lekar" och 

de gjorde inga uttryck för att de såg det som något avvikande. 

 
 Flicka 1: En gång lekte vi sanning eller kånka. Då ville (tjej) pussa (kille). 

 Vuxen  :  Var det okej för honom då? 

 Flicka 1: Ja, han var ju med.  
 

 Både flickor och pojkar gav vid talet om sina föreställningar återkommande uttryck 

för att göra skillnad på kön. De berättade först att pojkar och flickor inte alls leker 

samma lek och gav exempel på könsstereotypiska lekar där flickor och pojkar 
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särskiljs genom leken. När samtalet kom närmare verkligheten och deras egen lek 

gavs dock bilden av att när barnen befann sig i lekens värld gjorde de ingen skillnad 

på kön utan det var naturligt att leka tillsammans. Den som ville vara med och leka 

var med, oavsett kön. 

6.3.1 Analys av barns identifierande av genus och genuspositioner 

Barn som tydligt visar på att göra skillnad mellan kön visar även sin egen 

uppfattning av tillhörighet. Barnen i de första citaten ger tydliga exempel på 

Connells (2009) mening i att skillnaden mellan manligt och kvinnligt är gränslös 

och kan ses som både något fascinerande och något att ta avstånd ifrån. Flickan 

menade där att det går bra för både pojkar och flickor att leka tillsammans, men 

pojken ville i vårt samtal inte bli sammankopplad med kvinnligt kodade lekar. Att 

bli uppfattad som en flickpojke skulle ses som negativt, då kvinnligt förknippade 

uttryck ofta ses som negationer (Connell 2005). I barnens tal om deras lek blev 

skillnaderna på kön tydliga. Barnen var medvetna om de föreställningar och 

förväntningar som finns beroende av det kön de har. Här kan ses en koppling till det 

görande av kön som ständigt omger människan och hur starkt görande av kön barnet 

omges utav.  

 

Barnens uppfattningar och föreställningar påverkas likväl av hemmet, samhället 

som förskolan (Hellman 2005). I leken blir barnens eget görande av kön tydligare då 

dessa normer och mönster inte syns lika tydligt. Barnen har ett mer accepterande 

förhållningssätt till varandras olikheter, samtidigt som pojkar tar avstånd till det 

feminina och flickor tar omsorgsfullt både sig själva och pojkarna i försvar. 

6.4 Barns upplevelser av pedagogers roll i den fria leken 
När de intervjuade barnen svarar på frågor vilka rör pedagogers roll i den fria leken 

framgår tydligt två olika definitioner. Dessa två definitioner utgörs dels av de barn 

som uttrycker att kön på pedagog gör skillnad och barn som uttrycker att kön på 

pedagog inte gör skillnad i den fria leken. Här är flickor och pojkar till största del 

samstämmiga i hur de upplever dessa skillnader i den fria leken. 

6.4.1 Pedagogers roll vid fri lek utomhus 

 Ett tydligt mönster visar sig i hur barnen uppfattar pedagoger i deras roll i ute- 

respektive innelek. Vid utelek uppfattar barnen att män är aktiva, deltagande och 

intresserade av det barnen gör.  

 
 [...] då spelar vi fotboll. Han är bra på det! Pojke 5 år) 

 

 Han spelar mest fotboll. (Flicka 5 år) 

  

 Han brukar komma och leka med oss. Då går vi till planen 

  och kör något bollspel, eller kan vi ta fram bandyklubborna. (Pojke 4 år) 

  
 (X) leker mest ute. (Pojke 5 år) 

 

Barnen upplever samstämmigt att män är delaktiga och deltagande i 

uteverksamheten. Barnen uttrycker samstämmigt att manliga pedagoger associeras 

med bollsporter men särskiljer sig då flickorna oftare uttrycker männens görande 

som "de" och pojkarna uttrycker sig med "vi" eller "oss". I pojkarnas uttryck 
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synliggörs en identifiering med den manliga pedagogen och de aktiviteter de gör 

tillsammans kopplas till maskulinitet. Larsson (2005) menar att pojkar ganska tidigt 

intresserar sig för bollsporter där tävlandet är en del av utövandet. Vid tävling finns 

något att vinna av utövandet och tävlandet ses som en bekräftelse av den manliga 

könsidentiteten. Vid samma tillfälle berättar barnen även att de kvinnliga 

pedagogerna har aktiviteter ute, dock uttrycks det mer som planerad eller styrd 

verksamhet.  

 
 Då går vi till skogen och leker. Ibland tittar vi på växter  

   och så. Eller djur. (Flicka 5 år) 

 

Barnens resonemang hur de upplever pedagogerna utomhus varierar till viss del och 

de lyfter här även exempel där kvinnliga pedagoger ger sig in i barnens lek 

utomhus, även om merparten av barnen i första hand relaterade fenomenet till 

manliga pedagoger. 

 
 Ibland springer hon efter oss och jagar oss! Det tycker jag om för jag 

  tycker om att springa, men sen blir jag trött. (Flicka 4 år) 

 

 Ibland... brukar hon leka datten med oss. (Flicka 5 år) 

 

Barnes uttryck för att manliga pedagoger skulle bidra till mer delaktighet i barnens 

lek kan vara uttryck för att barnen saknar närvaro, delaktighet och engagemang av 

vuxna i sin fria lek. Barnen associerar män till lek och bollspel medan de kvinnliga 

pedagogerna oftare kopplas till aktiviteter där ordning och regler råder. Larsson 

(2005) menar att flickor inte ser det som bejakande av den kvinnliga könsidentiteten 

att tävla, och möjligt då att de kvinnliga pedagogernas förståelse för pojkarnas 

maskulint kodade tävlingsinstinkt och genusskapande identifiering kommer i 

skymundan. 

