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Abstrakt 
Svensk titel: ”Nej jag ska inte leka med det för det är tjejigt” 

- En kvalitativ studie om förskollärares genusarbete i barns egeninitierade lek 

 

English title: ”No I´m not going to play with that because it´s girly” 

- A qualitative study about preschool teachers gender work in childrens free play 

 

Studiens syfte är att synliggöra hur förskollärare beskriver sitt pedagogiska arbete med 

stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek. För att kunna uppnå studiens syfte 

formulerades tre frågeställningar: Hur beskriver förskollärare stereotypa genusmönster 

i barns egeninitierade lek?, På vilka sätt beskriver förskollärare sin roll i barns 

egeninitierade lek? samt Hur beskriver förskollärare sin roll att pedagogiskt arbeta 

med stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek?. Studien är kvalitativ och 

genomförd med sex semistrukturerade intervjuer med förskollärare som arbetar på fem 

olika förskolor i södra Sverige. Det insamlade materialet från intervjuerna bildade ett 

resultat som analyserats utifrån studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning inom 

området. Resultatet visade att det finns en variation gällande huruvida förskollärare 

anser att stereotypa genusmönster förekommer i barns egeninitierade lek och vilka 

konsekvenser det kan få. Gällande förskollärares roll och pedagogiska arbete med 

stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek visade resultatet att förskollärare 

både organiserar inför lek, men också närvarar i leken. Organisering av leken innefattar 

framförallt att skapa en öppen och tillåtande fysisk miljö där barnen fritt kan utforska 

olika lekar och material utan att begränsas av stereotypa genusmönster. Genom att vara 

närvarande i barnens lek beskrev förskollärare att de möjliggör för dem att dels 

uppmuntra barnen till att leka varierade lekar, dels uppmärksamma och samtala med 

barnen om stereotypa genusmönster som uttrycks och begränsar barnen i deras lek. I 

samband med närvaron beskrev förskollärare sitt förhållningssätt som centralt och 

belyste vikten av att bemöta barnen som individer och inte utifrån stereotypa 

genusmönster.  

 

Nyckelord 
Genusmönster, genusarbete, egeninitierad lek, förskollärare, pedagogiskt arbete 
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1 Inledning 
“Det är just precis i den fria leken som könsstereotypa mönster föds och cementeras” 

(Gens 2011). Barns fria lek kan aldrig vara helt fri då den alltid styrs av deras tidigare 

erfarenheter av samhällsstrukturer och stereotypa mönster. I leken utforskar barn 

könsstereotypa roller som finns i samhället och utifrån dessa skapas mönster och 

strukturer som befästs i barnens sätt att se på varandra och samhället. Detta leder till 

tankar och åsikter kring vem som passar att delta i leken och vad de deltagande 

förväntas göra beroende på kön (Gens 2011). Stereotypa synsätt lär sig barnen även av 

varandra genom att samspela i den fria leken (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015). I 

förskolans läroplan står det att förskolan ska arbeta för jämställdhet mellan könen och 

att samtliga barn ska ges lika möjligheter att leka och lära i gemenskap, oberoende av 

kön. Förskolan ska därmed arbeta aktivt för att motverka diskriminering på grund av 

kön (Skolverket 2018). Enligt Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015) är det centralt att en 

vuxen är närvarande i barns fria lek för att maktordningar, upprepande av stereotypa 

könsmönster och makthierarkier mellan barnen ska kunna motverkas. Frödén (2018) 

påpekar dock att förskollärare kan ha olika förväntningar på barns lek baserat på deras 

kön och poängterar att det är betydelsefullt att förskollärare därför är medvetna om, och 

reflekterar över, hur de förhåller sig till könsstereotypa roller i relation till barnens lek. 

Andersson Tegnér och Heikkilä (2017) skriver att en omedvetenhet riskerar leda till att 

förskollärare bemöter pojkar och flickor olika på grund av deras kön, och därigenom 

stärker genusmönster. 

Enligt förskolans läroplan ska förskolan erbjuda barnen att delta i lek som någon i 

arbetslaget introducerar men också i lek som barnen själva initierar (Skolverket 2018). I 

relation till barns egen lek använder Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) begreppet fri 

lek. De beskriver barns fria lek som när barn själva får bestämma innehåll och 

utformning, men hävdar också att en del definierar fri lek som lek fri från vuxna. Enligt 

en rapport gjord av Skolinspektionen (2017) håller sig förskollärare ibland utanför 

barnens lek för att det finns en tanke om att barns egen lek inte bör störas. Gens (2011) 

menar istället att vuxnas frånvaro i barns fria lek kan bero på att de vill använda tiden 

till utförande av andra arbetsuppgifter. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) påpekar 

dock att det är centralt att de vuxna i förskolan är närvarande när barnen leker för att få 

insyn i det barnen gör.  

I förskolans läroplan står det skrivet att förskolan ska motverka ”könsmönster som 

begränsar barnens utveckling, val och lärande” (Skolverket 2018 s.7). Förskollärares 

närvaro i barns fria lek förklarar Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) är en 

förutsättning för att förskolan ska kunna motverka begränsande könsmönster. Ovan 

framkommer det att könsstereotypa roller finns och förmedlas i barns fria lek och att 

förskolan ska arbeta för att motverka dessa så att barnet inte begränsas på grund av sitt 

kön. Förskollärares närvaro i barns lek framställs som viktig, men samtidigt beskrivs det 

att deras närvaro varierar. Det framkommer även att förskollärares närvaro kan stärka 

könsstereotypa roller om de inte är medvetna om sin syn på och förmedling av genus i 

barnens lek. Utifrån detta blir det intressant att ytterligare studera genus i barns egen lek 

i relation till förskollärares ansvar att motverka begränsande genusmönster. 

Förhoppningen med denna studie är att kunna bidra med kunskap om hur förskollärare 

uppfattar att genusmönster kommer till uttryck i barns egeninitierade lek, samt hur de 

ser på sitt ansvar att motverka dessa.  
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1.1 Begreppsdefinitioner  

Begreppen egeninitierad lek, kön och genus samt genusmönster som används i studien 

kan definieras på flera sätt. Nedan beskrivs begreppen utifrån olika definitioner i 

litteratur samt utifrån dess innebörd i denna studie. 

 
1.1.1 Egeninitierad lek 

Knutsdotter Olofsson (2009) använder begreppet fri lek och definierar det som lek där 

barn själva bestämmer vad de vill göra. Hon menar att förskolläraren ska vara 

närvarande i barns fria lek men inte för att kontrollera leken utan för att utgöra ett stöd 

för barnen i skapandet av den lek de vill forma. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) 

skriver att fri lek också kan definieras som lek helt fri från vuxna. Utifrån detta synsätt 

ska den fria leken vara ett tillfälle för barnen att på egen hand välja och utveckla sina 

lekar utan den vuxnes inblandning. I denna studie kommer begreppet egeninitierad lek 

användas istället för fri lek utifrån att förskolans läroplan beskriver barns egen lek som 

“lek som [barnen] själva tar initiativ till” (Skolverket 2018 s.8). Begreppet egeninitierad 

lek kommer användas för att definiera den lek barnen ägnar sig åt när förskolepersonal 

inte initierat aktiviteten. Förskollärarens närvaro i barns egeninitierade lek innefattas 

inte i denna definiering utan beskrivs senare av deltagarna i studien. 

 
1.1.2 Kön och genus  

Begreppet kön innefattar flera definitioner och kan ses som både biologiskt men också 

socialt skapat. I engelskan används begreppet gender för att beskriva det socialt skapade 

könet vilket på svenska översätts till genus. Begreppet genus är dock inte så etablerat i 

Sverige, istället används ofta socialt kön eller endast kön (Evertsson 2016). 

Ovanstående beskrivning av att det finns skillnader i vilket begrepp som används för att 

beskriva det socialt skapade könet gör att det även i denna studie finns variationer i 

vilket begrepp som används beroende på källa. För att tydliggöra skillnaden kommer vi 

dock, i de delar av texten som inte utgår från en annan källa, använda begreppet kön för 

att beskriva det biologiska könet och begreppet genus för att beskriva det socialt 

skapade könet.  

 
1.1.3 Genusmönster  

Det finns olika förväntningar på pojkar och flickor vilket kan benämnas som 

genusmönster, könsbundna mönster, könsroller eller könsmönster (Evertsson 2016; 

Frödén 2018; Johansson 2008). Johansson (2008) beskriver att det i förskolan handlar 

om att det finns olika förväntningar på pojkar och flickor gällande hur de ska vara och 

vilka aktiviteter de ska ägna sig åt. Genom dessa förväntningar menar hon att förskolan 

bidrar till att skapa och befästa samhälleliga och kulturella könsnormer. Enligt Frödén 

(2018) leder förväntningarna till att det i förskolan ställs olika krav på barnen utifrån 

deras kön och att det kan skapas en hierarkisk kultur på förskolan där vissa barn utesluts 

ur leken som en följd av sitt kön. Utifrån ovanstående benämns förväntningarna som 

finns på pojkar och flickor med olika begrepp och vilket begrepp som används i studien 

kommer därför skilja sig åt beroende på källa. För att definiera de föreställningar och 

förväntningar som finns på barnen utifrån dess kön kommer vi dock använda begreppet 

genusmönster. Användandet av begreppet genusmönster grundar sig i att socialt kön 

benämns som genus i denna studie. 
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2 Syfte  
Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare beskriver sitt pedagogiska 

arbete med stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek. 

 

2.1 Frågeställningar  

• Hur beskriver förskollärare stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek? 

• På vilka sätt beskriver förskollärare sin roll i barns egeninitierade lek? 

• Hur beskriver förskollärare sin roll att pedagogiskt arbeta med stereotypa 

genusmönster i barns egeninitierade lek?  
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3 Bakgrund  
I detta avsnitt kommer litteratur inom studiens område presenteras. Litteraturen har valts 

för att synliggöra tidigare kunskap inom området och bidra med djupare förståelse och 

bakgrund till denna studie. Litteraturen beskriver både genus i barns egen lek men också 

förskollärarens roll och förhållningssätt beträffande genusarbete i förskolan. 

Förskolans verksamhet präglas av normer och värderingar gällande hur vi uppfattar och 

ser på genus och vad som anses rätt och fel. Normerna leder till olika förväntningar på 

hur flickor och pojkar bör göra eller bete sig för att passa in. Dessa normer skapar också 

uppfattningar hos individen om hur hen bör vara och kan således bidra till att barn 

begränsas (Andersson Tegnér & Heikkilä 2017). I förskolan finns skillnader i barns lek 

baserat på deras kön då barn tenderar att leka lekar som normativt beskrivs som manliga 

respektive kvinnliga redan vid tre års ålder. Pojkars lek har benägenhet att vara mer 

fysisk medan flickors ofta är lugnare och innefattar mer kommunikation mellan 

lekkamraterna. Flickor leker också oftare i par medan pojkar föredrar att leka i större 

grupper. I lek tenderar barn även att välja leksaker som normativt karaktäriseras med 

barnets kön (Hwang & Nilsson 2011).  

Wedin (2014) skriver att könsnormer leder till en genusordning vilket påverkar hur vi 

förhåller oss till varandra beroende på kön. Denna genusordning innefattar en 

segregation mellan manligt och kvinnligt samt en över- och underordning av könen. 

Segregationen innebär att manligt och kvinnligt ses som motsatser till varandra där till 

exempel flickor och pojkar tilldelas motsatta egenskaper och intressen. Över- och 

underordningen handlar istället om att det ena könet värderas högre än det andra och 

författaren menar att mannen värderas högre och ses som normen. Detta visar sig till 

exempel genom att förskollärare tenderar att ge pojkar mer tid och utrymme. 

I förskolan har vuxna benägenhet att bemöta barn olika beroende på barnets kön vilket i 

sin tur påverkar barns uppfattning av kvinnligt och manligt. Förskollärares 

könsstereotypa bemötande sker ofta omedvetet då förskollärare tenderar att vara 

omedvetna om sitt förhållningssätt och sina föreställningar kring genus. Då 

könsnormerna är socialt konstruerade innebär det att de är förändringsbara, vilket ses i 

barns lek där de ständigt förhandlar om normer genom att de går emot normer och 

undersöker vilka effekter det leder till och vilken respons de får. Detta gör att förskolan 

hela tiden förhandlar och konstruerar normer (Andersson Tegnér & Heikkilä 2017). Det 

är viktigt att förskollärare skapar en medvetenhet kring normer genom att 

uppmärksamma vilka normer som finns i verksamheten. På så sätt måste förskolan 

sedan arbeta utifrån en könsmedveten pedagogik där de aktivt försöker motverka 

traditionella könsmönster (Wedin 2014). Detta är betydelsefullt eftersom det i förskolan 

finns krav på likabehandling där förskolan aktivt ska främja lika villkor för barnen och 

motverka diskriminering. Ett medvetet förhållningssätt och arbetssätt är centralt för att 

förhindra att stereotypa könsroller stärks. Om förskollärare inte arbetar utifrån ett 

medvetet förhållningssätt kan det leda till att de arbetar utifrån personliga uppfattningar 

kring genus snarare än att arbeta utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Denna 

omedvetenhet kan leda till att en förstärkning av könsmönster genom att flickor och 

pojkar behandlas olika och således begränsas på grund av sitt kön (Andersson Tegnér & 

Heikkilä 2017). 
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4 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som berör genusmönster i barns lek samt 

förskollärares närvaro i barnens lek och deras genusarbete. Den tidigare forskningen har 

delats in i kategorierna Stereotypa genusmönster i barns lek, Förskollärarens roll i 

barns egeninitierade lek, Konsekvenser av förskollärarens närvaro samt Förskollärares 

arbete med genusmönster.  

 

4.1 Stereotypa genusmönster i barns lek 

I USA har Goble, Martin, Hanish och Fabes (2012) genomfört en observationsstudie på 

arton barngrupper för att studera vilka lekar barn tenderar att välja utifrån sitt kön vid 

ensamlek, lek med en lekkamrat med ett specifikt kön, lek i könsblandade grupper och 

lek när lärare närvarar. Resultatet visade att när barn leker ensamma har pojkar 

benägenhet att välja lekar som normativt ses som mer manliga medan flickor väljer 

lekar som normativt förknippas som kvinnliga. Studien visade dock att flickor tenderar 

att i större utsträckning än pojkar leka könsneutrala lekar vid ensamlek, som exempelvis 

med lera. En studie om vad flickor respektive pojkar väljer att leka med för leksaker 

gjord av Todd, Barry och Thommessen (2017) visade även att flickor och pojkar 

föredrar att leka med normativt könsstereotypa leksaker vid ensamlek. I studien deltog 

101 barn i åldrarna 9–32 månader och genom observationer studerades det vilka 

leksaker barnen valde att leka med. Barnen fick välja mellan leksaker som enligt 

författarna är normativt könsstereotypa. Barnen valde i större utsträckning att leka med 

leksaker normativt associerade till deras eget kön, snarare än det motsatta könet. Barnen 

lekte också längre tid med de leksaker könsstereotypa för deras kön. När det gäller 

genusmönster i barns gemensamma lek visade studien av Goble, Martin, Hanish och 

Fabes (2012) att flickor i lek med andra flickor tenderar att välja aktiviteter som anses 

kvinnliga medan de i lek med pojkar i större utsträckning leker lekar som förknippas 

som manliga. När barn leker med flera barn i könsblandade grupper visade studien att 

leken tenderar att bli mer könsneutral än när barn leker ensamma.  

I relation till att resultatet ovan visar att barn vid ensamlek tenderar välja könsstereotypa 

leksaker (Todd, Barry, & Thommessen 2017) har Frödén (2019) genomfört en studie 

som beskriver lekmaterialets påverkan på genus i barns lek i förskolan. Studien är 

etnografisk och genomfördes i en Waldorfförskola i Sverige där två förskollärare och 

sjutton barn i åldrarna tre till sju år deltog. Datainsamlingen gjordes genom 

observationer, intervjuer samt tolkningar av fotografier. Lekmaterialet på förskolans 

avdelning bestod till stor del av naturmaterial och könslösa dockor. Det bestod även av 

utklädningskläder som de ofta skapat själva och som inte representerade ett yrke som 

enligt normen relateras till ett visst kön, exempelvis polis eller sjuksköterska. Studien 

visade att det könsneutrala lekmaterialet dels uppmuntrade barnen till att vara kreativa 

genom att själva utveckla berättelser i lekarna, dels att det skapade förutsättningar för 

mindre könsnormativa lekar. I rollekar intog barnen på avdelningen, oavsett kön, roller 

som normativt förknippas som antingen manliga eller kvinnliga. 

Till skillnad mot ovanstående observationsstudier har Hyun och Choi (2004) gjort en 

studie av hur barn själva beskriver genus i lek. 85 barn och fyra lärare från USA och 

Sydkorea deltog i studien och insamlingen av material skedde via semistrukturerade 

intervjuer, diskussioner i klassrummen samt tolkningar av barns teckningar. I resultatet 

framkom det att majoriteten av barnen ansåg att flickor och pojkar leker olika lekar där 

pojkars lek beskrevs som mer fysisk än flickors. Barnen beskrev också att när barn av 

olika kön leker tillsammans leker de på olika sätt. Några av pojkarna i studien beskrev 
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att de inte leker med flickor eftersom flickor inte gillar samma saker som dem, medan 

några av flickorna menade att de leker med flickor eftersom de själva är flickor. I 

studien framkom det dock att några av barnen ansåg att de kan leka lekar som de 

associerar med det andra könet, samt att flickor och pojkar kan leka tillsammans. Det 

var framförallt de yngsta barnen i studien som uttryckte intresse för att leka med barn av 

det motsatta könet, medan de äldre barnen föredrog att leka med barn av samma kön 

som dem själva. Några av de äldsta barnen uttryckte att de inte kände sig bekväma med 

att leka med barn av det motsatta könet. 

4.2 Förskollärarens roll i barns egeninitierade lek 

Aras (2016) har genomfört en fenomenografisk studie om hur förskollärare beskriver 

och deltar i barns fria lek i förskolan. Datainsamlingen gjordes genom 

semistrukturerade intervjuer och observationer med fyra förskollärare. I studiens resultat 

framkom det att endast ett fåtal förskollärare beskrev fri lek som ett lärandetillfälle och 

menade att det är viktigt att barnen får möjlighet att leka på egen hand utan vuxnas 

inblandning. Även i Pyle och Danniels (2017) studie om förskollärares roll i lekbaserat 

lärande framkom en syn på att barns egen lek ska vara fri från vuxna eller att vuxna 

åtminstone ska begränsa sin delaktighet. I studien genomfördes både observationer och 

intervjuer med femton lärare. Resultatet visade att flera förskollärare beskrev barns egen 

lek som en möjlighet för barnen att på egen hand utveckla sin självständighet. 

Förskollärarna ansåg att om de är delaktiga i barnens lek är det inte längre lek. För att 

främja barnens lärande och utveckling ansåg förskollärarna att de måste respektera att 

barnen leker på egen hand och beskrev sin roll som tysta observatörer. På ett liknande 

sätt beskrev flera av förskollärarna i studien av Aras (2016) att de måste respektera 

barns egen lek och att de därför vill ha barnens tillåtelse att få delta i leken. Andra 

förskollärare i samma studie lyfte dock att de ansåg att det är viktigt att de själva är 

delaktiga i barnens egen lek. Även några förskollärare i studien av Pyle och Danniels 

(2017) menade att de är viktigt att de är närvarande i barnens lek och att de måste hitta 

en balans mellan att vara delaktiga och att barnen ska få leka på egen hand. Dessa 

förskollärare beskrev att de stödjer barnens lek genom att svara på frågor och bidra med 

verktyg för barnens utforskande.  

 

Trots att flera förskollärare i intervjuerna poängterade vikten av sitt deltagande i barnens 

lek visade observationer att förskollärarna inte alls, eller i väldigt liten utsträckning var 

delaktiga i barnens lek (Aras 2016; Pyle & Danniels 2017). Under barnens fria lek 

agerade förskollärare åskådare där de befann sig vid sidan av och studerade och 

lyssnade på barnen. Förskollärare involverade sig endast i leken när barnen bad om det 

eller när de uppstått en problematisk situation som barnen uttryckte att de behövde stöd 

att lösa. Förskollärarna använde också barnens fria lek som ett tillfälle för dem att 

hantera administrativt arbete (Aras 2016). Några förskollärare var endast delaktiga i 

barnens lek genom att förse dem med material (Pyle & Danniels 2017). 

Till skillnad mot ovanstående studier visar en äldre studie av Kontos (1999) att 

förskollärares delaktighet i barnens egen lek var hög. Studiens syfte var att undersöka 

förskollärares delaktighet och kommunikation under barns fria lek i förskolan. Fyrtio 

lärare och assisterande lärare deltog i studien och datainsamling skedde genom 

ljudinspelning under barns fria lek. Studien visade att lärarna på olika sätt var delaktiga 

och kommunicerade med barnen under deras fria lek. De hjälpte framförallt barnen att 

starta en lek men också att, vid sidan av eller genom att själva delta, stödja barnen i att 

utveckla leken. Lärarnas kommunikation under den fria leken handlade främst om att 

kommunicera med barnen, men ibland också med andra vuxna. När lärarna 
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kommunicerade med barnen handlade det främst om att samtala om eller förklara något 

kring ett objekt i barnens lek. Det handlade också om att ge barnen personlig hjälp med 

praktiska saker och att socialisera sig med barnen. Förskollärarna kommunicerade dock 

inte lika ofta med dem för att främja samspelet mellan barnen. 

4.3 Konsekvenser av förskollärares närvaro 

En studie av Pramling Samuelsson och Johansson (2006) har använt observationer från 

ett tidigare forskningsprojekt för att studera förskollärares interaktion med barn. 

Observationerna genomfördes i ett projekt där 30 olika barngrupper från olika platser i 

Sverige deltog och observerades. I studien valde forskarna ut två spontant observerade 

tillfällen från projektets empiri, dessa var en observerad matsituation och en observerad 

egeninitierad leksituation. Resultatet i studien visade att när läraren deltog i barnens lek 

och intog ett lekfullt förhållningssätt kunde läraren fånga barnens intressen och skapa 

förutsättningar för kommunikation och interaktion. Genom att delta i barnens lek kunde 

läraren också skapa möjligheter för lärande. I studien beskrevs det att några såg lek som 

något som barnen ska skapa själva utan förskollärares påverkan, men att om 

förskollärare har denna syn på lek finns det risk att förskollärare går miste om det som 

intresserar barnen.  

I relation till ovanstående studie visade en studie av Harper och McCluskey (2003) att 

förskollärare inte bör ta direkt kontakt med barnen i deras egen lek. Studien 

genomfördes i USA där de studerades i vilken utsträckning barn interagerade med andra 

barn, respektive integrerade med vuxna via direkt kommunikation. I studien 

genomfördes videoobservationer av 24 barn i åldrarna tre till fyra år under barns 

egeninitierad lek. Resultatet visade att om en lärare har interagerat med ett barn tenderar 

barnet att återigen söka kontakt med en vuxen istället för med de andra barnen i 

gruppen. När barn interagerar med varandra och inte med vuxna tenderar de istället att 

ta ytterligare kontakt med andra barn. Genom att förskollärare inte tar direkt kontakt 

med barnet utan istället uppmuntrar barnen att samspela med varandra visade studien att 

barnets utveckling i högre utsträckning kan främjas.  

4.4 Förskollärares arbete med genusmönster 

När det kommer till förskollärares arbete med genusmönster har Sandström, Stier och 

Sandberg (2013) genomfört en intervjustudie gällande hur 17 förskollärare beskriver 

genusarbete i förskolan. Studien visade att synen på hur genusarbete ska bedrivas i 

förskolan skiljde sig åt mellan olika förskollärare. Resultatet visade att några 

förskollärare ansåg att jämställdhetsarbetet främjas genom att genus och kön inte 

uppmärksammas. Genom att undvika samtal om genus ansåg dessa förskollärare att 

stereotypa könsroller och ojämställdheten mellan könen kommer försvinna. Andra 

förskollärare såg sig själva som ett hinder i genusarbetet och menade att de bidrar till att 

stärka könsrollerna. Detta eftersom de själva uttrycker stereotypa genusmönster och att 

barnen lär sig dessa genom att observera dem. Dessa förskollärare ansåg att de är viktigt 

att de är medvetna om sitt eget förhållningssätt mot barnen i relation till genus. Vikten 

av att förskollärare är medvetna om sitt förhållningssätt i relation till genus 

framkommer även i en studie av Edström (2014). Studien undersökte tre förskolors 

arbete med jämställdhet åren 2004–2006 där datainsamling skedde via insamling av 

olika dokument, samt genom intervjuer med pedagoger om hur de beskrev 

jämställdhetsarbetet. I resultatet lyfte pedagogerna vikten av att möta barnen som 

individer och inte utifrån deras kön. Samtidigt visade intervjuer med förskollärare att 

flickor och pojkar som grupp beskrevs som motsatser till varandra.  
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Genom intervjuer framkom det att förskollärare tenderar att diskutera genus i förskolan 

med varandra i högre utsträckning än med barnen (Sandström, Stier & Sandberg 2013). 

Även i studien gjord av Edström (2014) framkom det att pedagoger samtalade kring 

genus med varandra och beskrev sig själva som ledarna i jämställdhetsarbetet, medan 

barnen beskrevs som mottagare för pedagogernas arbete. Förskollärarna ansåg att barn i 

förskolan inte är medvetna om könsstereotypa roller och genus då de är för unga och 

valde därför att inte involvera barnen i arbetet. Det framkom också att vårdnadshavarna 

inte heller var delaktiga i jämställdhetsarbetet och pedagogerna menade att de saknade 

vårdnadshavarnas stöd. Samtidigt beskrev pedagogerna en oro för vårdnadshavarnas 

reaktioner kring jämställdhetsarbetet och valde därför medvetet att inte använda vissa 

ord så som kön, jämställdhet eller feminism när de samtalade med vårdnadshavarna och 

pratade istället om att bemöta pojkar och flickor lika. 

Gällande Sandström, Stier och Sandberg (2013) studie kring hur förskollärare beskriver 

genusarbete i förskolan visade resultatet att några förskollärare betonade att det är 

viktigt att stödja barns könsöverträdelser och att de tillåts att utforska det som ses som 

överskridande. Dessa förskollärare lyfte att barn ska bemötas som individer och menar 

att de måste skapa en miljö där barn fritt kan utforska och skapa sig en egen identitet. 

Likaså Frödén (2019) beskriver i sin studie att det är centralt att förskollärare utformar 

en miljö med material som bjuder in samtliga barn till lek oavsett kön eftersom det 

erbjuder dem att göra val som går emot stereotypa könsmönster. Det sista synsättet som 

framkom i studien av Sandström, Stier och Sandberg (2013) var att förskollärare 

menade att förskolan måste uppmuntra och uppmana barn att överträda de normativa 

könsrollerna. Dessa förskollärare ansåg att om barn utforskar det som ses som normativt 

för båda könen bidrar det till att barnen får fler erfarenheter och ett vidare perspektiv 

vilket kan påverka deras identitetsutveckling positivt. Studien av Edström (2014) visade 

att det framförallt är flickor som uppmuntras till könsöverträdelser. Pedagogerna i denna 

studie uttryckte att det är flickorna som behöver förändras samtidigt som de i liten 

omfattning uttryckte att de behöver arbeta med förändringar hos pojkarna. Stereotypt 

flickiga flickor beskrevs symbolisera ett misslyckande i jämställdhetsarbetet och 

pedagogerna menade att när flickor tar mer plats och gör sina röster hörda främjas 

jämställdheten. Samtidigt visade studien att om flickor tar för stort utrymme anses de 

inte längre vara i linje med normen.  

Vilka lekar förskollärare tenderar att främja i förskolan har studerats av Granger, 

Hanish, Kornienko och Bradley (2017). Likt ovan visade denna studie att förskollärare 

tenderar att lyfta det normativt manliga eller sådant som ses som könsneutralt. Studien 

genomfördes i USA där undersökte i vilken utsträckning förskollärare främjar normativt 

kvinnliga, maskulina och könsneutrala lekar. I studien observerades 37 förskollärares 

interaktion med barn i respektive förskollärares barngrupp. Resultatet visade att 

förskollärarna i större utsträckning främjade antingen könsneutrala lekar exempelvis 

högläsningen eller lekar som normativt ses som manliga exempelvis konstruktionslekar 

än vad förskollärarna främjade för normativt kvinnliga lekar. Till skillnad mot 

ovanstående studier som visar på att förskollärares närvaro leder till ett ökat fokus på 

den manliga normen visar Goble, Martin, Hanish och Fabes (2012) studie att barns lek 

tenderar att bli mer könsneutral när läraren deltar.  

4.5 Sammanfattning 

I den tidigare forskningen beskrivs det att förskollärares roll i barns egeninitierade lek 

varierar i utsträckning och orsak. Forskningen visar också att stereotypa genusmönster 

finns i barnens lek och att barn själva beskriver att det finns en skillnad mellan pojkar 
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och flickors lek. Barn tenderar också att välja både lekar och leksaker som normativt 

förknippas med deras kön, vilket framförallt sker i ensamlek eller när barn leker med 

barn av samma kön. Samtidigt visar den tidigare forskningen att lek i könsblandade 

grupper leder till mer könsneutrala lekar. Även förskollärarens arbete med genus 

beskrivs i den tidigare forskningen. Hur förskollärare arbetar och ser på genusarbetet 

varierar dock i den tidigare forskning som presenterats ovan.  

De studier vi funnit tar upp tidigare forskning kring olika områden i denna studie men 

inbegriper inte hur förskollärare arbetar med stereotypa genusmönster specifikt i barns 

egeninitierade lek. Förhoppningen med denna studie är därför att kunna bidra med 

kunskap om detta genom att studera hur förskollärare beskriver sitt arbete med 

stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek. 
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5 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt beskrivs studiens teoretiska ramverk som har sin utgångspunkt i det 

socialkonstruktionistiska perspektivet och Hirdmans genussystemteori. Det teoretiska 

ramverket användes för att skapa studiens intervjuguide och kommer även användas för 

att analysera studiens resultat. Nedan presenteras det teoretiska ramverket utifrån 

litteratur men också utifrån hur det används i relation till studiens syfte och 

frågeställningar. Här beskrivs även hur det teoretiska ramverket kommer användas för 

att analysera resultatet i relation till studiens syfte och frågeställningar.   

 

5.1 Socialkonstruktionistiskt perspektiv 

Allwood & Erikson (2017) beskriver att det socialkonstruktionistiska perspektivet 

innefattar en syn på att människan är med och skapar sin sociala värld och anses ha en 

stark ställning inom pedagogisk forskning. Perspektivet uppmärksammar bland annat 

det som samhället definierar som normalt och onormalt, där det som kategoriseras som 

normalt i samhället ofta ses som något givet och oberoende av individens påverkan. De 

förklarar att socialkonstruktionismen innebär en syn på att det som ses som självklart 

och naturligt i samhället egentligen är skapat av människor i interaktion. “I vår 

vardagliga förståelse av verkligheten är vi förmodligen oftast omedvetna om hur vår 

förståelse konstrueras socialt, vilket gör att vi ser verkligheten som oberoende av hur vi 

konstruerar den” (Allwood och Erikson 2017, s. 146). Socialkonstruktionismen 

innefattar bland annat den socialt skapade synen på könsrollerna det vill säga vad som 

karaktäriseras som manligt respektive kvinnligt (Hwang & Nilsson 2011). Genom de 

sociala konstruktionerna uppstår outtalade överenskommelser och antaganden om 

verkligheten. Socialkonstruktionismen uppmärksammar och problematiserar sociala 

konstruktioner i relation till hur vi ser på verkligheten samt de roller och beteenden som 

konstruerats (Allwood & Erikson 2017). Utifrån det socialkonstruktionistiska 

perspektivet påverkar även den sociala omgivningen individens syn på genus genom att 

olika roller och förväntade beteenden tilldelas könen. Den sociala omgivningen barn 

befinner sig i tolkas utifrån detta perspektiv således påverka barns uppfattningar kring 

vad som anses vara normativt gällande manligt och kvinnligt. Det 

socialkonstruktionistiska perspektivet används i studien för att studera hur förskollärare 

beskriver att stereotypa genusmönster kan skapas, förmedlas och förändras i förskolans 

kontext. Detta innefattar både barnen, förskollärarna och andra faktorer och används 

således för att analysera samtliga frågeställningar i denna studie. Vidare beskrivning av 

hur perspektivet används för att analysera respektive frågeställning beskrivs nedan.  

Den verklighet som den sociala omgivningen skapar tillhandahåller också en social 

verklighet som individen sedan tar till sig. Socialkonstruktionismen lägger därmed 

också fokus på samhällets påverkan på individens identitetsutveckling då den ses som 

något skapat genom den sociala omgivningen. Detta innebär att individens syn på sig 

själv skapas utifrån sociala förväntningar. Den verklighet som individen tar till sig och 

som präglar deras identitetsutveckling förs också vidare till den yngre generationen 

(Hwang & Nilsson 2011). Det socialkonstruktionistiska perspektivet uttrycker att synen 

på genus är socialt skapat och förmedlas i interaktion mellan människor. Perspektivet 

används därmed i denna studie för att analysera intervjumaterialet kring frågeställningen 

om hur förskollärare beskriver stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek. Det 

innefattar både hur olika sociala omgivningar påverkar barns uppfattningar av genus 

samt hur barn uttrycker stereotypa genusmönster i leken och hur de påverkar och 

påverkas av varandra. Att förväntade beteenden utifrån kön beskrivs i perspektivet gör 
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att det också används för att synliggöra sociala reaktioner på normativa samt 

gränsöverskridande beteenden hos barnen i förskolan. 

Då förskolläraren är en del av barnets sociala omgivning som barnet befinner sig i 

används perspektivet också för att analysera frågeställningarna om hur förskollärare 

beskriver sin roll i barns egeninitierade lek, samt hur de beskriver sin roll att 

pedagogiskt arbeta med stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek. 

Förhoppningen är att synliggöra relationen mellan förskollärarnas närvaro i barns 

egeninitierade lek och deras arbete med genusmönster i barnens interaktion. Genom att 

använda det socialkonstruktionistiska perspektivet studeras dels hur förskollärare 

beskriver sin roll i de sociala sammanhang som påverkar barns syn på normer gällande 

manligt och kvinnligt, dels hur förskollärarna beskriver att de arbetar med stereotypa 

genusmönster i förskolan. 

5.2  Genussystemteori 

Hirdman (1988) beskriver genus som något socialt skapat där det biologiska könet utgör 

grunden för skapandet av sociala förväntningar på kvinnligt respektive manligt. Dessa 

“föreställningar och förväntningar [...] ger upphov till ett slags mönstereffekter och 

regelbundenheter” (Hirdman 1988, s.51) som författaren förklarar med begreppet 

genussystem. Det finns förväntningar mellan könen både på individnivå men också på 

en generell nivå. Dessa förväntningar gäller bland annat agerande, språkbruk och 

utseende och benämns av författaren med begreppet genuskontrakt. Förväntningar 

gällande könen förs vidare mellan individer och i samspel kan barn socialiseras till ett 

visst agerande utifrån sitt kön. Förskolan ses utifrån ovanstående vara en social arena 

där människor i interaktion skapar och förmedlar föreställningar och förväntningar. 