6.4.2 Pedagogers roll vid fri lek inomhus 

Vid aktiviteter inomhus lyfts inte männens aktiva deltagande i samma utsträckning 

som vid utelek. Barnen uttrycker inte män som synliga eller aktiva på samma vis. 

De aktiviteter studien visar att barnen ägnar sig åt inomhus skulle kunna uppfattas 

som mer kvinnliga aktiviteter i barnens uttryck, då de framhåller att män i 

verksamheten inte verkar vilja engagera sig i det. Barnen förmedlar själva dock 

ingen värdering i sina aktiviteter, men påvisar att de uppmärksammat vilka 

pedagoger som intresserar sig för vilka aktiviteter i verksamheten. 

 
 (X) brukar mest inte pyssla. Han gillar nog inte det. Ingen 

  kille gillar att pyssla, inte jag heller. (Pojke 5 år). 

 

 Killar gillar inte att pyssla. (Flicka 5 år) 

 

Av samtalen med barnen framgår att de utgår ifrån att män inte vill pyssla. Barnens 

yttrande visar på att de förstår det som att manliga pedagoger inte vill pyssla. Denna 

föreställning gör sig uttryckt från deras erfarenhet där de inte är bekanta med att 

någon man ägnar sig åt att pyssla. Barnen, i detta fall pojkar, identifierar sig med 

män då de menar att de själva inte tycker om att pyssla och i barnens uppfattningar 

om sig själva går paralleller att se då de tillskriver män oviljan att pyssla.  
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När barnen uttrycker huruvida kvinnliga pedagoger engagerar sig i bollsporter har 

de inte gjort uttryck för om pedagogerna vill eller inte vill, utan enbart konstaterat 

att de inte gör det. 

 

Kön på pedagog: 

 
Modell av barnsamtal/barnens kategoriseringar 

6.4.2.1  Aktiviteter där pedagoger gör skillnad 

Av mallen som framträtt vid analysen av samtalen i undersökningen synliggörs en 

av två kategorier som där män "gör skillnad" i verksamheten. Barnen ger i det fallet 

uttryck för att de ser en skillnad i hur manliga och kvinnliga pedagoger är i olika 

aktiviteter i förskolan. Samtalen med barnen synliggör en blid av män som passiva 

vid verksamhet inomhus. 

 
 Killar är mer tråkiga, de gör inget. (Flicka 5 år) 

 

 Inne gör han ingenting, bara tittar på oss. (Flicka 5 år) 

 

Studien synliggör likheter i barnens uppmärksammade mönster där kvinnliga 

pedagoger kopplas till t.ex. pyssel, datten och kakrummet (ä.k. hemvrån), medan 

manliga pedagoger kopplas till fotboll, inget, eller spela spel.  

6.4.2.2 Aktiviteter där kön inte spelar någon roll 

Den andra kategorin som framgår av mallen vid analysen av samtalen i 

undersökningen synliggör där män "inte utgör skillnad" i verksamheten. I barnens 

uttryck utgörs ingen förändring i verksamheten eller aktiviteterna beroende på 

vilken pedagog som är närvarande, med tanke på könsskillnad. Samtidigt som 

barnen visst ser olikheter i verksamheten beroende på pedagog som jobbar, barnen 

vet vad som är tillåtet eller vad de olika pedagogerna brukar lägga vikt vid, uttrycks 

ingen direkt skillnad mellan kön i sig. 

 
 Nää, det spelar ingen roll, fast ibland gör de olika men det vet jag 

  men då är det så när (x) brukar vara här. Annars gör vi på ett annat  
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 sätt i stället och då blir det också bra. (Pojke 5 år) 

 

De barn som uttryckligen gör skillnad på kopplingen aktivitet och kön, uttrycker 

samtidigt att det inte är något som de ser som något hinder, snarare tvärtom, en 

möjlighet till mångfacetterad verksamhet.  Barnen ger därmed utryck för den 

variation av olikheter som människan erbjuder av sin natur. Här ges även uttryck för 

acceptansen där en flicka ger uttryck för det maskulina, då en pojkflicka ses som 

positivt. 

 
   Killar är mer, kör karate och så och det tycker jag om. Det  

   gör pappa ibland. Tjejer är mer pyssliga och det tycker jag  

   också om. (Flicka 5 år) 

 

Flertalet barn berättar att de känner tillit och trygghet hos de flesta pedagoger på 

förskolan. Barnen uttrycker sitt skapande av anknytningshierarki då det finns någon 

som de helst går till, men jobbar inte just den pedagogen känner barnen att de får 

respons och stöd av de pedagoger som finns tillgängliga i verksamheten.  

 
 Då tar jag den som är närmast. (Flicka 5 år) 

 

En fråga som barnsamtalen grundade sig i var om barnen tycker att både män och 

kvinnor var bra att ha i verksamheten. 
 

 Ja, för det hade inte varit någon skillnad. Man lär sig samma sak. 

  Tjejer är strängare, jag vet det. (Pojke 5,5 år) 

 

Svaren blev flera gånger vaga och dröjande. Det kan således ses som att barnen inte 

lade någon vikt vid att kategorisera män och kvinnor i olika grupper och frågorna 

därför blev främmande för barnen. 

 

Barnen uttryckte dock till största del att de gärna såg både kvinnor och män bland 

pedagoger i verksamheten. Citatet ovan uttrycker att barnen inte gör skillnad på kön 

i förskolans undervisning. Uttrycket speglar tanken om att det barnen får ta lärdom 

av blir detsamma. I samtalen uttrycks även att det inte görs skillnad på kön vad 

gäller respekt. I uttrycket att "tjejer är strängare", där "tjejer" här syftar till kvinnliga 

pedagoger, belyser barnet de kvinnliga pedagogernas ramar och regler vilka tycks 

följas och barnen vet vart gränserna går. Då yttrycket tydliggör att tjejer är 

strängare, vilket underförstått menas strängare än killar/män, kan detta tolkas som 

att det inte behövs en man för att respekt ska uppfyllas eller att mer ordning skulle 

råda. De ramar och regler barnen behöver för att skapa ordning och rutiner på 

förskolan får de genom de kvinnliga pedagoger som arbetar där. 