Både personal och barn på förskolan ses utifrån denna teori vara en del av skapandet 

och förmedlandet av genuskontraktet som påverkar våra förväntningar på flickor och 

pojkars utseende och beteende. Detta leder således till att förväntningar på könen både 

kan förstärkas och försvagas i förskolan och utifrån det skapas ett genussystem i 

verksamheten. Genom användningen av genussystemteorin är förhoppningen att 

synliggöra förskolans genussystem. Det innefattar både en analys av hur förskollärare 

beskriver att genussystem kan komma till uttryck, samt förmedlas i barns egeninitierade 

lek. Denna analys relateras till studiens första frågeställning om hur förskollärare 

beskriver stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek. Det innefattar också en 

analys av hur förskollärare arbetar med genussystem, vilket kan relateras till den tredje 

frågeställningen om hur förskollärare beskriver sin roll att pedagogiskt arbeta med 

stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek. Inom genussystemteorin lyfts 

dikotomi och hierarki fram som två bärande begrepp. I analysen kommer begreppen 

användas för att mer ingående kunna analysera både hur förskollärare beskriver 

genussystemet samt deras pedagogiska arbete med systemet i förskolans verksamhet.     

 
5.2.1  Dikotomi 

Genussystemet innefattar bland annat en isärhållning av manligt och kvinnligt utifrån 

olika förväntning på könen, vilket benämns som dikotomi. Isärhållningen av könen 

innebär en uppdelning mellan könen i samhället vilket sker både fysiskt och psykiskt. 

Kvinnor och män ges olika förväntningar gällande vilka platser och sysslor som 

associeras med respektive kön, samt vilka egenskaper som förknippas med dem. En 

stark uppdelning mellan kvinnor respektive män leder till en förstärkt isärhållning, 

medan en svagare uppdelning mellan könen leder till ett försvagande av isärhållningen. 

Omfattningen påverkar synen på den manliga normen, desto starkare isärhållningen är 

mellan könen desto mindre ifrågasätts mannen som norm (Hirdman 1988). Begreppet 
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dikotomi används i studien för att kunna synliggöra en eventuell isärhållning av flickor 

och pojkar i förskolan, det vill säga om förskollärare beskriver att pojkar och flickor ges 

olika möjligheter, förväntningar och bemötanden. Det innefattar både om förskollärarna 

beskriver att barn i leken bemöter och har olika förväntningar på varandra, samt om 

förskollärarna själva beskriver att deras bemötande och förväntningar på barnet varierar 

beroende på barnets kön.  

 
5.2.2 Hierarki 

Det finns en hierarkisk ordning mellan män och kvinnor där mannen har den högre 

positionen och ses som normen (Hirdman 1988). I studien används begreppet hierarki 

för att synliggöra om förskollärarna lyfter något av könen över det andra genom att 

barnen ges olika förutsättningar på grund av sitt kön. Användandet av begreppet 

hierarki relateras till frågeställningen om hur förskollärare beskriver sin roll att arbeta 

med stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek. Begreppet hierarki används 

också för att analysera om förskollärarna beskriver att det finns någon hierarki i barnens 

lek i relation till kön, det vill säga om något kön beskrivs ha en högre position i leken.  

Hirdman (1988) beskriver att genussystemet är förändringsbart, vilket innebär att 

dikotomin och hierarkin mellan könen kan försvagas eller förstärkas. Genom att 

medvetet reflektera över normer kan individer undvika att stärka dessa, och därigenom 

främja för jämställdhet. Detta sker genom att normer utmanas och överskrids. Hon 

skriver dock att “Gränsöverskridande verkar föda direkt våld och motstånd och/eller 

social ostracism” (s.57) vilket tolkas som att normativa genusöverträdelser kan leda till 

negativa reaktioner från omgivningen. Utifrån ovanstående kan normer rekonstrueras 

genom att de utmanas och överskrids. Teorin används därigenom även i studien för att 

synliggöra hur normer utmanas och överskrids i förskolan samt hur det bemöts och 

vilka effekter det får för barnen och förskolans verksamhet.  

Sammanfattningsvis är det socialkonstruktionistiska perspektivet och Hirdmans 

genussystemteori relevanta som teoretiskt ramverk i denna studie utifrån att de 

tillsammans möjliggör för analys av studiens insamlade material och resultat i relation 

till samtliga frågeställningar och studiens syfte.  Det teoretiska ramverket används för 

att studera förskollärares roll i relation till det pedagogiska genusarbetet. Detta relateras 

till de två frågeställningarna om hur förskollärare beskriver sin roll i barns 

egeninitierade lek samt hur de beskriver sin roll att pedagogiskt arbeta med stereotypa 

genusmönster i barns egeninitierade lek. För att kunna uppnå studiens syfte, att 

synliggöra hur förskollärare beskriver sitt pedagogiska arbete med stereotypa 

genusmönster i barns egeninitierade lek, ses det även som väsentligt att studera hur 

förskollärare beskriver genusmönster i förskolan. Det sätts i relation till den tredje 

frågeställningen om hur förskollärare beskriver stereotypa genusmönster i barns 

egeninitierade lek, vilket också analyseras utifrån studiens teoretiska ramverk.  
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6 Metod  
Syftet med studien är att synliggöra hur förskollärare beskriver sitt pedagogiska arbete 

med stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek. Detta avsnitt redogör för den 

metod som använts för att få svar på studiens frågeställningar och uppnå studiens syfte. 

Kvalitativ metod valdes och datainsamlingen gjordes via semistrukturerade intervjuer 

med sex förskollärare från tre olika kommuner i södra Sverige. Intervjuerna 

genomfördes enskilt på förskollärarnas respektive arbetsplats och spelades in via 

ljudupptagning. Det insamlade materialet transkriberades och bearbetades för att få fram 

ett resultat som sedan analyserades utifrån tidigare forskning och studiens teoretiska 

ramverk. I detta avsnitt redogörs även för de etiska aspekter som studien tagit hänsyn 

till. Nedan beskrivs studiens metod mer utförligt. 

 

6.1 Val av metod 

Denna studie är kvalitativ vilket enligt Denscombe (2009) innebär att den insamlade 

datan består av antingen talade eller nedskrivna ord, alternativt bilder i form av till 

exempel observationer. Yin (2013) menar att kvalitativa studier erbjuder forskaren 

möjlighet att kunna studera människors egna synpunkter och tankar kring fenomenet 

som studeras. Då det i denna studie är förskollärarnas individuella uppfattningar som 

undersöks förutsatte det att förskollärarna gavs möjlighet att med egna ord beskriva sina 

uppfattningar och därigenom valdes kvalitativ metod. Denscombe (2009) beskriver att 

data i form av ord skildrar individers beskrivningar och förståelse av fenomen. 

Användandet av kvalitativ metod är således en förutsättning för att förskollärarnas 

beskrivningar har kunnat studeras i undersökningen. 

 

6.2 Datainsamling 

I den här studien användes intervjuer för att samla in data eftersom det möjliggjorde för 

förskollärarna att med egna ord formulera sina uppfattningar och tankar kring sitt 

pedagogiska arbete med stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek. Denscombe 

(2018) förklarar att intervjuer är en lämplig datainsamlingsmetod om forskaren vill 

studera komplexa fenomen, exempelvis människors uppfattningar och åsikter. Att 

förskollärarna gavs möjlighet att med egna ord uttrycka sina tankar var en förutsättning 

för att få svar på studiens frågeställningar och uppnå studiens syfte. 

 

Denscombe (2009) beskriver att intervju som datainsamlingsmetod kan vara mer eller 

mindre strukturerad och menar att desto mer strukturerad intervjun är desto mindre 

utrymme lämnar den för den intervjuade att styra innehållet. Semistrukturerade 

intervjuer nämns som ett mellanting mellan strukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

Han menar att det i semistrukturerade intervjuer finns förutbestämda ämnen och frågor 

som ska behandlas och besvaras men att intervjun lämnar utrymme för flexibilitet 

utifrån dessa. Den intervjuade uppmuntras att, utifrån ämnet och frågorna, utveckla och 

berätta utförligt om sina uppfattningar och tankar. Semistrukturerade intervjuer 

användes i denna studie för att möjliggöra för den intervjuade att utförligt kunna berätta 

om sina uppfattningar. Utifrån studiens frågeställningar och teoretiska ramverk 

formulerades en intervjuguide för att säkerställa att intervjun behandlade det område 

och frågor som behövdes för att kunna uppnå studiens syfte. Genom att 

semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod främjade det för att 

studiens insamlade data är relevant i relation till syftet. Detta eftersom de förbestämda 

frågorna främjade för att förskollärarna höll sig till ämnet samtidigt som de 

uppmuntrades att med egna ord och formuleringar berätta sina egna tankar. 
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6.3 Urval 

Urval vid studier innebär att forskaren väljer att endast involvera en del av 

undersökningspopulationen i studien istället för samtliga, vilket underlättar för 

forskaren både ekonomiskt och tidsmässigt. Tanken med urval är att forskaren ska 

kunna nå möjligt rimliga fynd i studien trots att endast ett fåtal av 

undersökningspopulationen finns representerade i undersökningen (Denscombe 2018). 

Urvalet i denna studie består av sex förskollärare som samtliga arbetar på förskolor i 

södra Sverige. Förskollärarna arbetar i, och representerar tre olika kommuner och har 

också olika lång erfarenhet av förskolläraryrket. Förhoppningen med variationen är att 

studien ska skildra en bredare grupp förskollärare trots att antalet förskollärare är få. 

Valet att involvera förskollärare som samtliga arbetar på förskolor i södra Sverige 

utgick ifrån att studien genomförts med en begränsad tidsram och att det därmed 

tidsmässigt inte funnits möjlighet att ta sig till förskolor på andra platser i Sverige. 

Denscombe (2018) beskriver att urval som väljs utifrån lättillgänglighet grundas på att 

forskaren har begränsningar gällande tid, alternativt ekonomi, benämns som 

bekvämlighetsurval. Den begränsade tidsramen gjorde att bekvämlighetsurval även 

användes beträffande valet att endast intervjua sex förskollärare. Förskollärarnas namn 

nämns inte i studien, istället är de numrerade från 1–6. Numreringen har gjorts för att 

det inte ska bli personligt genom att fokus läggs på vilken förskollärare som säger vad. 

Istället är det förskollärarnas beskrivningar av sitt pedagogiska arbete med stereotypa 

genusmönster som ska vara i fokus. I tabellen nedan beskrivs respektive förskollärares 

examensår. 

 

De sex förskollärarna valdes utifrån att de arbetar i förskoleverksamheter och således 

bör ha kunskap kring hur stereotypa genusmönster kan visa sig i barns egeninitierade 

lek samt sin roll att arbeta med dessa. Förskollärarna valdes också med förhoppningen 

att de kunde ge sina beskrivningar av hur de ser på sin närvaro samt arbetar med 

stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek. Förskollärarnas förväntade 

kunskaper och erfarenheter gör dem relevanta för att få svar på studiens 

forskningsfrågor och kunna uppnå studiens syfte. Denscombe (2018) beskriver att urval 

som består av att forskaren aktivt har valt ut ett antal personer utifrån ett att de har ett 

visst kännetecken exempelvis kunskap om ett specifikt ämne, benämns som ett 

subjektivt urval. 

6.4 Genomförande 

Förskollärarna kontaktades muntligt eller via e-post angående information om studiens 

syfte och tillfrågades därefter om de ville delta i studien. När förskollärarna godkänt sin 

medverkan kontaktades respektive förskolas rektor för att få godkännande beträffande 

förskollärarnas deltagande. När både förskollärarna och rektorerna godkänt deltagandet 

skickades ett missiv (se Bilaga A) ut till förskollärarna via e-post. I missivet framgick 

studiens syfte, intervjuns upplägg samt de etiska aspekter som studien tar hänsyn till. I 

samråd med respektive förskollärare bestämdes sedan ett datum och tid för intervjun. 

Förskollärare 1 Förskollärarexamen 2013 

Förskollärare 2 Förskollärarexamen 1990 

Förskollärare 3 Förskollärarexamen 2009 

Förskollärare 4 Förskollärarexamen 1989 

Förskollärare 5 Förskollärarexamen 2018 

Förskollärare 6 Förskollärarexamen 2015 
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Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på respektive förskollärares arbetsplats. 

Denscombe (2009) förklarar att personliga intervjuer säkerställer att det som uttrycks 

under intervjun kommer från en källa, vilket underlättar när forskaren vill synliggöra 

personliga åsikter eller uppfattningar. I de fall där intervjun genomförs i grupp kan det 

leda till att informanterna påverkats av varandra och att informantens svar egentligen 

inte är dennes egen uppfattning. Han menar också att personliga intervjuer gör det 

lättare för forskaren att gå in på djupet eftersom det bara finns en persons uppfattningar 

att utforska. Då studien är beroende av att personliga uppfattningar synliggörs 

genomfördes intervjuerna enskilt. På så sätt minskade risken för att informanternas svar 

påverkades av någon annan. I början av intervjun fick informanterna återigen 

information om studiens syfte, intervjuns genomförande och de etiska aspekterna. 

Informanterna fick därefter ge sitt skriftliga samtycke att delta i studien genom att 

skriva på en samtyckesblankett (se Bilaga B). 

Intervjuerna spelades in med ljudupptagning via två mobiltelefoner eller via en 

mobiltelefon och en dator. Ljudupptagning via två olika källor gjordes för att minimera 

risken att intervjumaterialet ska gå förlorat. Enligt Denscombe (2009) är ljudinspelning 

lämpligt att använda då det dokumenterar allt verbalt som framkommer under intervjun, 

samt att det insamlade materialet lätt kan kontrolleras. Han lyfter dock att en nackdel är 

att det icke-verbala inte dokumenteras. För att i efterhand komma ihåg icke-verbal 

kommunikation som kan vara relevant gjordes anteckningar under intervjuerna. Under 

intervjun ställde intervjuaren öppna frågor utifrån intervjuguiden (se Bilaga C), men var 

flexibel gällande i vilken ordning frågorna ställdes och ställde också följdfrågor utifrån 

det förskolläraren berättade. Kihlström (2007) beskriver att vid kvalitativa intervjuer är 

det centralt att inte styra samtalet och att frågorna som ställs därmed tenderar att 

karaktäriseras som öppna frågor vilket innebär frågor med svag struktur. Hon beskriver 

också att i kvalitativa intervjuer ställs följdfrågor utefter den intervjuade svar och inte i 

en förbestämd följd. Intervjuaren följde upp det som förskolläraren berättade genom att 

be förskollärarna utveckla sina svar för att få en djupare förståelse för det förskolläraren 

uttryckte. För att kontrollera att intervjuaren inte missförstått förskolläraren gjorde 

intervjuaren också kortare sammanfattningar av det förskolläraren berättade under 

intervjuns gång. För att avsluta intervjun tillfrågades förskolläraren om hon hade något 

mer hon ville lyfta kring arbetet med genus i barns egeninitierade lek och tackades 

sedan för sitt deltagande i studien. Samtliga sex intervjuer varade mellan 25–35 

minuter. 

6.5 Bearbetning och analys av data 

När intervjuerna var genomförda transkriberades de av respektive intervjuare. 

Denscombe (2018) beskriver att transkribering av intervjuer underlättar för forskaren att 

ta del av det empiriska materialet eftersom nedskrivna ord är lättare att bearbeta än 

ljudinspelningar. När det empiriska materialet är nedskrivet i form av transkriberingar 

och därigenom lättare för forskaren att bearbeta, underlättar det analysen av det 

insamlade materialet. Intervjuerna gjordes för att ta del av på vilka sätt förskollärarna 

beskrev hur stereotypa genusmönster kan visa sig i barns egeninitierade lek och deras 

pedagogiska roll att arbeta med detta. Därigenom transkriberades inte oväsentlig 

information som inte svarade på studiens syfte och frågeställningar. Denscombe (2018) 

poängterar att transkriberingar är tidskrävande och om forskaren är intresserad av den 

information som förmedlas i intervjun behöver forskaren endast transkribera de delar av 

intervjun som är relevant för studien. Orsaken till att transkriberingarna delades upp 

beror på att transkriberingar är tidskrävande, vi tog dock del av varandras 

transkriberingar och analysen av det empiriska materialet gjordes gemensamt.  
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Transkriptionerna lästes igenom flertalet gånger av oss båda för att skapa en fördjupad 

förståelse för det empiriska materialet. Denscombe (2009) menar att det är viktigt att 

forskaren fördjupar sig i materialet för att kunna tolka det samt hitta teman och mönster. 

Utifrån de mönster och teman som finns i materialet görs sedan kategoriseringar av det 

insamlade materialet. Att kategorisera forskningens data för analys benämner 

Denscombe (2018) som innehållsanalys. En innehållsanalys gjordes av det insamlade 

materialet för att hitta beskrivningar i förskollärarnas svar relaterat till studiens tre 

forskningsfrågor. Vid innehållsanalysen valdes meningar och delar av transkriberingen 

ut som kunde relateras till studiens forskningsfrågor, vilket underlättade för att få en 

helhetsbild av det insamlade materialet.  

 

Utifrån de utvalda delarna av materialet fann vi att den första frågeställningen kunde 

bilda en egen kategori som benämns Stereotypa genusmönster i barns egeninitierade 

lek. Vid analys av materialet som relaterats till de två andra frågeställningarna fann vi 

liknande mönster då förskollärarnas svar i relation till båda frågeställningarna berörde 

deltagande i, och organisering av barns egeninitierade lek. Dessa bildade därför 

tillsammans två kategorier som benämns som Organisering av barns egeninitierade lek 

i genusarbetet samt Närvaro och genusarbete i barns egeninitierade lek. Resultatet i de 

tre kategoriseringarna analyserades därefter för att hitta mönster som kunde bilda 

underkategorier, som grund för denna del av analysen användes studiens teoretiska 

ramverk. Resultatet innefattar citat från intervjuerna med förskollärarna för att stärka att 

det som beskrivs i resultatet utgår från, och överensstämmer med det förskollärarna 

uttryckte. Dessa citat har översatts från talspråk i transkriberingarna, till skriftspråk i 

resultatavsnittet, för att underlätta läsningen av studiens resultat. Några citat 

förekommer flertalet gånger då de lyfter olika aspekter som kan relateras till flera av 

underrubrikerna. När materialet i innehållsanalysen kategoriserats till ett resultat 

genomfördes en analys av resultatet i relation till tidigare forskning samt studiens 

teoretiska ramverk.  

 

6.6 Etiska överväganden 

Denna studie tar hänsyn till de forskningsetiska principerna i Vetenskapsrådet (2011). 

Den första principen är informationskravet som innebär att deltagarna i forskningen ska 

få information om syfte och intervjuns genomförande. De ska även få information om 

att deltagandet är frivilligt och hur informationen kommer hanteras. Deltagarna ska 

också ge sitt samtycke till att delta och ges möjlighet att avbryta sin medverkan enligt 

principen om samtyckeskravet. Varje deltagare i studien fick ta del av ett missiv som 

skickades ut i början av studien (Bilaga A). De fick ta del av studiens syfte samt att 

intervjuerna skulle genomföras på respektive deltagares arbetsplats. I missivet fick de 

också information om att intervjun beräknades ta 30–45 minuter och att den kom att 

spelas in via ljudupptagning. Deltagarnas samtycke efterfrågades i missivet och de fick 

även information om att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Vetenskapsrådet 

(2011) skriver även att de forskningsetiska principerna inbegriper 

konfidentialitetskravet vilket innebär att det insamlade materialet och personuppgifterna 

ska hanteras med sekretess. Ljudinspelningarna och transkriberingarna förvaras digitalt 

på ett sådant sätt att det krävs inloggningsuppgifter för att kunna nå materialet. Detta 

minskar risken för att någon utomstående ska kunna ta del av materialet. Deltagarnas 

namn framkommer inte i studien utan byts ut mot numrering för att stärka sekretessen. 

Vetenskapsrådet (2017) menar att namn på personer som deltar i studien ska tas bort för 

att delar av materialet inte ska kunna kopplas till en specifik individ som deltagit i 

studien. Det sista kravet är enligt Vetenskapsrådet (2011) nyttjandekravet som innebär 
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att materialet endast får användas i forskningsändamål. I missivet fick deltagarna 

information om de etiska aspekter som vidtas i intervjuerna gällande personliga 

uppgifter. I denna studie kommer den insamlade datan endast användas i 

forskningsändamål. I samband med intervjun fick deltagarna i studien skriva under en 

samtyckesblankett (Bilaga B) för att säkerställa att studien tagit hänsyn till 

samtyckeskravet och att förskollärarna fått ovanstående information. 
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7 Resultat och analys 
Det insamlade materialet från intervjuerna med förskollärarna bildar utifrån studiens tre 

frågeställningar tre övergripande teman i studiens resultat. Det första temat är 

Stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek utifrån studiens frågeställning om 

hur förskollärare beskriver stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek. 

Intervjusvaren utifrån frågeställningarna om hur förskollärare beskriver sin roll i barns 

egeninitierade lek samt hur de beskriver sin roll att pedagogiskt arbeta med stereotypa 

genusmönster i barns egeninitierade lek, lyfter både förskollärares deltagande i och 

organisering av barns egeninitierade lek. Utifrån detta bildar de tillsammans två teman: 

Organisering av barns egeninitierade lek i genusarbetet samt Närvaro och genusarbete 

i barns egeninitierade lek. 

 

7.1 Stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek 

Temat skildrar förskollärarnas beskrivningar av stereotypa genusmönster i barns 

egeninitierade lek. För att tydliggöra resultatet är temat indelat i underkategorierna 

Skapandet av genusmönster, Lek och kön, Variation av genusmönster, 

Gränsöverskridande och Exkludering. Avslutningsvis kommer resultatet som 

framkommit under temat analyseras utifrån studiens teoretiska ramverk och tidigare 

forskning.  

 
7.1.1 Skapandet av genusmönster  

Nästan samtliga förskollärare beskrev att de kan se stereotypa genusmönster hos barnen 

och lyfte fram flera olika aspekter kring hur dessa skapas. Flera förskollärare ansåg att 

hemmet och utgör en stor del av hur dessa skapas: ”Det kommer mycket hemifrån att: 

nej jag ska inte leka med det för det är tjejigt om det är killar” (Förskollärare 1). Några 

förskollärare poängterade också att samhället, barnets kompisar och personal på 

förskolan bidrar till att skapa stereotypa genusmönster: ”Det är ju ändå det dom har med 

sig, det är hela samhället som formar, och familjen och vi då som jobbar med dom, och 

kompisar…vad dom andra kompisarna bär med sig” (Förskollärare 4). Biologiska 

faktorer var också något som framkom och beskrevs av en förskollärare: ”Jag tror 

faktiskt det är inbyggt i eller så, att det är bara så […]. Det känns lite ibland som att man 

är född till det, att tycka om olika grejer” (Förskollärare 1). 

 

Några förskollärare menade att förskolan bör samverka med hemmet kring genus. 

Samtidigt beskrev endas en förskollärare att de samverkar med hemmet men att det sker 

när vårdnadshavarna själva tar initiativ till samtal om genus: 

 
Det var ju en gång vet jag, att det var en händelse med en kille som gillade att ha 

klänning på sig. Att föräldrarna tog ju själva upp det på ett samtal […] Så det är väl 

enda gången jag kan komma på att vårdnadshavare har varit inblandade eller så. 

[…]. Vi har inte tagit upp det just i vår grupp som det ser ut nu, men det kanske 

kommer (Förskollärare 5). 

 
7.1.2 Lek och kön  

Gällande hur stereotypa genusmönster visar sig i barns lek i förskolan beskrev några 

förskollärare att det finns skillnader i barns lek beroende på kön: ”Ofta är det ju… 

pojkar leker med bilar eller lite tuffare lekar medan flickorna istället väljer att gå undan, 

leker med dockorna, lagar lite mat och pusslar. Alltså tar det lite mer, den lugna leken, 

ritar och sådär” (Förskollärare 5). En del av de förskollärare som i intervjuerna beskrev 

skillnader i barns lek beroende på kön karakteriserade pojkars lek som mer aktiv än 
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flickors: ”Jo men det är ju de att tjejerna i just den gruppen vi har, där är det lugna lekar 

och så [...] Dom sitter och pyssla lite och de bygger en koja lite lugnare, medan killarna 

bygger en koja, då ska det krigas och det ska kastas. Det är väldig skillnad, det ser man” 

(Förskollärare 1). En av förskollärarna menade att det är karaktäriseringen av barnens 

lekar, beroende på kön, som hon ser som könsstereotypa lekar: ”Könsstereotypa […] 

det man tänker på i först hand är ju att tjejerna leker ta hand om lekar, och att killarna 

mer leker springlekar eller krig och den här typen av grejer. Att det är mer våldslekar 

för killarna och att tjejerna ska vara omhändertagande i leken” (Förskollärare 3). Vid 

intervjuerna beskrev andra förskollärare att de inte kan se några skillnader i barns lek 

beroende på kön: ”Jag upplever att på våran avdelning tycker både pojkarna och 

flickorna att det är lika roligt att göra allt […] Lego leker våra flickor med lika mycket 

som pojkarna gör och docklek leker våra pojkar med som flickorna gör” (Förskollärare 

2). 

 
7.1.3 Variation i genusmönster 

Fem av de sex deltagande förskollärarna framförde skillnader i barns egeninitierade lek, 

dels mellan barngrupper de haft, dels nuläget till skillnad mot förr. En av förskollärarna 

som berättade att lekarna varierar mellan barngrupper sa: ”Det är en väldig skillnad på 

gruppen den man har eller så” (Förskollärare 1). En av de andra förskollärarna berättade 

att hon kan se skillnader i barnens val av lekar, där barnen i hennes barngrupp lekte mer 

könstereotypt förr än de gör i dagsläget: ”Däremot var det mycket mer förra året att de 

lekte mycket var för sig och de tilltalade: det här är tjejgrejer och det här är killgrejer. 

Men i år leker de väldigt blandat” (Förskollärare 6). Även en av de andra förskollärarna 

beskrev en skillnad över tid. Hon framställde istället en skillnad i barns lek från hur de 

lekte förr till skillnad mot hur barn tenderar att leka idag: ”Förr då tyckte jag att jag 

kunde se jättestor skillnad mellan flickor och pojkars lek, det tyckte jag. Då kändes det i 

alla fall som att pojkarna de var mer rörliga än vad flickorna var, de kunde sitta still 

mer. Men idag upplever jag ju inte det” (Förskollärare 2). Förutom att leken har 

förändrats över tid lyfte förskolläraren också en skillnad mellan lekmaterialet som 

förskolorna hade förr mot det lekmaterial som finns idag. Hon menar att lekmaterialet 

förr var mer könsstereotypt förr än det är idag och att det bidrar till att det inte är lika 

stor skillnad mellan flickors och pojkars lek nu som det var förr: ”Materialet har ju 

ändrat sig också med åren, innan fanns det ju leksaker som spel som var typiskt riktade 

till flickorna. Det är det ju inte lika mycket idag, när man köper spel och material nu är 

det ju genustänk i allt […] det gör det lättare för oss” (Förskollärare 2).  

 
7.1.4 Gränsöverskridande  

I samband med intervjuerna beskrev samtliga sex förskollärare att barn ibland träder 

över normativa gränser och att det kan skapa reaktioner. Förskollärarna berättade att 

reaktionerna kan komma från förskolepersonal, andra barn och föräldrar. Barns 

reaktioner på andra barns gränsöverskridande beskrev förskollärare på olika sätt. En av 

förskollärarna jämförde med förr och berättade att barn inte reagerar på samma sätt idag 

som de tenderade att göra förr: ”Det är inte så mycket sånt längre att: nej jag är pojk, det 

är jag som får göra detta. Du få inte vara med för du är flicka. Det är sällan man hör det. 

Jag hörde nog det mer förr … nu när du säger det tänker jag att det har nästan 

försvunnit” (Förskollärare 2). En av de andra förskollärarna beskrev dock att hon 

fortfarande uppfattar att barn reagerar på andra barns gränsöverskridande i lek: ”Det var 

en situation faktiskt igår och då var det att pojkarna byggde med lego och då var det en 

flicka som kom in och satte sig. Då var det ju lite: du kan inte bygga med lego för du är 

tjej” (Förskollärare 5).  
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Angående föräldrars reaktioner på barns gränsöverskridande beskrev förskollärarna 

skilda reaktioner, en del är accepterade medan andra reagerar negativt. En förskollärare 

beskrev ett exempel då föräldrar stöttat barns gränsöverskridande: ”Vi har en liten kille 

som älskar klänningar, så han har ju klänningar på sig, så föräldrarna köper ju 

klänningar” (Förskollärare 1). En annan förskollärare berättade istället att föräldrar kan 

reagera negativt och begränsa barns gränsöverskridande: 

När vi hade haft den här spadagen då så berättade en kille för mig att: när vi kom 

hem så tvättade vi bort nagellacket, jag ville inte det. Så frågade jag varför tvättade 

ni bort nagellacket? Han bara: nej men pappa sa att det är en tjejgrej, så nu vill jag 

fixa mina naglar igen (Förskollärare 6). 

Flera av förskollärarna beskrev att de uppfattar det som att tjejers gränsöverskridande är 

lättare och skapar färre reaktioner än vad pojkars gör: 

 
Flickor kan skrida över dom här gränserna lättare än vad pojkarna kan åt andra 

hållet [...] Det är lättare för tjejer att prata om brandmän och ta på sig en branddräkt 

eller hatt eller sådär, än att en kille tar på sig en klänning. Då blir det mer markerat 

utav barnen på något vis” (Förskollärare 4).  

 

I likhet berättade en annan förskollärare att: ”Det är mer tillåtet att tjejer leker typ 

killekar eller vad man ska säga, än att killar leker typ med dockor och sådana grejer” 

(Förskollärare 1). I samband med samtalen om gränsöverskridande beskrev två av 

förskollärarna situationer där pojkar gränsöverskridit och vilka reaktioner de skapat. En 

av de två förskollärarna berättade att pojkars gränsöverskridande inte får några 

reaktioner: ”Det märks i gruppen att det är naturligt att man kan klä ut sig, eller ha kjol 

eller klänning om man är kille” (Förskollärare 4). Den andra förskolläraren berättade 

istället att pojkars gränsöverskridande inte accepteras: ”När killar har klänningar, det är 

ju inte så accepterat för man märker ju att andra föräldrar tittar så. Sen hör man ju att de 

andra killarna säger hon till honom fast det är en han. De vet att det är en han fast de 

säger hon” (Förskollärare 1). 

 
7.1.5 Exkludering  

I relation till stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek framkom det att barn 

ibland exkluderar varandra på grund av kön.  Flera förskollärare beskrev att barn 

tenderar att utesluta varandra från lek på grund av kön, en av förskollärarna förklarade 

att: ”Det var en situation faktiskt igår, då var det att pojkarna byggde med lego och då 

var det en flicka som kom in och satte sig. Då var det ju lite: du kan inte bygga med 

lego för du är tjej” (Förskollärare 5). Samma förskollärare berättade att: ”Just nu har vi 

en flicka och hon är väldigt såhär: Det är flickornas, och pojkar kan inte leka med 

dockor. Det är mitt, det är mitt, och lite sådär. Du kan inte ha det för du är pojke” 

(Förskollärare 5). En av de andra förskollärarna menade dock att hon inte tyckte att barn 

exkluderade varandra i leken på grund av kön lika mycket i nu, utan att det var något 

hon hade mer erfarenhet av förr: ”Det är inte så mycket sånt längre att: nej jag är pojk, 

det är jag som får göra detta, du få inte va med för du är flicka. Det är sällan man hör 

det, jag hörde nog det mer förr” (Förskollärare 2).  

 
7.1.6 Analys av stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek 

Socialkonstruktionismen innebär en syn på att könsrollerna är socialt skapade där 

könens förväntade beteenden skapas och förmedlas i interaktion mellan människor 

(Allwood & Erikson 2017; Hwang & Nilsson 2011).  Likt socialkonstruktionismen lyfte 

förskollärarna i studien social interaktion som betydelsefullt för skapandet av genus och 
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stereotypa genusmönster hos barnen. Hemmet beskrevs som den största faktorn av 

förskollärarna men andra barn och vuxna i barnets omgivning lyftes också fram som 

centrala. Till skillnad mot det socialkonstruktionistiska perspektivet som enligt Allwood 

och Erikson (2017) endast anser att genus är socialt skapat, beskrev en av förskollärarna 

att det biologiska också påverkar stereotypa genusmönster hos barnen. Detta genom att 

hon uttryckte att barn till viss del föds till att ha olika preferenser på grund av sitt kön. 

Vid intervjuerna framkom det en syn på att barn tar med sig de erfarenheter de har av 

genus sedan tidigare in i förskolans kontext och att flera faktorer därigenom påverkar 

förskolans genusarbete. Trots att hemmet lyftes fram som en central faktor beskrev 

förskollärarna inte att de tar initiativ till samtalar om genus med barnens 

vårdnadshavare. I tidigare forskning beskriver Edström (2014) att förskolepersonalen i 

sitt genusarbete samtalade med vårdnadshavarna men att de medvetet valde att utesluta 

vissa ord på grund av oro för vilka reaktioner det skulle skapa hos vårdnadshavarna. 

Författaren beskrev även att förskolepersonalen inte uppfattade att vårdnadshavarna var 

delaktiga i deras genusarbete och eller gav något stöd. Relaterat till ovanstående beskrev 

förskollärarna i denna studie att vårdnadshavarnas deltagande i genusarbetet är 

begränsat och att de enbart samtalar med vårdnadshavare kring genus när 

vårdnadshavarna själva tar initiativ till det.  

De sociala förväntningar som enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet skapas i 

samhället, påverkar barns identitetsutveckling genom att de tar till sig omgivningens 

förväntningar på dem (Hwang & Nilsson 2011). Några förskollärare beskrev barnens 

lek som stereotyp vilket kan uppfattas som att barnen leker det som normativt förväntas 

av dem.  Att barnen leker lekar som normativt förväntas av dem relateras också till 

Hirdman (1988) och begrepp genuskontrakt genom att barnen i leken uttrycker de 

normativa förväntningar som finns på dem baserat på deras kön. I likhet med det 

socialkonstruktionistiska perspektivet beskrev även förskollärarna att förväntningar på 

könen förmedlas mellan barnen i deras samspel. De beskrev att barnen både kan 

förstärka och försvaga genusmönster beroende hur de bemöter varandras val av lekar. 

Likt Hirdman (1988) som förklarar att det finns en isärhållning, det vill säga en 

dikotomi, mellan könen beskrev förskollärarna i studien att barnen verbalt skiljer flickor 

och pojkar åt. Denna isärhållning sker genom att barnen exkluderar varandra från lek på 

grund av kön. Enligt Hirdmans genussystemteori (1988) bidrar isärhållning till att 

skillnaden mellan könen förstärks, vilket i denna studie skulle innebära att barnen 

förstärker skillnaden mellan könen genom att isärhålla flickor och pojkar. Barnens 

isärhållande och exkludering kan också relateras till Hirdmans genussystemteori (1988) 

och maktobalansen mellan könen. Hon menar att det finns en maktaspekt inom genus 

där mannen har den högre positionen eftersom han utgör normen. Att mannen utgör en 

högre positionen och har maktövertag kan dock inte kopplas till denna studie angående 

barns exkludering i lek, eftersom förskollärarna beskrev att både flickor och pojkar 

utestänger varandra från lek.  