6.4.2.3  Trygghet hos kompis 

En kategori som hamnade utanför de två vilka gavs dominans i analysmallen var när 

barnen uttryckte kompisar föregånget pedagoger. Vid samtalstillfället pratar barnen 

om vem de helst ser närvarande när de behöver hjälp med något. Samtalet fortsätter 

kring vem barnen känner sig trygg hos av pedagogerna. Barnen nämner både de 

kvinnliga och manliga pedagogerna. Samtalet utröner således ingen markant 

skillnad eller dominans bland pedagogerna beroende på vem barnen väljer. Ett barn 

berättar dock att hon i första hand vänder sig till sin vän när hon behöver hjälp med 

t.ex. pyssel.  
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 När det blir svårt då går jag till (x) för hon är bra på pyssel  

  och sånt. (Flicka 5 år) 

  

Vid ett senare samtal med en ny grupp barn menar ett barn att hon i första hand 

vänder sig till sin vän när hon känner sig ledsen.  
 

 Då går jag till mamma.... eller (x) när jag är ledsen. (Flicka 4 år) 

6.4.3 Analys av pedagogers roll i den fria leken 

Barnens, i detta fallet pojkarnas, uttalanden om att pyssla belyser deras 

identitetsskapande i det manliga. Deras skapande av maskulinitet utgår från de 

förebilder de har och de könsmönster de ser och tolkar. Förskolan erbjuder barn en 

viss plats i genusordningen och det är de självs som bestämmer huruvida dessa 

erbjudanden tas emot (Connell 2005). Pojkarna uttrycker att manliga pedagoger inte 

pysslar och att de tycker förmodligen inte om det. Pojkarna uttrycker därmed sitt 

eget avståndstagande till att pyssla. 

 

Vid barnens uttalande angående mannens roll vid uteverksamhet var det 

återkommande svaret att de skulle spela mer fotboll om det fanns fler män på 

förskolan. Uteaktiviteter har en stor betydelse för genussymboliken och männens 

samband med lek och bollsport kan förklaras med den närliggande kopplingen till 

idrotten, vilken är ett viktigt inslag i männens värld (Havung 2005; Connell 2005). 

Ett traditionellt könsmönster där kvinnan står för det organiserade och 

ordningsamma tillåter män att vara mer lekfulla och kanske slarviga, vilket bidrar 

till ett reproducerande av könsstereotypiska mönster (Havung 2005).  
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7 Diskussion 

I följande avsnitt kommer delar av resultatet av undersökningen diskuteras och 

ställas mot tidigare forskning. Här kommer även reflektioner och tankar som 

uppdagats under arbetets gång belysas. Tidigare i uppsatsen förklarades begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv, vilka i detta avsnitt kommer att urskiljas och 

särskiljas i samband med barnens uttalade tankar och föreställningar om pedagoger i 

förskolan samt skapande av genus i verksamhet och lek. 

7.1 Resultatdiskussion 
Resultatet av undersökningen visar att barnen positionerar pedagoger i förskolans 

verksamhet olika beroende på om de vistas i inomhus- eller utomhusmiljö. 

Diskussionen börjar med att efter barns föreställningar och förväntningar redovisa 

barns positionering av manliga pedagoger i förskolans aktiviteter och lek. I samband 

med det diskuteras hur barnen identifierar genus genom sin lek. Därefter diskuteras 

hur barn säger sig uppleva skillnader i aktivitet och lek beroende på om det är en 

manlig eller kvinnlig pedagog närvarande. Analysens resultat sätts härmed i ett 

bredare sammanhang där likheter och skillnader med tidigare forskning synliggörs, 

bekräftas och i vissa fall ifrågasätts. 

7.1.1 Barns förväntningar och positioneringar av pedagoger vid lek och 

aktivitet utomhus 

Barnen i undersökningen uttrycker i koherens med Havung (2005) sin upplevelse av 

att manliga pedagoger oftare leker med dem samtidigt som kvinnliga pedagoger vill 

ha mer ordning och struktur. I undersökningen gör barnen sina erfarenheter av 

manliga pedagoger i uteverksamheten synliga främst uttryckt att de spelar fotboll 

eller har andra bollsporter med barnen. Barnen uttrycker manliga pedagoger som 

lekfulla och spontana, vilket även Hedlin, Johansson och Åberg (2018) lyft som en 

förtrogen bild av manliga pedagoger. Några barn menar att även de kvinnliga 

pedagogerna leker tillsammans med barnen ute. Här nämns inte bollsporter utan 

andra lekar där de springer eller jagar varandra. Det ansvarsfulla uppdraget med 

struktur och ordning görs synligt i barnens tal om kvinnliga pedagoger då de inte 

tycks släppa kontrollen och tillåter sig vara mer spontana i leken. Paralleller kan 

dras till kvinnans historiska koppling där omsorgen var ett starkt förbund med 

kvinnan (Axelsson & Qvarsebo (2010). Män upplevs däremot mer lekfulla och 

barnen beskriver övergripande en förväntan hos manliga pedagoger. Denna 

förväntan innefattar oftast fotboll men även andra bollsporter och aktiviteter 

utomhus som barnen ger uttryck för att de inte har tillgång till när ingen manlig 

pedagog är där. Pojkarnas längtan efter fotboll och bollsporter markerar en maskulin 

identifiering (Larsson 2005; Holm 2008; Havung 2000). I Samtalen identifierar 

barnen manliga pedagoger återkommande och närmast enbart med 

utomhusaktiviteter vilka omfattar bus, lek och fysisk aktivitet. Dessa mer vågade 

aktiviteter lyfter Havung (2000) som inom ramen för den manliga modellmakten 

och icke könsmärkta aktiviteter och sysselsättningar beskrivs som mer 

lättillgängliga för manliga pedagoger där de känner sig fria att agera och utan ramar 

att rätta sig efter. Havung (2005) beskriver manliga pedagoger som självmedvetna 

om både sin fysiskt större styrka och ork till aktiviteter, som i deras interaktion med 
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barnen då oftast visar sig i lek. Därav förklaras barnens förväntan på män vid 

avsaknad av fysiska aktiviteter. Barnens förväntningar sätter således press på 

manliga pedagoger att iklä sig den maskulina identiteten. I enlighet med McDonalds 

(2013) uppfattning av mäns konstruerande och antagande av maskulina identiteter 

gör denna insikt det uppmärksamt att kvinnliga pedagoger behöver reflektera och 

ifrågasätta hur maskulinitet och femininitet konstrueras i verksamheten och hur det 

kan utvecklas till ett mer jämställt identitetsskapande. Likaväl som att det 

kvinnodominerade yrket förutsätter att manliga pedagoger ska ta till sig de kvinnligt 

kodade aktiviteterna och sysslorna såsom, pyssel, baka eller måla skulle således de 

kvinnliga pedagogerna kunna anta manligt kodade aktiviteter i större utsträckning, 

vilket skulle innefatta t.ex. bollsporter och fysiska utmanande uteaktiviteter. 

7.1.2 Barns förväntningar och positioneringar av pedagoger vid lek och 

aktivitet inomhus 

Flera barn uttrycker i intervjusamtalen sin erfarenhet av att manliga pedagoger inte 

alls är lika aktiva inomhus som de beskrivits vara utomhus. I koherens med 

Havungs (2000) beskrivning av mannen som till synes lat och loj i verksamheten 

beskriver barn återkommande manliga pedagoger som passiva, ej initiativtagande 

eller ej intresserade alls av vissa aktiviteter. Då barnen ser pedagoger som förebilder 

och därmed som följd även tillskriver sig själva ointresset av vissa aktiviteter i sin 

strävan efter genusidentifieringar blir manliga pedagogers personliga ointresse för 

vissa aktiviteter problematiskt. Havung (2000) menar att pedagogiken i 

verksamheten påverkas av pedagogen och att traditionella könsuppfattningar skapar 

hinder. Barnen utmärkte pysslandet som minst intressant för de manliga 

pedagogerna och tillskrev dem därför ointresse för denna aktivitet. Havung (2000) 

belyser de könskodade områdena i förskolans verksamhet och männens osäkerhet 

att ge sig in på det vilket ses som kvinnliga göromål eller aktiviteter. Barnens 

upplevelser och iakttagelser bekräftar problemet som då uppstår och oundvikligt 

utvecklas könsstereotypiska reproduktioner. I barnens utsago skulle en vidare 

utveckling av vad som räknas som pyssel vara av intresse, då gränsdragningen 

mellan "tjejigt" pyssel och manligt kodad teknisk konstruktion ändå inte är så stor. 

Havung (2000) menar att fler män i förskolan inte skulle göra någon större skillnad 

och denna något fyrkantiga föreställning baserar delvis på mäns egna utsagor (a.a.).  

 

Problemet ligger således på ett annat plan, där hela verksamheten behöver granskas 

ur ett könsperspektiv, där de manligt och kvinnligt kodade aktiviteterna och 

göromålen behöver få en mer gråzonad gränsdragning. I en verksamhet där 

könsmönster suddas ut och den kvinnliga dominansen tillåter de manliga 

pedagogerna att ta plats och vara med och forma verksamheten på alla plan blir 

verksamheten mer tillåtande. I sin tur skulle det kunna bidra till att pedagogernas 

stereotypa förväntningar på barn förändras. I motsats till Havungs (2000) menande 

att män i förskolan inte skulle göra skillnad går av studien att utkristallisera ett 

behov hos barnen att få erfara män i en verksamhet där sysslor och lek inte tillskrivs 

manligt eller kvinnligt, utan pedagogerna deltar likvärdigt i verksamheten. Holms 

(2008) beskrivning av skolan som medverkande av stereotypa könsmönster skulle 

då stagnera och pedagogerna som förebilder blir mer tillåtande och mångfacetterade 

ur genussynpunkt.  
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7.1.3 Barns föreställningar av genus i förskolan 

Undersökningens syfte var främst att få de yngre barnens syn på hur männens 

betydelse i verksamheten kan påverka hur genus skapas genom barns lek och 

aktivitet. Vid genomförandet av barnsamtalen synliggjordes tydligt att barnen inte är 

medvetna om det genusskapande som sker i deras vardag. Ibland var det svårt att få 

svar på frågeställningarna hur barnens föreställningar om män gjorde sig uttryckt i 

förskolan utan att det kom in på deras föreställningar om skillnader på kön. 
Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) lyfter samtalets innehåll som ett 

möjligt begynnande i barnens tankar, även om de inte funderat kring det vid 

samtalets stund. Barnen verkade inte alltid ha reflekterat över frågornas 

innehållsområden, vilket bidrog till att barnen svarade på det de närmast relaterade 

frågorna till; genusskapande i leken och deras egna föreställning om genus.  