Resultatet visade att barn i förskolan inte endast följer normativa förväntningar utan 

också överskrider dem. Förskollärarna beskrev att barn överskrider normer genom val 

av lekar, kläder och beteenden som inte anses vara normativa för deras kön. Enligt 

Hirdmans genussystemteori (1988) är genussystemet förändringsbart där överskridande 

leder till att dikotomin och hierarkin mellan könen minskar. Utifrån denna teori kan 

barnen minska isärhållningen mellan flickor och pojkar genom att överskrida 

genusgränserna. Hirdman (1988) påpekar dock att gränsöverskridande kan väcka starka 

reaktioner. I likhet beskrev även förskollärarna att barns gränsöverskridande leder till 

reaktioner från omgivningen men att reaktionerna dock kan variera. Barns 
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gränsöverskridande tas även upp i studien av Hyun och Choi (2004) som beskriver att 

barn kan gränsöverskrida normativa lekar. Gränsöverskridande relateras även till 

socialkonstruktionismen som enligt Allwood och Erikson (2017) innebär ett 

ifrågasättande av det som anses vara självklart. Enligt författarna är normerna socialt 

skapade och förändringsbara och utifrån detta ses barnens gränsöverskridande i 

förskolan bidra till rekonstruktion av könsstereotypa normer. Flera av förskollärarna 

menade att det var större skillnad mellan flickor och pojkars lek förr än vad det är nu. 

Detta tyder på att isärhållningen har minskat och att det skett en rekonstruktion av 

genusnormen över tid.  

I denna studie framkommer stora skillnader gällande huruvida barns lek är 

könsstereotyp eller om de överträder normativa förväntningar i leken. Flera 

förskollärare beskrev att barnen leker könsnormativa lekar medan andra förskollärare 

beskrev att det inte finns någon skillnad mellan barnens lek beroende på deras kön. 

Detta skiljer sig mot tidigare observationsstudier som visar att barns lek är 

könsnormativ och att de tendera att leka med könsnormativa leksaker (Goble, Martin, 

Hanish & Fabes 2012; Todd, Barry, & Thommessen 2017). I Hyun och Choi (2004) 

studie beskriver barn också själva att det finns en skillnad mellan flickor och pojkars 

lek.  

Avslutningsvis visar analysen av hur förskollärare beskriver stereotypa genusmönster i 

barns egeninitierade lek, att förskollärarna främst ser genus som något skapat genom 

interaktion mellan människor. Det blir synligt att förskollärarna menar att flera olika 

faktorer i barnets omgivning påverkar hur barn ser på och uttryck stereotypa 

genusmönster i förskolan. Dessa genusmönster kan komma till uttryck både i barnens 

val av lekar men också i hur barnen pratar med varandra. Att dessa genusmönster är 

förändringsbara genom att barn i förskolan överskrider könsnormativa förväntningar är 

också något som framkommer. 

7.2 Organisering av barns egeninitierade lek i genusarbetet 

Temat skildrar hur förskollärare organiserar barns egeninitierade lek i genusarbetet och 

är indelat i underkategorierna Förskollärare organiserar vart barnen ska leka, Den 

fysiska miljöns betydelse och Arbetslaget en tillgång för att planera miljön. 

Avslutningsvis kommer resultatet som framkommit under temat analyseras utifrån 

studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning.  

 
7.2.1 Förskollärare organiserar vart barnen ska leka 

Gällande förskollärares roll i leken och det pedagogiska arbetet med stereotypa 

genusmönster i barns egeninitierade lek beskrev flera förskollärare att de ibland 

organiserar barns lek på olika sätt. Två förskollärare förklarade att de ibland organiserar 

i vilket rum barnen ska leka och att denna uppdelning kan ske både av förskolläraren 

själv eller tillsammans med ett eller flera barn. Förskollärarna ansåg att denna typ av 

organisering leder till att barngruppen blandas och att barnen leker med olika kamrater. 

De beskrev organiseringen som en del av deras roll i barnens egeninitierade lek och 

menade att barnen sedan får styra vad de ska leka med i rummet. En förskollärare 

beskrev: “Då har vi sex olika rum och alla barnkort på alla barnen och stopp kort. Så 

antingen dela jag upp barnen och styr det helt, eller tillsammans med ett annat barn, 

eller tillsammans med gruppen, eller så få man välja rum en efter en. Det är olika hur 

man presenterar det” (Förskollärare 2). I relation till genusarbetet förklarade den andra 

förskolläraren att: “Då sätter man det lite olika, både killar och tjejer, och man blandar 

så dom inte kommer i samma som som brukar leka med eller kompisar” (Förskollärare 
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1). Genom att använda en aktivitetstavla beskrev de två förskollärarna att de organiserar 

vilka barn som ska vara i vilka rum under den egeninitierade leken. De förklarade att de 

brukar organisera så att barnen få leka både pojkar och flickor tillsammans i rummen 

och att det främjar för olika sorters lekar. En av förskollärarna uttryckte: 

Genom den tavlan så kan jag alltid som pedagog sätta ihop pojkar och flickor eller 

bara flickor eller bara pojkar, hur jag då vill ha det. Då gör man ju det medvetet för 

att det inte ska bli stereotypa lekar. Det är ju ofta vi sätter in flickorna lika mycket 

i, nu menar jag i sådana där [gör citationstecken i luften] pojklekar. Typ att vara i 

lekhallen och bygga med byggklossarna (Förskollärare 2).  

Utifrån ovanstående citat organiserar förskolläraren vilka barn som ska leka tillsammans 

i vilka rum för att främja för att barnen får leka tillsammans i olika konstellationer och 

motverka att lekarna blir stereotypa. Två andra förskollärare beskrev att de organiserar 

barnens egen lek men att de istället gör det genom att introducera lekar eller material för 

barnen. En av förskollärarna berättade: “Mycket materialet man använder, hur man 

erbjuder det och att man försöker själv som vuxen initiera lekar i den fria leken som går 

att vara båda könen i” (Förskollärare 3).  
 

7.2.2 Den fysiska miljöns betydelse 

När förskollärarna beskrev sitt arbete med genus och stereotypa genusmönster i 

förskolan lyfte alla förskollärare vikten av att erbjuda barnen en varierad miljö med en 

variation av leksaker. Flera av förskollärarna beskrev att det är centralt att de är 

medvetna om vilken miljö och vilka leksaker de erbjuder barnen och att de ska vara 

tillgängliga för alla barn. En förskollärare berättade: 

Jag tycker det är viktigt att man är medveten om det, att när man sitter och beställer 

material eller andra saker att man, att vi som pedagoger och som vuxna och även 

som föräldrar tänker lite att man presenterar det som finns och inte snöar in på 

vissa saker. Utan jag tycker att alla behöver allt. Det är ingen som säger att 

flickorna inte tycker om tekniska grejer, tekniska prylar, för det gör dom ju lika 

mycket som pojkarna gör (Förskollärare 2).  

Flera förskollärare beskrev att materialet som erbjuds inte ska vara begränsat utan att 

barnen ska ha tillgång till ett brett sortiment och att miljön ska vara tillåtande där barnen 

får möjlighet att leka med allt oavsett kön. En förskollärare beskrev det såhär: 

Jag tycker att en miljö kan säga ganska mycket, alltså vad det inbjuder. Det har ju 

vi tänkt till, alltså framförallt när det gäller rollek. Att vi inte bara ska ha såhär 

prinsesskläder och polisgrejer, som är dom här klassiska utklädningskläderna som 

jag tänker. Utan det kan också vara så här, när man klär ut sig, att det kan vara 

såhär vanliga kläder också. Så där tänker jag ju att man vill erbjuda ett bredare 

urval än att bara ha det eller det, utan att det ska finnas ett brett sortiment 

(Förskollärare 6). 

En förskollärare beskrev att det har blivit lättare att erbjuda barnen material och 

leksaker som inte är riktade till ett specifikt kön eftersom det nu är mer genustänk i 

samhället. Hon menade att det gör det lättare för förskolan att arbeta med genus och 

jämställdhet då de kan erbjuda barnen med könsneutrala leksaker: ”När man köper spel 

och material nu är det ju genustänk i allt […] det gör det lättare för oss” (Förskollärare 

2). Flera förskollärare berättade att placeringen av leksakerna i miljön också är av 

betydelse i genusarbetet. De lyfte att det är viktigt att leksakerna inte placeras så att 

olika rum bjuder in till en viss typ av lek då det kan leda till att barn av ett visst kön 
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hamnar i ett specifikt rum. Genom att blanda olika typer av leksaker menar de att barnen 

upptäcker nya rum och lekar. En förskollärare beskrev att rum som enbart riktar sig åt 

en viss typ av lek riskerar leda till könsstereotypa lekar: 

Förra terminen hade vi lite, då hade vi bilrummet, men då var det, det var mest bara 

pojkar där inne. Det var inte så, det var mest, det var precis som att flickorna bara: 

det är bilrummet, där går vi förbi. Det var inte riktigt så att de vågade gå in, eller 

ville gå in. Jag vet inte om det inte intresserade dem att leka med bilar eller om de 

bara struntade i det (Förskollärare 5). 

Förskolläraren berättar vidare vad som hände när de flyttade ut bilarna i ett större rum 

där det också erbjöds andra typer av leksaker: ”Nu är det ju annorlunda. Nu är det lite 

mer, flickorna leker ju också med bilar. Och det känns ju som det är mycket större där 

vi har det just nu och det är lite mer… dom kan röra sig lite mer fritt” (Förskollärare 5). 

Att rum med en viss typ av leksaker leder till att barn leker mer könsuppdelat och 

könsstereotypt, lyfts också fram av en annan förskollärare. Hon betonar att förskolan 

måste skapa en miljö där barnen kan leka med olika kamrater och olika lekar oberoende 

av kön: ”Att man försöker skapa en miljö där det går att leka med olika saker med olika 

personer, beroende på vad man känner för då. Att man inte blir instoppat i ett fack på 

grund av vem man är” (Förskollärare 3).  

Att rummen inte heller ska ha något specifikt namn som bjuder in till en viss typ av lek 

är också något som flera förskollärare beskrev. En förskollärare menade att ett rum med 

ett visst namn kan begränsa barnens lek eftersom det bara bjuder in till en viss typ av 

lek. Istället förklarade hon att det blir mer öppet om rummen bjuder in till en mer öppen 

lek och att förskollärarna endast benämner saker i rummet och inte specifikt vilken lek 

som är tillåten i rummet: 

Nej sen var det väl det här dockrummet heter ju… alltså vi har ju inget namn på det 

[…] Det har vi ju bra öppet, vi har inte direkt döpt det till någonting, utan mer att: 

vill du gå in till det rummet, eller vill du leka med ljusbordet. Att man inte heller: 

men gå du in i dockrummet. För det är ju mer än ett dockrum, det är ju med mat 

också, kanske lite såna grejer tänker man på då. Nu har vi ju en bilhörna och det 

blir inte det här att det är bilrummet och där inne är det bara bilar (Förskollärare 6) 

Flera förskollärare lyfte också olika tankar kring leksaker som normativt förknippas 

med flickor eller pojkar. Dessa förskollärare ansåg att inga leksaker borde tas bort på 

grund av att de normativt förknippas med det ena eller andra könet. En förskollärare 

konstaterade att: ”Man kan ju ha neutrala kläder till dockor och så här, man kan ju ha 

bara det här beigea. Men då blir det ju också det här att man gör skillnad på ett 

sätt” (Förskollärare 6). Förskolläraren förklarade att genom att ta bort eller utesluta 

leksaker på grund av att de anses vara könsstereotypa leder till att det görs en skillnad 

och att genus blir mer synligt. Istället menade en annan förskollärare att normativt 

stereotypa leksaker möjliggör för barnen att leka olika sorters lekar: ”Den här dockleken 

då, eller alltså spisen och förkläde och allting och hatt och de […] det är bra att det finns 

för då kan man ju leka såna lekar” (Förskollärare 4). Istället för att ta bort leksaker 

förklarade förskollärarna att de måste arbeta för att skapa ett klimat och en miljö där alla 

barn känner att det är tillåtet att leka med vad de vill. En förskollärare beskrev att de inte 

ska: ”Plockar bort saker så mycket för jag tror det är nånting förskolor behöver jobba 

mycket på, att inte plocka bort saker, utan att försöka hjälpa barnen att hantera dem 

istället” (Förskollärare 3).  
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Beträffande lekmaterial lyfte en förskollärare ofärdigt material och ansåg att vissa 

förskolor använder det för att det inte är lika genusladdat: ”Man kanske använder 

mycket ofärdigt material för att det inte är så genusladdat som vissa andra grejer” 

(Förskollärare 3). En annan förskollärare uttryckte att de på förskolan använder ofärdigt 

material eller utforskande material för att de vill erbjuda barnen något annat än vad de 

har tillgång till hemma, och inte för att utesluta leksaker som normativt förknippas med 

ett visst kön: ”Vi har ju inga såhär dockor eller så nu, men det är nog lite… att vi tänker 

att vi vill erbjuda ett utforskningsbart material. Man kanske tänker att man har kanske 

mycket sånt hemma, att man vill erbjuda något annat” (Förskollärare 6).  

7.2.3 Arbetslaget en tillgång för att planera miljön 

Att arbetslaget är en tillgång för att arbeta mer jämställt och motverka stereotypa 

genusmönster i förskolans miljö lyftes fram av flera förskollärare. En förskollärare 

beskrev att arbetslaget tillsammans kan diskutera hur de ska gå tillväga för att förskolan 

ska bli mer jämställd: ”Vi har ju tagit upp det ibland på våra planeringar och sånt där. 

Att hur gör vi nu, för nu är det bara pojkar som leker med det där” (Förskollärare 5). 

Citatet tyder på att förskolläraren anser att arbetslaget är en tillgång eftersom de kan ta 

tillvara på varandras kompetens för att organisera miljön i arbetet mot en mer jämställd 

verksamhet. 

 
7.2.4 Analys av förskollärarens organisering av barns egeninitierade lek i 
genusarbetet 

Förskollärarna beskrev att de arbetar med genus genom att organisera verksamheten 

vilket tolkas som att de ser sig själva och arbetslaget som en del i skapandet av genus. 

Förskollärarnas beskrivningar av deras påverkan relateras till socialkonstruktionismen 

och att genus skapas genom interaktion i den sociala omgivningen (Allwood & Erikson 

2017). Samtliga förskollärare beskrev att de genom genusarbetet vill minska skillnaden 

mellan flickor och pojkars lek och främja för att verksamheten blir mer öppen och 

tillåtande. De menade att barn i förskolan inte ska begränsas av stereotypa 

genusmönster utan ska kunna leka med det dem vill oavsett kön. Förskollärarnas 

genusarbete relateras också till Hirdmans genussystemteori (1988) och begreppet 

dikotomi. Genom att alla barn ges samma förutsättningar att leka med det dem vill 

oavsett kön kan dikotomin mellan flickor och pojkar i förskolan minska.  

 

För att främja att alla barn ges samma möjligheter poängterade förskollärarna den 

fysiska miljön som en viktig aspekt. Flera förskollärare menade att en tillåtande miljö 

främjas av att rummen på avdelningen inte bara bjuder in till en specifik typ av lek. De 

lyfte att detta gynnas av att rummen inte har ett specifikt namn eller enbart består av en 

viss kategori av leksaker. Istället bör rummen vara öppna för olika sorters lekar och 

erbjuda barnen en större variation av lekmaterial. Förskollärarna ansåg att denna, mer 

öppna organiseringen av miljön, leder till att barnen leker mer varierat och främjar för 

att barnen inte endast leker könsstereotypt och uppdelat. De beskrev också att de till viss 

del styr vilka rum barnen ska leka i och med vilka andra barn och menade att det leder 

till att lekarna blir mer varierade och mindre könsstereotypa. I resultatet beskrev en av 

förskollärarna att lekmaterialet idag till skillnad mot förr är mindre genusladdat vilket 

underlättar genusarbetet. Förskollärarens uttryck tyder på att samhällets syn på genus 

har förändrats där stereotypa förväntningar kring vilka leksaker barn väljer utifrån sitt 

kön har minskat. Detta relateras till socialkonstruktionismen då Hwang och Nilsson 

(2011) beskriver att synen på genus är socialt skapat. Att genus är socialt skapat bör 

innebära att synen kan förändras beroende på omgivning och vad som uttryckts i 

interaktion mellan individer. Beskrivningen relateras också till Hirdmans (1988) 
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genussystemteori och försvagande av isärhållningen, då uppdelningen mellan könen 

gällande val av leksaker inte är lika stark nu som förr.  

Likt förskollärarna tar flera tidigare studier också upp att förskolan ska erbjuda barnen 

en öppen miljö där barnen fritt kan utforska olika lekar och material. De beskriver att en 

inbjudande och öppen miljö främjar för att barnen kan göra genusöverträdelser och att 

leken blir mindre könsstereotyp (Frödén 2019; Sandström, Stier & Sandberg 2013). 

Som nämnt ovan belyser förskollärarna i resultatet vikten av en varierad miljö som 

främjar för olika sorters lekar. Gällande vilken typ av leksaker som ska finnas 

tillgängliga för barnen på förskolan beskrev förskollärarna i denna studie att inga 

leksaker bör tas bort på grund av att de normativt karaktäriseras med ett visst kön. 