 

 Analysen visar på omedvetna handlingar där barnens tanke eller föreställning om 

och direkta handling inte koherear. Vårt samhälle, hemmet, förskolan och 

kamratmiljön ger barn hela tiden erbjudanden om hur genusordningen skapas och 

platser att inta. Hellman (2005) menar att det finns ett behov av pedagogiskt 

tänkande kring dessa situationer och det finns goda möjligheter till 

förändringsarbeten.  

 

Resultaten visar att i barnens berättelser om deras lek gör barnen skillnad på genus- 

och könsmönster. Barnen verkar ha förstått ett genusmönster men inte tagit det till 

sig i den utsträckning att de agerar efter det, än, och deras påverkan utifrån görs 

synlig. Vuxnas gamla och förlegade tankar kring kön och genus genomsyrar våra 

handlingar och förs vidare till barnen. Här blir förskolans pedagoger viktiga 

förebilder i sitt agerande. För att förstå barnens skapande av könsidentiteter menar 

Hellman (2005) att flera faktorer till detta behöver tas i uttryck hos pedagoger och 

barn på förskolan. Det barnen reflekterar i sin lek är det som gör intryck på dem i 

deras vardag varpå pedagogers handlande, genusskapande och agerande i den 

dagliga verksamheten är av stor vikt. Hellman menar vidare att barn i förskolan 

strävar efter att både upprätthålla och utmana maskulinitet (a.a.). Detta visar sig 

tydligt hos barnen i undersökningen, då pojkar strävar efter att efterlikna manliga 

pedagoger i deras val av aktivitet, deras uttryck i lek där de påpekar det manliga i 

leken och deras avståndstagande till "tjejiga" lekar. För barnen har vikten av att göra 

sitt kön rätt tagit sin början trots att könspolariteten inte är så påtaglig än. Hellman 

(2008) menar att förskolebarn i sitt förhandlande om könsnormer i lek använder sig 

av vissa markörer. I studien beskriver barnen taggar och superhjältar som maskulint. 

Tjejer kan enligt en pojke inte vara superhjälte, vilket kan ifrågasättas då det idag 

oundvikligen går att relatera till existerande kvinnliga superhjältar i flertalet serier. 

Leker man tjejlekar blir man kär enligt en pojke, då känslan att vara kär tillskrivs 

kvinnligt. Det pojkarna i exemplen gör är att direkt underkasta kvinnligheten. 

Flickorna i samtalen uttryckte sig inte någon gång nedvärderande mot pojkar eller 

maskulint kopplade lekar eller sysslor. En flicka försvarar sig själv samtidigt som 

hon försvarar pojken och det manliga när hon menar att flickor och pojkar visst kan 

leka tillsammans "...och är snäll", vilken kan tolkas som att flickan menar att det 

visst går bra att leka tillsammans.  

 



 

(41) 

 

33 

 

Reflektionen från en pojke att "..det är annorlunda när man blir stor" synliggör 

barnets reflektion och medvetenhet att även pojkar kan bli kär, så småningom. 

Barnen i intervjun uttryckte trots deras vetskap om könsskillnader att de gärna lekte 

tillsammans och att de inte såg något konstigt i det. Nordberg (2005) menar att det 

ofta är vuxna som letar skillnader eller ser vad som inte förväntas av barnen, då 

pojkar väljer att leka t.ex. med flickor i deras lek eller om tjejer intresserar sig för 

lekar vi främst kopplar till pojkar. Nordberg lyfter pedagogers sätt att tala om 

barnen då de ofta påtalar pojkars och flickors olikheter trots att barnen fortfarande 

leker gemensamt. Att som pojke leka det som uttrycks som tjejiga lekar och därmed 

riskera att bli sedd som en flickpojke uttrycks inte som positivt. Nordberg (2005) 

menar vidare att det som är feminint kodat bidrar till ett underordnande i den 

hierarkiska könsordningen. 

 

 Flickor visar i barnsamtalen sin medvetenhet av genusmönster både genom att 

särskilja tjej- och kill-lekar, samtidigt som de ger uttryck för att kill-lekar är kul och 

utmanande. Att som flicka i ett könsbrytande mönster bli sedd som en pojkflicka ses 

ur en positiv synvinkel då dessa flickor ofta är framåt och tar för sig, är modiga och 

orädda. Nordberg (2005) menar att de maskulina dragen hos pojkflickan ges 

naturligt en högre status, vilket gör att det är lättare att uppmuntra flickor till att 

agera mer maskulint, än att uppmuntra pojkar att agera feminint, då detta ofta ses 

som en brist eller omanligt. Vikten av att göra sitt kön rätt går i motsättning till att 

hitta särskillnader, vad som inte förväntas av en pojke eller flicka. När vuxna ger en 

mindre framfusig pojke där det anses avsaknad av vilja och tåga ett underordnande, 

samtidigt som vi uppmuntrar flickor att mer än gärna ta plats i det maskulint 

kodade, bidrar det till att reproducera de könsmönster och genushierarkier vilka 

förskolan samtidigt ska verka för att avstyra. Barnen i studien berättar 

återkommande om genusskapande i sin vardag och i sin lek vilket genomsyras av 

Connells (2009) tankar om att vi hela tiden skapar genus i vår vardag då samhället 

är genuspräglat och vi möter och deltar i det dagligen. Det dagliga skapandet av 

genusmönster och positioner resulterar i att hur mycket vi än pratar om hur vi ska 

göra, kommer ingenting förändras förrän vi själva agerar som vi talar. Här blir det 

intressant om det är vikten av sitt köns upprätthållande eller den genustillhörighet 

barn känner som väger tyngst och som pedagoger ska uppmuntra?  

 

Då barnen själva i undersökningen inte uttrycker någon skillnad på pedagogernas 

kön men ändock i förhand har bestämda förväntningar på manliga och kvinnliga 

pedagoger går det att utkristallisera ett behov av jämställdhetsarbete i förskolans 

verksamhet. Med fler manliga pedagoger i förskolan och en väl genomtänkt 

verksamhet skulle det kunna bidra till en miljö där barnen får erfara att sysslor och 

lek är könsöverskridande och inte så starkt kodat till genus. Samtidigt menar Hedlin, 

Åberg och Johansson (2018) att det inte är pedagogens genus som är tyngdpunkten i 

debatten. Av vikt ses snarare att läraren uppfattas som en äkta person i relationen 

med barn. Då uppgifter fördelas könsöverskridande och barn får uppleva att både 

kvinnliga och manliga pedagoger spelar boll likväl som de pysslar eller inreder 

hemhörnan kan det bidra till att deras egna föreställningar om manligt och kvinnligt 

får ett bredare perspektiv. 
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7.1.4 Barns uttryck av skillnad mellan manliga och kvinnliga pedagoger  

Aspekter som lyfts tidigare för att förespråka män i förskolan är just deras pondus 

och karaktär som då främst pojkar skulle sakna (Heikkilä 2016; Nordberg 2005). 

I samtalen med barn i studien framkommer här vid upprepade tillfällen uttryck där 

barnen påvisar en öppenhet för både manliga och kvinnliga pedagoger. Barnen ger 

även tydligt uttryck för att de heller inte gör skillnad på om de har en kvinnlig eller 

manlig pedagog. Både flickor och pojkar uttrycker en jämlik inställning till hur de 

upplever att manliga eller kvinnliga pedagoger skulle göra skillnad i verksamheten. 

Något barn uttryckte att  "killar är snällare" samtidigt som ett annat barn uttryckte 

att "tjejer är strängare", vilket därmed motsäger sig den feminina respektive 

maskulina genusnormen av manligt respektive kvinnligt. I de undersökningar som 

gjorts med män i förskoleverksamhet (Havung 2000; Johansson, Hedlin,& Åberg 

2018; Heikkilä 2016) syns ur ett barnperspektiv en tydlig avsaknad av män i 

förskolan. Män förväntas bidra med det manliga i verksamheten som då kvinnliga 

pedagoger inte anses ha, för att bidra till en jämlik könsfördelning samt tillmötesgå 

barn som saknar en manlig förebild. Att män behövs för mer pondus och karaktär 

kan inte understrykas i stundande undersökning då barnen utrycker avsaknad av 

manliga pedagoger samtidigt som de uttrycker att de kvinnliga pedagogerna utför 

samma göromål, anser män vara snällare och att tjejer är strängare. Det barnen 

uttrycker i samtalen är inte en skillnad på kön utan just karaktär och genusnormer. 

Det som ur barnens perspektiv behövs för att ge ett jämställt perspektiv hos barnen 

uttrycks som struktur, ramar och trygghet, vilket barnen samtidigt menar kan 

komma från kvinnor likväl som män. Därmed visar det sig att kvinnliga pedagoger 

utan problem ur barns perspektiv kan ses inta en manligt kodad position. I barnens 

föreställningsvärld existerar det som de erfarit och då barn inte har erfarenhet av 

jämlikhet kan det vara omöjligt för dem att uttrycka något sådant. Det barnen i 

denna studie avspeglar att de saknar, här tolkat ur ett barnperspektiv, är en manlig 

förebild som i verksamheten antar kvinnligt kodade sysslor och kan visa barnen att 

kvinnligt kodade positioner och göromål är av lika stor vikt och intresse som 

manligt kodade. Andersson (2012) synliggör lärares tal om jämlikhet där flickor och 

pojkar ska ges samma förutsättningar i förskolans verksamhet. Samtidigt visar sig 

ett stereotypt tillmötesgående av flickor, där de nedvärderas bildningsmässigt 

jämfört med pojkar. Anderssons (2012) studie gör tydligt vikten av att pedagoger 

utvärderar sin egen verksamhet och arbetssätt för att medvetandegöra att det egna 

agerandet i praktiken följer de normer och värden som verksamheten säger sig 

omfattas av. På så vis ges barns perspektiv och barnperspektiv av genusnormer och 

mönster en möjlighet att mötas för förståelse och koherens. 

7.2 Metoddiskussion 
Som tidigare diskuterats i metod-delen är materialet till den här undersökningen för 

litet för att resultatet ska kunna generaliseras och resultatets tillförlitlighet får 

därmed ses med hänsyn till denna insikt. I resultatet har försök att se helheten ur 

delen  gjorts, vilket då med litet material kan bli missvisande. Genom urvalet av 

barn till intervjuerna/barnsamtalen, där hänsyn till olika åldrar och olika avdelningar 

gjordes, har möjlighet att på så vis anpassa helheten till delen gjorts. Därmed har 

urvalet av barn bidragit till en bred erfarenhet för att få en så rättvis bild som möjligt 

vilket i sin tur bidragit till att resultatet ska bli så generaliserbart som möjligt. På så 

vis har helhet, del, forskare, text och forskarens förförståelse sammanslutit för att 
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göra undersökningen så rättvis det varit möjligt och diskussionen med dess 

kopplingar till tidigare forskning visar på en reliabilitet i den utsträckning studien är 

möjlig. Likaså kan validiteten, undersökningens giltighet, ses som rimlig då svaren 

från en något tunn undersökning ändå koherear med i ämnet tidigare forskning. Det 

behövs dock en geografiskt bredare forskning med flera barn för att få ett mer 

reliabelt resultat som kan generaliseras. Intervjuer med manliga pedagoger vid 

samma verksamheter som barnen utgår ifrån hade varit ett intressant inslag och ett 

lyft för att tolka barnens uttryckta uppfattningar där även barns perspektiv och 

barnperspektiv hade fått en innebörd av helt ny betydelse då dessa två begrepp hade 

fått direkta kopplingar ur båda synvinklar. 