Istället lyfte förskollärarna att barnen ska ha tillgång till ett brett utbud av leksaker och 

att förskolan ska uppmuntra barnen till att leka varierat. Beträffande lekmaterial i denna 

studie visade en tidigare studie av Frödén (2019) att en förskola i sitt genusarbete i stor 

utsträckning erbjöd barnen normativt könsneutralt lekmaterial. Observationer visade att 

könsneutralt lekmaterial främjade för kreativa och mindre könsnormativa lekar där 

barnen intog såväl normativt manliga som kvinnliga roller oavsett kön. Likt Frödén 

(2019) lyfte några av förskollärarna också könsneutralt lekmaterial. En av förskollärarna 

beskrev att utforskande material används för att förskolan vill erbjuda barnen en 

variation i förhållande till vad de upplever att barnen erbjuds leka med hemma.  

I tidigare forskning framkom det att barn tenderar att välja könsnormativa leksaker trots 

att de erbjuds en varierad miljö (Todd, Barry & Thommessen 2017). Samtliga 

förskollärare i denna studie ansåg dock att en varierande och tillåtande miljö främjar för 

att barnen leker varierande lekar. Enligt Allwood och Erikson (2017) inbegriper 

socialkonstruktionistiska perspektivet en syn på att det i samhället finns sociala 

förväntningar på kön. Detta kan relateras till att förskollärarna vill bidra till att 

rekonstruera de normativa förväntningarna, där barnen inte endast väljer leksaker de lärt 

sig att samhället förväntar sig att de ska välja. Utifrån förskollärarnas beskrivningar 

tolkas den varierade och tillåtande miljön främja för att barnen upplever att det i 

förskolans kontext inte finns några stereotypa förväntningar på vilka lekar de ska välja, 

utan att barnen istället kan göra val utifrån sig själva. 

Sammanfattningsvis visar analysen att den fysiska miljön är en betydelsefull aspekt i 

förskolans genusarbete. Det som framkommer som mest centralt är att förskolans miljö 

måste organiseras så att den är öppen och tillåtande och därigenom bjuder in till en 

variation av lekar. Analysen visar också att förskollärare stödjer barnen i att leka 

varierat och mindre könsstereotyp genom att organisera barns egeninitierade lek så att 

de upptäcker nya lekar och lekkamrater.  

7.3 Närvaro och genusarbete i barns egeninitierade lek 

Temat skildrar hur förskollärare beskriver sin närvaro och sitt arbete med genus i barns 

egeninitierade lek. För att tydliggöra resultatet är temat indelat i underkategorierna 

Barnen styr leken, Förskollärarens närvaro, Uppmuntra varierade lekar, Samtala med 

barnen och Förhållningssättets betydelse. Avslutningsvis kommer resultatet som 

framkommit under temat analyseras utifrån studiens teoretiska ramverk och tidigare 

forskning.  

 
7.3.1 Barnen styr leken 

I intervjuerna framkom det att flera förskollärare ansåg att barns egeninitierade lek är 

den lek där barnen själva styr vad de ska leka och hur de ska leka. En förskollärare 
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beskrev att: ”Barnens egen lek det är ju vad de gör i rummen, tänker jag. Vad de gör 

med det materialet som finns (Förskollärare 6)”. Vidare beskrev en förskollärare att det 

också innebär att barnen själva bestämmer med vem de ska leka med: ”När de väljer 

själva vad de vill lek med och hur de väljer att leka och tillsammans, och oftast 

tillsammans med vem de väljer att leka också” (Förskollärare 3). Flera av förskollärarna 

menade att den egeninitierade leken ska vara ett tillfälle för barnen att få leka på egen 

hand och att de vuxna måste tillåta att barnen leker utan de vuxnas närvaro. En 

förskollärare berättar att det är viktigt att barnen får leka själva utan vuxnas närvaro för 

att de ska kunna skapa sig sin egen fantasivärld i leken: ”Jag tycker det är väldigt 

positivt. Jag tycker om när barn leker för då skapar de sig sin värld, sin... i fantasin så 

vet de, kan de… när de kommer till sin verklighet jämföra där på något vis […] När 

barn leker själva så att det är lite magiskt” (Förskollärare 4). Förskolläraren uttrycker 

där med att barnens egen lek är viktig och att de måste tillåtas att vara ensamma i sin 

lek. 

 
7.3.2 Förskollärarens närvaro 

Tre av förskollärarna beskrev att deras närvaro i barnens egen lek eventuellt kan störa 

barnens pågående lek. Förskollärarna lyfte att det finns en rädsla för att barnens lek ska 

störas och att leken ska avbryts om de träder in i ett rum där barnen redan leker: ”Så 

gäller det ju att se att man inte stör och går in i leken utan ibland leker de jättebra tills 

man kommer in i rummet då blir det en störsmoment” (Förskollärare 1). En annan 

förskollärare menade att de måste avgöra när de kan gå in i leken för att den inte ska 

störas: ”Man vill ju inte störa dem heller för då bryter man ju leken i situationen, så det 

är ju lite sådär med känsla” (Förskollärare 2). De uttryckte att de ibland försöker vara 

närvarande utan att barnen märker det av rädsla för att de ska störa barnens pågående 

lek.  

Samtliga förskollärare beskrev att de ibland observerar barnens lek. De flesta 

förskollärare lyfte att de observerar leken för att veta vad barnen leker och hur leken 

fungerar. En av förskollärarna berättade: ”Ibland kan det ju vara att man sitter bredvid 

och lyssnar. Vad det är som… vad det är som händer, vad de leker” (Förskollärare 6). 

Observationer av barnens lek sker på olika sätt, några förskollärare beskrev att de är 

inne i rummen nära barnen när de leker. En av förskollärarna beskrev det som att: ”Det 

är ju när jag är i rummet som jag kan vara delaktig i deras lek. Så då hör jag ju vad de 

säger och då kan jag vara med på ett helt annat sätt” (Förskollärare 4). Hon förklarade 

dock i likhet med några andra förskollärare att hon ibland också observerar leken på 

avstånd: “Men jag måste ju tillåta att dörrarna ska få vara stängda och man kan ju 

tjuvlyssna ibland, man hör på ljudet också och man ser på arrangemanget” 

(Förskollärare 4). 

I intervjuerna beskrev tre av förskollärarna barnens inbjudan till lek som en 

betydelsefull faktor för deras delaktighet i barns egeninitierade lek. En av de tre 

förskollärarna framställde det som: ”Man kan bli inbjuden i lek med ju då går man ju in 

och leker i leken, det de gör” (Förskollärare 2). Angående sin delaktighet i leken 

beskrev flera av de intervjuade förskollärarna sin delaktighet i barns egeninitierade lek 

som att de deltar men inte styr leken: ”Ibland är man med i leken och går in och leker 

men att barnen bestämmer vad man ska vara för något, eller så att de får berätta mycket 

att vad de vill att vi leker och sådana grejer” (Förskollärare 1). 

Flera av förskollärarna beskrev sin delaktighet i barns lek som en möjlighet för dem att 

utveckla barnens nuvarande lek. Några beskrev sin delaktighet som stöttande i barnens 
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lek, medan en beskrev delaktigheten som en möjlighet att fånga barnens intresse och 

introducera en lek: ”Det är ju likadant att sitter man i, och det finns både bilar och så 

tågbana och olika grejer och leker man med dem så kommer barnen åh leker. Det blir en 

bättre lek […] är man med dem så leker de ju” (Förskollärare 1). De förskollärare som 

uttryckte sin delaktighet som en möjlighet att utveckla leken beskrev att det sker genom 

att tillföra nytt material: ”Det kan ju vara att man plockar med nånting in i leken, eller 

att antingen ett föremål alltså nånting man plockar med” (Förskollärare 

3). Delaktigheten som en möjlighet att kunna ge stöttning i leken lyftes fram av tre av 

förskollärarna där en berättade att hennes delaktighet i leken ofta beror på att hon 

uppfattar att hon behöver stötta barnen: ”Det är ju inte det att jag gå in och går in i den 

fria leken, det är sällan det händer. Det gör man ju bara om man märker att någon far 

illa i leken eller att någon är utanför eller att den inte fungerar” (Förskollärare 2).  

7.3.3 Uppmuntra varierade lekar 

I relation till genusarbetet beskrev en förskollärare att delaktighet i barnens egen lek 

möjliggör för förskollärare att uppmuntra barnen att använda en variation av leksaker, 

framförallt leksaker som innebär normativ genusöverträdelse. Hon förklarar att det 

skapar ett mer öppet klimat där barnen vågar testa nya saker: 

Jag tror att om man har ett förhållningssätt som vuxen på en förskola att det är 

tillåtet att använda sakerna. Att man som vuxen också kan gå in och stärka barn 

som leker med saker som kanske klassas som det andra könets tillhörigheter, eller 

vad man ska säga. Så tror jag att det kan bli en mer öppen miljö för barnen även 

där, att de vet att här får jag leka med det jag tycker är roligt oavsett. Att de har 

möjlighet att öppna upp för att våga testa grejer som de kanske inte blir erbjudna på 

andra ställen (Förskollärare 3).  

Samma förskollärare förklarade dock att hon inte tror att barn som leker med leksaker 

som är normativt förknippade med det andra könet uppmärksammas och uppmuntras 

lika mycket som barn som leker med leksaker stereotypt för deras kön. Hon beskrev att: 

”Jag tror att ofta är det mer att man får den positiva inputen när man väljer de här 

könsstereotypa grejerna” (Förskollärare 3).  

Hälften av förskollärarna lyfte dock vikten av att inte tvinga barnen till att leka vissa 

lekar eller med vissa leksaker. Istället menade dessa förskollärare att genusarbetet 

handlar om att uppmuntra barnen till att prova nya lekar och leksaker och att det är 

förskollärarens roll att stödja barnen att våga och känna sig trygga med det: 

Men sen tycker jag inte att man ska tvinga någon att leka med dockor bara för att 

det ska bli mer, alltså genustänk eller så, att det ska vara jämställt. Är det någon 

som verkligen inte vill leka med dockor, oavsett pojkar eller flickor, så tycker jag 

inte att man ska: jo men nu ska du leka med det där. [...] Jag tycker det är viktigt att 

alla får prova allt. Att man pushar dem lite till att våga. […] man stöttar dem att det 

är okej och visar det (Förskollärare 5) 

En annan förskollärare ansåg att genusarbete i barnens lek handlar om att arbeta för att 

barnen ska erbjudas att göra saker som de tidigare blivit begränsade från: 

Det är ju alltså ett sätt vi måste jobba med, att få flickorna att göra de här 

utmaningarna som de kanske inte vågar, för de aldrig har fått. Eller pojkarna att 

göra det här lugna, som de kanske alltid har blivit inslängda i lekhallen, där kan de 

vara och rusa av sig lite sådär. Flickorna får sitt här och pyssla, just att man tänker 

om (Förskollärare 2).  
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En förskollärare beskrev också att hon upplever att vissa typer av lekar inte accepteras 

av vissa förskollärare, men att det även här handlar om att lära barnen hantera leken: 

”Vi kan vara med på buslekar, att man inte försöker ta bort den delen utav lekar heller. 

Då blir det fel, istället för att man hjälper barnen att hantera det på ett positivt sätt. Så att 

det blir en bra grej och inte en negativ grej” (Förskollärare 3).  

7.3.4 Samtala med barnen  

Att samtala med barnen kring genus och stereotypa genusmönster i leken lyftes fram av 

flertalet förskollärare angående genusarbetet. En förskollärare menade att: ”Man måste 

vara lyhörd och uppmärksam på hur barn pratar till varandra. Det är allt det, det är 

språket, det verbala, det är superviktigt” (Förskollärare 4). Vikten av att samtala med 

barnen beskrevs ofta ske i samband med att barnen verbalt uttryckt att flickor eller 

pojkar är på ett visst sätt eller bara kan leka en viss lek. Flera av förskollärarna menade 

att de genom samtal med barnen kan ställa frågor till dem och diskutera genus och på så 

sätt ge barnen nya perspektiv som skapar en bredare syn på genus: 

 

Om det är ett sådant här snack om vad som är killigt och tjejigt och såhär, så tycker 

jag att då måste man ta tag i det. Ta upp det till ytan eller vad man säger och visa 

upp det för barnen, att såhär pratar ni och så här tänker ni. Då tror jag att om man 

gör det så kan man lyfta problemet på något vis och göra det synligt för dem. 

Hjälpa dem till att tänka på ett annat vis och kanske… just det, vad tokigt eller vad 

dumt att jag tänker så. Det är väl klart att man måste vara tillåtande (Förskollärare 

4) 

En annan förskollärare menade att förskolläraren genom samtal med barnen kan ge dem 

ett vidare perspektiv genom att dra paralleller mellan deras lek och verkligheten och på 

så sätt bredda deras perspektiv. En förskollärare beskrev till istället att hon ofta samtalar 

med barn kring genus vid ett senare tillfälle och inte just när barnen är i leksituationen. 

Förskolläraren menade att det i situationen är bättre att som förskollärare ta ett steg 

tillbaka och att ta upp en liknande situation vid ett senare tillfälle när barnen själva inte 

är mitt i situationen: 

Man ser lite hur det utvecklar sig. Och sen kanske man går in och så här: ja men 

vad pratar ni om eller såhär. Sen lite senare så kanske, för vi har jobbat mycket med 

rollspel, om det har uppstått en konflikt eller såhär. Att man tar upp en konflikt 

eller så och att man tar upp det med rollfigurer, och spelar upp det vid ett senare 

tillfälle. För jag tror det blir en lättare situation. Givetvis måste man ju ta det när 

det är aktuellt, men jag tror att det kan vara lättare för barn att reflektera över det 

när man inte är mitt uppe i situationen (Förskollärare 6). 

Att samtala med barnen vid ett senare tillfälle istället för när barnen är mitt uppe i 

situationen ansåg förskolläraren underlättar för barnen att kunna reflektera över det som 

skett.  

7.3.5 Förhållningssättets betydelse 

När det kommer till förskollärarens arbete med stereotypa genusmönster i förskolan 

beskrev alla förskollärarna sitt eget förhållningssätt som centralt. Två förskollärare lyfte 

att deras egen uppväxt och deras egna erfarenheter är avgörande för hur de förhåller sig 

till genus: ”Det är ju väldigt olika, för jag har ju en annan uppväxt. Jag har ju någonting 

annat hos mig, som gör att jag uttrycker mig på ett visst sätt och sådär” (Förskollärare 

4). En förskollärare menade att stereotypa genustankar om vad som är flickigt och 

pojkigt finns hos alla och påverkar vårt förhållningssätt: ”Man kan ju inte säga sådär att 
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jag har inget sådär genus, jag är helt sådär fri. Det finns ju ingen som är det” 

(Förskollärare 6). En förskollärare menade att tankarna och förhållningssättet gentemot 

genus är starkt förankrat och att det är viktigt att som förskollärare vara öppen för att 

förändra sitt tankesätt: ”Vad jag bär med mig, att jag får ju kanske ändra mig lite också, 

i livets gång. […] Det sitter ju ganska rejält förankrat i en” (Förskollärare 4). Flera av 

förskollärarna beskrev vikten av att vara medveten om sitt förhållningssätt gentemot 

barnen. De poängterade att förskollärare är med och skapar genus och att det därför är 

centralt att de är medvetna om hur de förhåller sig till och uttrycker sig kring genus: 

Jag tycker det är jätteviktigt och jag försöker själv bli mer och mer medveten kring 

hur jag bemöter barn utifrån alltså självreflektioner, kring hur gör jag egentligen 

annorlunda. Beter jag mig annorlunda, förväntar mig olika saker beroende på om 

barnet är en killen eller en tjej? […] och hur kan jag förändra det. Alltså att man 

själv hela tiden är medveten om och försöker jobba på att bli mindre, ja dela upp 

det mindre (Förskollärare 3). 

Vikten av att möta barnen som individer och på så sätt ge barnen samma förutsättningar 

oavsett kön framkom också i intervjuerna. En förskollärare lyfte både sin egen önskan 

men också läroplanens beskrivning av att alla barn ska ges samma förutsättningar: 

”Man vill ju att alla ska ha samma förutsättningar i livet. Det är ju, enligt läroplanen ska 

man ju också ge alla samma förutsättningar, och då måste man ju också tänka på rätt 

sätt” (Förskollärare 2). Vikten av att barnen känner sig trygga att vara sig själva och den 

de är var också något som beskrevs av förskollärarna. En förskollärare lyfte att barnen 

inte ska känna sig begränsade eller otillräckliga och att det inte ska spela någon roll om 

de är pojkar eller flickor: ”Man hjälper barnen att våga vara sig själva oavsett vem det är 

och oavsett vilket kön man än har. För det är ju verkligen det man vill komma åt, att 

man ska våga vara sig själv, inte om man är särskilt killig eller särskilt tjejig” 

(Förskollärare 3). 

Hur förskolläraren uttrycker sig i samtal med barnen beskrevs också som viktigt. En 

förskollärare lyfte hur flickor och pojkar i förskolan bemöts av vuxna i samtal kring 

deras kläder. Hon beskrev både vilka ord som används när förskolläraren pratar med 

barnet men också vilket röstläge som används. Hon förklarar att det kan skilja sig åt hur 

en förskollärare pratar med en pojke respektive en flicka men att det är viktigt att 

förskolläraren inte gör någon skillnad i hur hon samtalar med flickor och pojkar: ”Att 

man tänker på om det kommer en kille med nya kläder, att man inte: Vad cool du är och 

sådär […] Och tjejerna får höra: vad fin du är […] Utan man säger likadant till både 

tjejer och killar. Det har man, det känns som man blivit bättre på de faktiskt” 

(Förskollärare 1). I resultatet framkommer det dock att det kan vara svårt att möta 

barnen som individer: 

Vi jobba mer lika, det spelar ingen roll om det är en pojk eller en flicka de får ju 

samma, jag gör ju samma, eller försöker i alla fall. Sen kanske man inte alltid gör 

det men försöker i alla fall göra likadan med pojkarna som jag gör med flickorna. 

[…] De är ju individer allihop, man måste försöka tänka så (Förskollärare 2).  

Förskolläraren menade att det kan vara svårt att inte göra skillnad mellan pojkar och 

flickor men att hon försöker se till barnet som individ så att alla barn ska ges samma 

förutsättningar. Gällande förskollärares bemötande uttryckte en av de sex förskollärarna 

att hon uppfattar att pojkar ges mer acceptans än flickor: “Jag tror att man även i 

förskolan har en tendens att låta killarna ta mer utrymme än tjejerna, både som sagt 

ljudmässigt och rörelsemässigt. För man har satt ribban mycket högre med vad som är 
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tillåtet för killar än för tjejer” (Förskollärare 3). Citatet skildrar en syn på att pojkar och 

flickor ges olika förutsättningar och bemötande i förskolan på grund av sitt kön.  

Att ha ett tillåtande och öppet förhållningssätt beskrevs som viktigt av flera 

förskollärare. De lyfte att barnen ska ges möjlighet att leka med vad de vill och ha vilka 

kläder de vill. En förskollärare menade att barn själva skapar sitt eget mönster och att 

förskolläraren måste vara öppen och tillåtande så att barnen känner sig fria att vara sig 

själva: ”Barn … på något vis… de skapar ju sig ett eget mönster egentligen […] det är 

ju jätteviktigt att de får vara fria” (Förskollärare 4). Flera av förskollärarna lyfte också, 

beträffande sitt förhållningsätt, att de är positiva till när barn överskrider de stereotypa 

genusgränserna. De beskrev att det finns barn som på olika sätt är gränsöverskridande 

och att förskollärarna då måste vara tillåtande och uppmuntra barnen till att överträda 

gränserna. En förskollärare berättade att: ”Det är ju jättekul, alltså när man vill 

överträda. Så då uppmärksammar man ju det på något vis, uppmuntrar dem till att leka 

vidare” (Förskollärare 4). Vid intervjun berättade en av förskollärarna dock att hon 

uppfattade att förskolepersonal tenderar att ge barn mindre uppmärksamhet när de 

gränsöverskrider i lek till skillnad mot när de leker könsstereotypa lekar: 

Jag tror att ofta är det mer att man får den positiva inputen när man väljer de här 

könsstereotypa grejerna. Man får mindre uppmärksamhet, kanske till exempel en 

kille som går omkring med en docka. Så kanske han inte, det blir inte lika 

uppmärksammat […] men om han intresserar sig för något byggfordon så fastnar 

man mer och pratar om det (Förskollärare 3). 

Förutom förskollärarens eget förhållningssätt lyfte några av förskollärarna också 

arbetslagets gemensamma förhållningssätt som centralt i arbetet med genus. De flesta 

förskollärarna beskrev att det är viktigt att arbetslaget samtalar om genus så att de har 

ett gemensamt synsätt och tillsammans kan arbeta med genus i förskolan. En 

förskollärare beskrev att: ”Vi bär med oss olika ryggsäckar när det gäller det tänket då, 

genus, och hur det ska köras tillsammans” (Förskollärare 4). Två förskollärare 

poängterade att det finns risker med att arbetslaget inte har ett gemensamt synsätt och 

arbetssätt kring genus: 

Det är ju vi som grundar hela deras tänk på något vis. Och skulle vi inte tycka att 

det var okej… att det ska vara killigt och det ska vara tjejigt. Gränsöverskridande 

ska det ju vara och då måste vi ju stå för det tillsamman och då blir det ju fel vibbar 

annars (Förskollärare 4). 

Den andra förskolläraren förklarade att om arbetslaget inte har ett gemensamt synsätt 

och arbetssätt gällande att motarbeta stereotypa genusmönster kan det leda till att 

stereotypa genusmönster stärks. Om inte alla i arbetslaget inte motarbetar stereotypa 

genusmönster kan det leda till en uppdelning av pojkar och flickor: ”Alla förskollärare 

eller barnskötare kanske inte motarbetar det och då blir det ju en slags acceptans att, då 

finns det kanske pojkfärger och flickfärger och sådär” (Förskollärare 5). 

Flera förskollärare beskrev också arbetslaget som en tillgång för att uppmärksamma 

varandra på hur de bemöter barnen: ”Det är som jag sa innan att man tänker på vad man 

säger och hur man agerar och sådana grejer, och att man hjälper varandra till det” 

(Förskollärare 1). En annan förskollärare berättade att: ”Man förstärker pojkar och 

flickor på olika sätt, omedvetet kan man ju göra med. Vår uppgift är ju att hjälpa 

varandra också för man kan ju göra saker man inte tänker på” (Förskollärare 2). 

Förskollärarna lyfte att det är viktigt att arbetslaget är tillåtande gentemot varandra och 

att personalen i arbetslaget vågar berätta eller ifrågasätta hur de andra i arbetslaget 
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bemöter barnen: ”Man lyfter frågan och diskuterar, det är väldigt viktigt att man 

försöker medvetet kommentera, prata med varandra: du jag såg dig göra det där, hur 

tänkte du där? Eller att man vågar ha den öppenheten mot varandra och kunna prata om 

det” (Förskollärare 3).  

Samtliga förskollärare beskrev att de ansåg att genusarbetet i förskolan är viktigt: ”Det 

gör jag ju dagligen så jag ställer mig nog rätt bra till det, för det gör vi ju, det är ju ett 

arbetssätt vi har. Det är ju någonting som ska inkluderas […] vi ska ju jobba med genus. 

Det ska ju vara jämlikt, det ska ju vara lika för alla” (Förskollärare 2). Samma 

förskollärare menade att det aktivt måste ske ett medvetet arbete med genus för att 

barnen i förskolan ska bemötas jämställt: ”Det gäller ju att vi inte slutar tänka, man 

måste nog jobba på det hela tiden tror jag” (Förskollärare 2). Samtidigt beskrev flera av 

förskollärarna att de inte bedriver aktivt genusarbete just nu. En förskollärare beskrev 

att: ”Det står ju i läroplanen att det ska ingå men sen så arbetar vi ju inte så jättemycket, 

men man tänker ju på det, hela tiden. Men vi arbeta ju inte jättemycket med det just nu” 

(Förskollärare 1). Ovanstående skildrar en syn på att genusarbetet är viktigt men att 

förskolorna inte bedriver ett aktivt genusarbete just nu.  

7.3.6 Analys av förskollärares närvaro och genusarbete i barns egeninitierade lek 

Förskollärarna i denna studie beskrev att deras närvaro i barns lek är viktig för att kunna 

stödja leken i relation till genusarbetet. Dock framkommer det också att förskollärarna 

beskrev sin närvaro och delaktighet i barnens egen lek varierande. Likt 

socialkonstruktionismen beskrev förskollärarna att de är en del av den sociala kontext 

som skapar genus på förskolan. Genom att vara närvarande kan de uppmärksamma 

stereotypa genusmönster i barnens lek och skapa en verksamhet där barnen inte 

begränsas av stereotypa genusmönster. Samtidigt lyfte flera förskollärare att barnen 

även måste få leka på egen hand och beskrev en rädsla för att deras närvaro ska störa 

barnens lek. Detta tankesätt beskrivs leda till att de medvetet håller sig på avstånd 

emellanåt och att de vill ha barnens tillåtelse att få delta. Likt ovan visar också tidigare 

forskning att förskollärares närvaro i barns egen lek varierar.  Flera förskollärare 

beskrev i tidigare studier vikten av att barnen ska få leka ostört medan andra lyfte att de 

ansåg att förskollärare ska delta i barnens lek. Trots att förskollärarna uttryckte olika 

synsätt angående förskollärares närvaro i barns egeninitierade lek visade observationer 

att förskollärares närvaro var begränsad (Aras 2016; Pyle & Danniels 2017). I en äldre 

studie av Kontos (1999) visade resultatet att förskollärare förr var delaktiga i barns lek i 

högre utsträckning, där de gav stöd till barnen genom kommunikation.  

 

Flera av förskollärarna i denna studie lyfte vikten av att kommunicera med barnen i 

genusarbetet. De beskrev att deras närvaro möjliggör för dem att uppmärksamma 

situationer där barnen uttrycker stereotypa genusmönster, vilket skapar förutsättningar 

för dem att kunna samtala med barnen om dessa. Förskollärarna menade att de genom 

samtal med barnen kan bidra till att barnen får nya perspektiv kring genus och deras sätt 

att prata och bemöta varandra. Till skillnad mot Sandström, Stier och Sandbergs (2013) 

studie som visade att förskollärare inte gör barnen delaktiga i genusarbetet, visade 

resultatet i denna studie att förskollärarna bjuder in barnen i genusarbetet genom att 

samtala med dem om genus och stereotypa genusmönster. Att förskollärares delaktighet 

och närvaro i barns egeninitierade lek främjar för interaktion och samspel mellan barnen 

framkommer i en studie av Pramling Samuelsson och Johansson (2006). Till skillnad 

mot studien ovan menar Harper och McCluskey (2003) att förskollärare inte bör 

interagera med barnen i deras fria lek för att främja interaktion mellan barnen. Enligt 

socialkonstruktionismen skapas genus i interaktion mellan människor i barnets 
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omgivning (Allwood och Erikson 2017) och utifrån detta bör förskollärare vara 

medvetna om, och stödja kommunikationen mellan barnen, för att motverka att barnen 

förmedlar begränsande genusmönster. Detta förutsätter således att förskolläraren är 

närvarande. Förskollärarna i studien lyfte att de genom att samtala med barnen om 

genus vill minska skillnaden mellan flickor och pojkar vilket relateras till Hirdman 

(1988) och begreppet dikotomi. Om förskolläraren inte är närvarande och där med 

riskerar att inte vara medveten om hur barnen interagerar med varandra, som studien 

ovan antyder, ses en risk för att förskolläraren inte uppmärksammar om barnen 

uttrycker stereotypa genusmönster och därigenom befäster eller förstärker dikotomin.  

Förutom att samtala med barnen beskrev några förskollärare att deras delaktighet i barns 

lek också möjliggör för dem att uppmuntra barnen att leka varierande lekar. Genom att 

förskollärarna är öppna och tillåtande för att barnen leker varierat kan det utifrån, 

Hwang och Nilssons (2011) beskrivning av att genusnormer enligt 

socialkonstruktionismen är socialt skapat, ses som att förskollärarna i samspelet med 

barnen försöker rekonstruera de sociala genusnormerna på förskolan. Det görs genom 

att möjliggöra för att barnen ska kunna välja lekar utifrån det dem själva vill och inte 

utifrån normativa förväntningar på dem baserat på deras kön. Att barn bör uppmuntras 

till att få ta del av flera olika sorters lekar lyfts även av flera förskollärare i den tidigare 

forskningen av Sandström, Stier och Sandberg (2013) som menar att det möjliggör för 

att barnen får nya erfarenheter och ett vidgat perspektiv. Hälften av förskollärarna i 

denna studie beskrev att de vill främja för att barnen leker varierande lekar men 

poängterar att inga barn ska tvingas till en viss typ av lek på grund av sitt kön. Det 

skiljer sig mot Sandström, Stier och Sandberg (2013) studie där några förskollärare 

uttryckte att barn bör uppmanas till att leka genusöverträdande lekar. Gällande 

genusarbetet beskrev dock några av förskollärarna i denna studie vikten av att vara 

tillåtande och uppmuntrande när barnen själva väljer genusöverträdande lekar. I likhet 

med ovanstående beskrev andra förskollärare i studien av Sandström, Stier och 

Sandberg (2013) vikten av att stödja barns genusöverträdelser och att barnen ska tillåtas 

utforska det som karaktäriseras som överträdande.  

Förskollärarna i denna studie lyfte vikten av ett medvetet förhållningssätt i genusarbetet. 

De menade att ingen är fri från stereotypa genusmönster, samt att deras egna 

erfarenheter påverkar deras förhållningssätt gentemot barnen, och att de därmed måste 

vara öppna för att förändra sitt tankesätt. Till skillnad mot Sandström, Stier och 

Sandberg (2013) där förskollärare såg sig själva som ett hinder i genusarbetet genom att 

bidra till att stärka könsroller, beskrev förskollärarna i denna studie inte sig själva som 

ett hinder. Dock uttryckte de vikten av att vara medveten om sitt förhållningssätt och 

hur de bemöter barnen för att inte riskera att stärka genusmönster. Gällande ett medvetet 

förhållningssätt framkom, likt Sandström, Stier och Sandbergs (2013) och Edström 

(2014), vikten av att se och möta barnen som individer. Förskollärarna i denna studie 

menar att det främjar för att barnen ges lika förutsättningar oavsett kön, vilket de 

beskrev som centralt inom genusarbetet. En av förskollärarna uttryckte dock en 

uppfattning om att pojkar ges mer acceptans och får ta mer utrymme i förskolan än vad 

flickor får. Det sätts i relation till Hirdmans (1988) genussystemteori och begreppet 

hierarki där mannen utgör normen och ges en högre position. Att mannen ses som 

normen lyfts också fram i en studie av Granger, Hanish, Kornienko och Bradley (2017) 

som beskriver att förskollärare tenderar att lyfta den manliga normen genom att främja 

för normativt maskulina lekar. Studien av Edström (2014) visade att förskollärare 

framförallt beskrev att flickor bör uppmuntras till genusöverträdelser och att stereotypt 

flickiga flickor beskrevs symbolisera ett misslyckande i jämställdhetsarbetet. I denna 
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studie lyfte dock inga förskollärare att de i genusarbetet strävar efter att förändra barnen 

till att passa in i den maskulina normen. Förskollärarna i denna studie poängterade 

istället vikten av att ge alla barnen samma förutsättningar och att bemöta dem som 

individer.  

För att i genusarbetet kunna arbeta utifrån ovanstående arbetssätt beskrev förskollärarna 

arbetslaget som en central aspekt. De ansåg att de genom samtal i arbetslaget kan 

uppmärksamma varandra på hur de bemöter barnen och främja för ett förhållningssätt 

där barnen bemöts som individer. De poängterade att det är viktigt att arbetslaget har ett 

gemensamt synsätt gällande genus och att det hittar ett gemensamt arbetssätt. Om 

arbetslaget har olika syn på genus och genusarbetet menade de att det finns en risk för 

att stereotypa genusmönster stärks. Utifrån Hirdman (1988) och begreppet dikotomi ses 

en risk för att isärhållningen mellan pojkar och flickor stärks om arbetslaget inte 

gemensamt arbetar för att ge alla barn lika förutsättningar oavsett kön.  

Till skillnad mot förskollärarna i studien av Sandström, Stier och Sandberg (2013) som 

ansåg att genusarbetet främjas genom att genus och kön inte uppmärksammas, blir det 

utifrån förskollärarnas beskrivningar tydligt att de menar att det är centralt att 

uppmärksamma och arbeta med genus i förskolans verksamhet. Likt 

socialkonstruktionismen som beskriver att genus skapas i den sociala omgivningen 

(Hwang & Nilsson 2011) lyfte förskollärarna att de genom sitt förhållningssätt bidrar 

till att skapa genus i förskolan och att de därför är centralt att de är medvetna om hur de 

bemöter barnen och vad de uttrycker. Trots att alla förskollärare i studien ansåg att 

genusarbetet är betydelsefullt beskrev ingen av förskollärarna att de i arbetslaget 

bedriver aktivt genusarbete. Endast en förskollärare beskrev att de på avdelningen aktivt 

har observerat genus i barnens egeninitierade lek. Istället lyfte förskollärarna att de dels 

samtalar med arbetslaget när de uppmärksammat stereotypa genusmönster i barnens 

egeninitierade lek, dels reflekterar över sitt eget förhållningssätt gentemot barnen. 

Avslutningsvis visar analysen att förskollärarna ser sig själva som en del av den sociala 

kontext som skapar genus i förskolan, samt att de genom att vara närvarande kan 

uppmärksamma stereotypa genusmönster i barnens lek och främja för en mindre 

könsnormativ verksamhet. Närvaro i barnens egna lek uttryckte förskollärarna också 

möjliggör för dem att samtala med barnen om genus samt uppmuntra till varierade 

lekar. Trots att förskollärarna poängterade vikten av att vara närvarande i barns 

egeninitierade lek framkom det en rädsla för att störa leken men också att det är 

betydelsefullt att barnen får möjlighet att leka utan vuxnas närvaro. Vikten av att vara 

medveten om sitt eget förhållningssätt framkom som en central aspekt. Förskollärarna 

poängterade att barnen ska bemötas som individer och ges samma förutsättningar 

oavsett kön. I analysen framkom det också att arbetslaget utgör en betydelsefull faktor i 

förskolans genusarbetet då personalen kan utgöra ett stöd för varandra i det pedagogiska 

arbetet. Att arbetslaget har ett gemensamt förhållningssätt i genusarbetet beskrevs som 

betydelsefullt.  
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8 Diskussion 
I detta avsnitt förs en diskussion kring studiens resultat och metod. I 

resultatdiskussionen diskuteras studiens resultat i relation till frågeställningarna och 

syftet. En del diskussioner stärks av tidigare forskning och relateras till det teoretiska 

ramverket för att fördjupa och stärka diskussionen. Här beskrivs även vilka pedagogiska 

implikationer studiens resultat kan få för förskoleprofessionen. I metoddiskussionen 

diskuteras de metodval som gjorts och vilka effekter de kan ha fått för studiens resultat.  