7.3 Pedagogiska implikationer 
Barn präglas hela tiden av sin omgivning där rådande genusmönster gör att flickor 

förhåller sig till det som anses kvinnligt och pojkar förhåller sig till det som anses 

manligt. Genom att belysa det resultat denna uppsats givit ur barns perspektiv kan 

det hjälpa pedagoger att se sin del i jämställdhetsutvecklingen i förskolans 

verksamhet. Likaväl som män är välkomna i verksamheten, då kanske främst ur de 

vuxnas perspektiv och barnperspektiv, behöver de kvinnliga pedagogerna få upp 

ögonen för att tillmötesgå alla behov som finns i förskolans verksamhet hos barnen. 

Läroplanen för förskolan (skolverket 2018) beskriver vikten av pedagogers 

förhållningssätt där deras sätt att agera och tala om något är av betydelse för hur 

barn bygger upp sin förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som 

gäller i vårt demokratiska samhälle. För att komma till botten med hur en ojämnt 

könsfördelad arbetsplats ändå kan erbjuda barnen en så öppen genuspositionering 

som möjligt kan personal på förskolan behöva gå till botten med hur de själva agerar 

och varför de genusnormer som råder faktiskt råder.  

  

 Hur barnen blir bemötta samt vilka krav och förväntningar  

 som ställs på barnen bidrar till att forma deras uppfattningar  

 om vad som är kvinnligt och manligt (Skolverket 2018, s.3).  

 

Läroplanens (Skolverket 2018) omskrivning vilken träder i kraft juni 2019, där stort 

fokus ligger just på pedagoger som förebild för barnen och acceptansen utifrån varje 

individs olikheter och rättigheter, bidrar till ett behov av fortbildning bland 

pedagoger. I och med det kan det ses som väsentligt att lyfta en politisk aspekt i 

frågan. I exempelvis workshops för pedagoger kan problemen lyftas, ventileras, 

analyseras och utvärderas för att komma fram till nya infallsvinklar, förståelse för 

varandra och nya gemensamma angreppsvinklar på hur barnen kan bli bemötta på 

ett så respektfullt sätt som möjligt. Detta utifrån individ, oavsett viket kön eller 

vilken genusposition barnet vill se sig tillhöra. Barnen kan då fritt få möjligheten att 

prova sig fram genom att praktiskt och teoretiskt vid olika tillfällen iklä sig olika 

genus - positioneringar utan att pedagoger varken dömer eller förmanar det som i så 

fall ses som normalt eller särskiljande från vad som förväntas av barnet.  

 

En del av undersökningens syfte var att få de yngre barnens syn på hur männens 

betydelse i verksamheten kan påverka hur genus skapas. Resultatet visar på att de 

yngre barnen inte uttrycker någon skillnad på kön bland pedagoger i förskolan vilket 

ur barnperspektiv kan tolkas som att barnen uppfattar både män och kvinnor i 
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förskolans verksamhet som jämställda. Som arbetslag kan en mer jämställd personal 

bidra till bättre arbetsklimat, då vuxna i sitt agerande redan besitter de starka 

könsmönster och genuspositioneringar vi präglats av. Medvetenheten om vårt 

agerande hos de yngre barnen är av stor betydelse då dessa inte utformat starka 

könsnormer och positioneringar. Vår påverkan hos de yngre barnen bör ses med stor 

vördnad då det är dessa barn som kan bana vägen för ett nytt samhälle där normer 

och positioneringar inom genusdebatten kan få en ny innebörd. 
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8 Nya forskningsfrågor 

Frågan om hur barn uppfattar olika genus och könsskillnader i skolan är mycket 

omdiskuterad och har varit över lång tid. Trots det har inte stora framgångar gjorts 

för att få personalen i barnomsorgen mer jämställd. Frågan kan behövas lyftas till ett 

mycket högre plan än förskolan. Det är under barnens första år vi sår de nya frön 

som ska utveckla framtidens samhälle. Trots ett stort jämställdhetsarbete i förskola 

och skola påverkas barnen av samhälle, media och sin vardag. För att få en framtid 

där vi ser varandra som tillgångar och komplement i stället för att särskilja behöver 

vi uppnå ett nytt paradigm. Här kan frågan ställas hur mycket vi vuxna i vårt 

bemötande av barnen i rådande situationer påverkar barnen beroende på hur vi 

hanterar situationer i dagens samhälleliga klimat och om barnens bemötande av en 

ojämnt könsfördelad vuxenrelation i förskolans miljö påverkar deras uppfattning om 

genus och dess betydelse. 

 

Av ovanstående tankegångar kan följande forskningsfrågor vara intressanta: 

 

o Hur kan vuxna i förskolans verksamhet bidra till att barns uppväxt präglas 

av ett könsblandat genusmönster så att det på sikt kan bidra till att samhället 

förändras? 

 

o Hur kan arbetslag i förskolan göra könsöverskridande genusnormer mer 

synliga utan att avnormalisera det som urskiljer sig, både ur feminin och 

maskulin norm? 

 

Frågan vari vi grundar våra uppfattningar om manligt och kvinnligt ligger inte 

enbart i vår historia utan behöver möjligen lyftas till helt andra nivåer vilka har 

vetenskaplig grund inom psykologiska eller medicinska områden, vilket då skulle 

behöva omfattas av ett oerhört mycket större projekt men likväl nog så intressant. 
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Till rektor på berörd förskola. 

Information och förfrågan om genomförande av intervjustudie för examensarbete. 

 

Jag heter Ida Jonsson och går min sista termin på Linnéuniversitetets Förskollärarutbildning. 

Det är dags för mitt examensarbete vilket kommer bygga på några barns röster, tankar och 

idéer om genus i förskolan. Jag har tänkt fokusera på aktiviteter och leksituationer, och se om 

barnen gör någon skillnad av vilken aktivitet pojkar resp. flickor intresserar sig för och om de 

gör skillnad av om det är en manlig eller kvinnlig pedagog med dem.  

 

Det finns en hel del forskning kring detta där man intervjuat både manliga och kvinnliga 

förskollärare, studenter och chefer, men jag har valt att fokusera på barnens tankar och 

uppfattningar. Enligt Läroplanen för förskolan ska verksamheten:  
  

 ... 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 (Skolverket 2018). 
 

För att kunna utröna det har jag tänkt samtala med barn, 4-5 åringar, i små grupper om 2-3 

barn i varje. Jag kommer ställa öppna frågor så att barnen får möjlighet att uttrycka sig fritt. 

Jag kommer tillämpa ljudinspelning vid intervjuerna för att sedan kunna återlyssna och 

transkribera (återge i text) valda delar av samtalen för tolkning och analysering. 

Samtligt material kommer endast att användas som underlag i mitt examensarbete. Samtliga 

namn på personer och förskola kommer fingeras för att inte kunna identifieras eller identifiera 

vem som sagt vad. Alla uppgifter kommer med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer behandlas konfidentiellt och därmed inte visas för någon obehörig. 

 

Barn som har vårdnadshavares godkännande kommer även tillfrågas individuellt om de vill 

medverka. Allt deltagande är frivilligt. Barn eller vårdnadshavare får avbryta gruppintervjun 

när de vill, utan att ange orsak. 

 

Av dig som verksamhetsansvarig behöver jag ett godkännande för genomförandet av studien. 

Vid eventuella frågor eller funderingar får du gärna kontakta mig för mer information. 

 

Med vänlig hälsning 
 

Student    Handledare 
 

Ida Jonsson    Eva Klope 
     

ij222du@student.lnu.se   eva.klope@lnu.se 

073-xxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Underskrift för godkännande, rektor 
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Till vårdnadshavare av barn i 4-5-års grupp, 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie för examensarbete. 

 

Jag heter Ida Jonsson och går min sista termin på Linnéuniversitetets Förskollärarutbildning. 

Det är dags för mitt examensarbete vilket kommer bygga på några barns röster, tankar och idéer om genus i 

förskolan. I mitt arbete undersöker jag aktiviteter och leksituationer för att se om barnen gör någon skillnad av 

vilken aktivitet pojkar resp. flickor intresserar sig för och vilka förväntningar barnen har på pedagoger, sett ur 

ett genusperspektiv. 

     Det finns en hel del forskning kring detta där man intervjuat både manliga och kvinnliga förskollärare, 

studenter och chefer, men jag har valt att fokusera på barnens tankar och uppfattningar. Enligt Läroplanen för 

förskolan ska verksamheten:  

  

[...] 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 (Skolverket 2018). 

 

För att kunna utröna det kommer jag börja med att för barn, 4-5 år, läsa en barnbok och därefter samtala med 

dem i små grupper om 2-3 barn i varje. Jag kommer ställa öppna frågor så att barnen får möjlighet att uttrycka 

sig fritt. Jag kommer tillämpa ljudinspelning vid intervjuerna för att sedan kunna återlyssna och transkribera 

(återge i text) valda delar av samtalen för tolkning och analysering. 

     Samtligt material kommer endast att användas som underlag i mitt examensarbete. Samtliga namn på 

personer och förskola kommer fingeras för att inte kunna identifieras eller identifiera vem som sagt vad. Alla 

uppgifter kommer med hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer behandlas konfidentiellt och 

därmed inte visas för någon obehörig. 

    

  Barn som har vårdnadshavares godkännande kommer även tillfrågas individuellt om de vill medverka. Allt 

deltagande är frivilligt. Barn eller vårdnadshavare får avbryta sitt deltagande när de vill, utan att ange orsak. 

      För godkännande av att barnet får medverka vid intervjun; vänligen återlämna talongen nedan till 

personalen på förskolan så snart som möjligt. Vill ni att barnet ej medverkar i intervjun behöver ni inte lämna 

någon talong. 

 

Vid frågor är ni välkomna att höra av er. 

Vänliga hälsingar 

 

Student    Handledare 

Ida Jonsson    Eva Klope 

ij222du@student.lnu.se   eva.klope@lnu.se 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

____________________________ får delta i intervju gällande examensarbete HT18, IJ. 

 Barnets namn 

 

_____________________                                _____________________________________ 

    Datum   Vårdnadshavares namnteckning 

 

 

 



 

 

4 

Frågeformulär Barn, Utgångspunkt för samtal. 

 

 

Hur önskar ni att en bra fröken/pedagog i förskolan ska vara? 

 

Hur tänker/menar ni då? 

 

Finns det något ni saknar hos de som jobbar i förskolan? 

 

Hur tror ni det skulle vara om det var lika många män som kvinnor som jobbade i 

förskolan? 

 

Det är flest kvinnor som jobbar här, Hur tror ni skillnaden skulle vara om det var 

mest män? 

 

Vad tycker/tror ni det är som utgör skillnaden? 

 

Vad tycker ni är bra med att ha både kvinnliga och manliga fröknar/pedagoger i 

förskolan? 

 

Hur tycker verksamheten skiljer sig beroende på vilken pedagog som är här? 

 

• Väljer olika lekar? 

 

• Arrangerar andra lekar/verksamheter ute? 

 

• Kan en man pyssla? (sy, pärla, klipp- och klistra...) 

 

• Kan en kvinna snickra, sparka fotboll, klättra, bygga koja? 
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Kön på pedagog: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