 

8.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie är att synliggöra hur förskollärare beskriver sitt pedagogiska 

arbete med stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek. För att kunna studera 

syftet formulerades tre frågeställningar. Den första kring hur förskollärare beskriver 

stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek, den andra på vilka sätt förskollärare 

beskriver sin roll i barns egeninitierade lek och den tredje hur förskollärare beskriver sin 

roll att pedagogiskt arbeta med stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek. Den 

första frågeställningen bildade i resultatet temat Stereotypa genusmönster i barns 

egeninitierade lek. Resultatet gällande frågeställningen visade stor variation gällande 

huruvida det finns stereotypa genusmönster i barns lek eller inte. Det framkom både att 

det inte finns några skillnader i barns lek på grund av kön, men också att barns lek är 

stereotyp. I de fall där barns lek ansågs vara könstereotyp karaktäriserades flickors lek 

som omhändertagande och lugn, medan pojkars lek ansågs vara mer aktiv. Den tidigare 

forskning vi fann inom området visade genom observation att barns lek är könsstereotyp 

(Goble, Martin, Hanish & Fabes 2012; Todd, Barry, & Thommessen 2017). Det var 

endast en förskollärare som uttryckte att de observerat genus i barns lek och vi tolkar 

därför att förskollärarnas svar eventuellt baseras på egna upplevelser snarare än 

observationer gällande vad barnen faktiskt leker. I resultatet framkom det att 

exkludering på grund av kön kan ske när barn gränsöverskrider genusnormer. 

Maktutövandet sker då barnen överskrider genom klädval, beteenden eller när de 

försöker tillträda lekar som normativt förknippas med det andra könet. Ovanstående 

visar på vikten av att förskollärare synliggör om barnens lek i förskolan är stereotyp och 

om barnen exkluderas på grund av gränsöverskridande. Vi tolkar där med att 

observationer av genus i barns lek främjar förskolans genusarbete och motverkar att 

eventuell exkludering på grund av kön sker i förskolans verksamhet. 

Gällande stereotypa genusmönster i barns lek framkom det i resultatet hur förskollärare 

uppfattar att stereotypa genusmönster skapas. Flera aspekter lyftes så som samhälle, 

förskola, andra barn och den biologiska faktorn, men det som framkom som mest 

centralt var hemmet. Beträffande frågeställningen om hur förskollärare arbetar med 

stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek framkom det i liten utsträckning att 

förskolan samverkar med hemmet i genusarbetet. Det som lyftes av förskollärarna var 

att de samtalar med vårdnadshavare om genus när vårdnadshavarna själva tar initiativ 

till detta. I förskolans läroplan står det att förskolan ska samverka med hemmet för att 

skapa goda förutsättningar för barnets utveckling (Skolverket 2018). Utifrån 

beskrivningen i förskolans läroplan och att förskollärarna i denna studie uttryckte att 

hemmet utgör en betydelsefull aspekt i genusskapandet, tolkar vi att 

förskoleprofessionen aktivt bör eftersträva att vårdnadshavare bjuds in och blir delaktiga 

i förskolans genusarbete. Det skulle kunna möjliggöra för en mer enhetlig syn på genus 

i barnets omgivning utifrån att Hwang och Nilsson (2011) beskriver att genus enligt det 

socialkonstruktionistiska perspektivet skapas i social interaktion. 
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I de två frågeställningarna kring hur förskollärare beskriver sin roll i barns 

egeninitierade lek, samt hur de beskriver sitt pedagogiskt arbete med stereotypa 

genusmönster i barnen egeninitierade lek framkom två gemensamma områden. De båda 

frågeställningarna berörde organisering och deltagande i leken och sammanställdes 

därför i resultatet till temat Förskollärarens organisering av barns egeninitierade lek i 

genusarbetet samt Förskollärares delaktighet och genusarbete i barns egeninitierade 

lek. Gällande det första temat framkom det i resultatet att förskollärares roll i barnens 

egeninitierade lek framförallt handlar om att organisera leken genom att strukturera vart 

och med vem barnen ska leka. I relation till genusarbetet uttrycktes det kunna främja för 

att barnen leker varierade lekar. En annan aspekt som lyftes fram var vikten av att 

strukturera den fysiska miljön så att den är öppen och tillåtande och bjuder in till olika 

lekar. Resultatet visade att det kan främjas av att rummens namn inte antyder vilken lek 

som ska förekomma, samt att rummen erbjuder en variation av leksaker som normativt 

inte relateras till en viss typ av lek eller kön. Vår tolkning utifrån studiens resultat är att 

förskollärarna genom den fysiska miljön vill främja för att samtliga barn i förskolan ska 

kunna leka i alla rum och med samtliga leksaker oavsett kön. Detta relateras till 

Hirdmans teori (1988) och begreppet dikotomi genom att förskollärarna vill minska 

isärhållningen mellan könen och ge barnen samma förutsättningar oavsett kön. I arbetet 

med stereotypa genusmönster i förskolan kan förskoleprofessionen utifrån ovanstående 

främja för att alla barns ges samma möjligheter och fritt kan välja lekar oavsett kön, 

genom att skapa en varierad och öppen fysisk miljö. 

I relation till frågeställningen om hur förskollärare beskriver sin roll i barns 

egeninitierade lek framkom det att förskollärarnas närvaro varierar och att det finns en 

rädsla för att närvaron ska störa barnens lek. I relation till frågeställningen om hur 

förskollärare beskriver sitt pedagogiska arbete med stereotypa genusmönster i barns 

egeninitierade lek skildrades en syn på att förskollärares närvaro i barns egeninitierade 

lek främjar för samtal med barnen om situationer som uppstår. Förskollärarna i studien 

förklarade att det handlar om situationer där barnen uttrycker stereotypa genusmönster 

och diskriminerar varandra på grund av kön. Att samtala med barn om genus kan 

således utifrån förskollärarnas beskrivningar uppfattas som en möjlighet för 

förskoleprofessionen att motverka könsdiskriminering i barns egen lek. Beträffande 

närvaro i lek visade resultatet att det också möjliggör för förskollärare att uppmuntra 

barn att testa olika sorters lekar och leksaker som barnen eventuellt annars inte hade valt 

på grund av stereotypa genusmönster. Genom att vara närvarande framkom det även att 

förskollärare kan uppmärksamma och uppmuntra barn när de överskrider genusgränser, 

exempelvis gällande val av lekar. Vikten av att inte tvinga barn att leka en viss typ av 

lek poängterades dock av förskollärarna i studien. Studiens resultat visar närvarons 

betydelse för förskollärares arbete med stereotypa genusmönster i leken, samtidigt visar 

såväl denna studie som tidigare forskning av Aras (2016) samt Pyle och Danniels 

(2017) att förskollärares närvaro varierar och att det finns en rädsla för att störa barns 

egen lek. Vi tolkar utifrån ovanstående att förskoleprofessionen bör utforma ett 

arbetssätt som möjliggör för dem att vara närvarande i barns egeninitierade lek då det 

kan främja genusarbetet, samtidigt som professionen inte behöver uppleva att deras 

närvaro stör barnen i leken.  

I resultatet framkom förskollärarnas egna förhållningssätt som en central aspekt i 

genusarbetet. Förskollärarna beskrev att de själva inte är fria från stereotypa 

genusmönster och att de därför måste reflektera över hur de tänker kring pojkar och 

flickor och hur det kommer till uttryck i förskolans verksamhet. Resultatet visade att 

förskollärare måste vara öppna för att förändra sitt tankesätt så att det överensstämmer 
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med förskolans uppdrag som enligt Skolverket (2018) är att förskolan ska arbeta för att 

barnen inte begränsas av stereotypa uppfattningar kring kön. I resultatet poängterades 

vikten av att bemöta barnen som individer och inte utifrån kön. Att barnen ska ges 

samma möjligheter och inte begränsas på grund av sin könstillhörighet lyftes fram som 

betydelsefullt, samtidigt problematiserades svårigheten att bemöta flickor och pojkar 

som individer och inte utifrån kön. Vi tolkar att detta kan vara en följd av 

förskollärarnas beskrivningar av att det är svårt att bli helt fri från stereotypa 

genusmönster. Förskollärarna i studien poängterade dock att de försöker bemöta pojkar 

och flickorna lika vilket kan sättas i relation till Hirdmans genussystemteori (1988) och 

begreppet dikotomi. Ovanstående tolkas som att förskollärarna i genusarbetet vill 

minska dikotomin mellan flickor och pojkar genom att bemöta dem som individer men 

att det är svårt på grund av deras egna förväntningar på kön. Enligt förskollärarnas 

beskrivningar ses en risk för att stereotypa förväntningar kan leda till ökad dikotomi 

genom att barnen bemöts olika. För förskoleprofessionen blir det därför centralt att 

reflektera över sina föreställningar om genus i relation till barn, och hur det kommer till 

uttryck i verksamheten. 

Beträffande förhållningssättet framkom det i resultatet att det är av vikt att arbetslaget 

har ett gemensamt synsätt. Förskollärarna i studien menade att det kan finnas olika 

föreställningar bland personalen och att de därför måste vara i symbios med varandra 

gällande genus, annars riskerar pojkar och flickor att bemötas olika. Detta tolkas som att 

isärhållningen mellan könen kan förstärkas om inte alla i arbetslaget gemensamt arbetar 

för att alla barn ska bemötas som individer och inte utifrån kön. I resultatet skildrades 

arbetslaget också vara en tillgång i genusarbetet genom att uppmärksamma varandra på 

hur de bemöter barnen i relation till normativa förväntningar på kön. Förskollärarna 

menade att det är viktigt att arbetslaget är tillåtande gentemot varandra och att 

personalen i arbetslaget vågar berätta eller ifrågasätta hur de andra i arbetslaget bemöter 

barnen. För att det ska bli möjligt för personalen att stödja varandra i hur de bemöter 

barnen tolkar vi att det visar på vikten av att i arbetslaget ha en gemensam syn på 

genusarbetet och hur barnen ska bemötas. Arbetslaget beskrevs av förskollärarna även 

som en tillgång i skapandet av en varierande och öppen fysisk miljö som beskrevs ovan. 

Utifrån förskollärarnas beskrivningar av arbetslagets betydelse tolkar vi att 

förskoleprofessionens genusarbete främjas av att arbetslaget utformar ett gemensamt 

synsätt och arbetssätt kring genus. För att det ska vara möjligt ses det som betydelsefullt 

att arbetslaget skapar goda relationer där de kan ifrågasätta samt diskutera sina egna och 

andras föreställningar och agerande gällande genus. 

Avslutningsvis visade resultatet att genusarbete i förskolan är av stor vikt och att det är 

centralt att det hela tiden sker ett medvetet arbete med genus för att barnen i förskolan 

ska bemötas jämställt. Samtidigt lyfte flera förskollärare att de för tillfället inte bedriver 

ett aktivt genusarbete. Utifrån det sammantagna resultatet i denna studie blir det synligt 

att flera aspekter är centrala i det pedagogiska arbetet med stereotypa genusmönster i 

barns egeninitierade lek. För att kunna arbeta med de aspekter som lyfts fram ovan 

tolkar vi att förskoleprofessionen bör sträva efter att ha ett aktivt och medvetet 

genusarbete för att barnen ska ges samma förutsättningar och inte begränsas i sin lek på 

grund av könstillhörighet.  

8.2 Metoddiskussion 

I denna studie valdes kvalitativ metod utifrån att studies syfte var att synliggöra hur 

förskollärare beskriver sitt pedagogiska arbete med stereotypa genusmönster i barns 

egeninitierade lek. För att få svar på studiens syfte förutsatte det att förskollärarna gavs 
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möjlighet att själva berätta hur de beskriver att de arbetar med stereotypa genusmönster. 

Denscombe (2009) beskriver att kvalitativ metod används i de studier där data samlas in 

i form av ord som skildrar individers beskrivningar och förståelse av fenomen. Enligt 

författaren används kvantitativ metod istället i studier som vill få fram data i form av 

siffror som analyseras med hjälp av statistiska metoder. Om kvantitativ metod valts 

hade inte förskollärarnas egna beskrivningar blivit synliggjorda, vilket krävs för att 

kunna uppnå studiens syfte. För att kunna skildra förskollärarnas beskrivningar, och 

därigenom uppnå studiens syfte, valdes intervju som datainsamlingsmetod. Intervjuerna 

var semistrukturerade med frågor grundade i studiens syfte, frågeställningar och 

teoretiska ramverk. Under intervjuerna gavs förskollärarna utrymme att utförligt berätta 

och utveckla sina svar utifrån intervjufrågorna. Semistrukturerade intervjuer främjade 

därför för utförliga och relevanta svar i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

Hade istället strukturerade intervjuer genomförts kunde det lett till att förskollärarnas 

svar och beskrivningar av sitt pedagogiska arbete varit begränsade. Det hade kunnat 

försvåra möjligheten att få fram ett utförligt resultat i studien. Ostrukturerade intervjuer 

hade istället kunnat leda till att intervjusvaren inte varit relevanta i relation till studiens 

syfte eller frågeställningar eftersom förskolläraren då inte haft några frågor att förhålla 

sig till. Ostrukturerade intervjuer hade därmed kunnat få negativa konsekvenser för 

studiens resultat.  

Studien genomfördes med en begränsad tidsram och därför genomfördes endast sex 

intervjuer. För kunna göra flera intervjuer under en kort tid valde vi att dela upp 

intervjuerna och genomföra tre intervjuer var. Då intervjuerna genomfördes med olika 

intervjuare kan det påverkat studiens resultat eftersom intervjufrågorna eventuellt 

ställdes på olika sätt med olika följdfrågor, vilket kan ha lett till att intervjuerna fick 

olika fokus. Om studien istället genomförts under en längre tidsperiod hade vi valt att 

genomföra intervjuerna tillsammans för att i större utsträckning kunna främja en 

liknande struktur på samtliga intervjuer. En längre tidsperiod hade också möjliggjort för 

ett bredare urval genom att fler intervjuer kunnat genomföras, vilket hade lett till ett mer 

utförligt resultat. Utifrån de tidsbegränsningar som fanns gjordes ett urval som, trots få 

förskollärare, skulle representera en bred variation. Det gjordes genom att förskollärarna 

som valdes ut är verksamma i tre olika kommuner samt tog förskollärarexamen under 

en bred tidsram: 1989–2018. De förskollärare som valts ut i studien kan inte 

representera förskollärare i allmänhet utan endast ge en bild av hur några förskollärare 

beskriver sitt pedagogiska arbete med stereotypa genusmönster i barns egeninitierade 

lek. Om sex andra förskollärare valts hade studiens resultat kunnat påverkas eftersom de 

eventuellt haft andra erfarenheter och synsätt gällande genus i lek. Utifrån intervjuerna 

med förskollärarna gjordes en innehållsanalys av det insamlade materialet. Denna 

analysmetod anses vara mest relevant i relation till denna studie utifrån att Denscombe 

(2018) skriver att innehållsanalys skildrar det som i materialet framkommer som 

relevant och av vikt. Genom innehållsanalys framkommer även värderingar och åsikter 

som uttrycks i materialet. Då studiens syfte är att synliggöra hur förskollärarna 

beskriver sitt pedagogiska arbete med stereotypa genusmönster i barns egeninitierade 

lek var det väsentligt att skildra åsikter, värderingar samt vad som beskrivs vara av vikt 

i det pedagogiska arbetet.  

I studien användes ett teoretiskt ramverk som utgick från det socialkonstruktionistiska 

perspektivet och Hirdmans genussystemteori. Det teoretiska ramverket anses vara 

relevant i relation till studiens syfte och frågeställningar då de berör hur genus skapas, 

förmedlas och beskrivs. Det teoretiska ramverket möjliggjorde för analys i studien för 

att besvara frågeställningarna och uppnå syftet. Andra teorier övervägdes men valdes 
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bort på grund av studiens omfattning då de bortvalda teorierna upplevdes för 

omfattande. På grund av den begränsade tidsramen var det nödvändigt att precisera 

studien och därigenom valdes mer precisa teorier som tydligt kunde relateras till 

studiens syfte och frågeställningar. Studiens teoretiska ramverk är således en faktor som 

möjliggjort för att studiens syfte kunde uppnås. Beskrivningar av genusmönster kunde 

analyseras genom Hirdmans genussystemteori, medan det socialkonstruktionistiska 

perspektivet möjliggjorde för analys av sociala faktorer i relation till genusmönster. En 

faktor som eventuellt kan ha påverkat studiens resultat är att varken det 

socialkonstruktionistiska perspektivet eller Hirdmans genussystemsteori inbegriper 

biologiska faktorer i synen på genus, samtidigt som detta framkom i studiens resultat. 

Eftersom det teoretiska ramverket endast inkluderar sociala faktorer har det inte funnits 

möjlighet att kunna analysera biologiska faktorer som framkommit i resultatet i relation 

till studiens syfte och frågeställningar. Om det teoretiska ramverket berört fler faktorer 

än endast det sociala skulle studien eventuellt kunnat bli mer omfattande och integrerat 

fler aspekter kring genusmönster och genusarbete i förskolan. 

8.3 Vidare forskning 

I denna studie skildras hur förskollärare beskriver att det arbetar med stereotypa 

genusmönster i barns egeninitierade lek. Det vore intressant att i vidare forskning 

studera förskollärares faktiska arbete med stereotypa genusmönster i barns 

egeninitierade lek genom observation som datainsamlingsmetod. Vi tänker oss att det 

hade kunnat ge en mer utvecklad beskrivning av förskollärares arbetssätt gällande genus 

i barns lek. Området upplevs som relevant dels utifrån att förskollärarna i denna studie 

beskrev genus som en viktig aspekt i arbetet som förskollärare, dels då genus är en del 

av förskolans uppdrag enligt läroplanen. 
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Bilagor 
 

Bilaga A Missiv 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som läser förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Vi 

går nu vår sista termin och skriver ett självständigt arbete inom det förskolepedagogiska 

området. Vårt valda område är att studera hur förskollärare beskriver sin roll att 

pedagogiskt arbeta med stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek. Vi vill 

studera hur förskollärare ser på barns egeninitierade lek och genusmönster i den. Genom 

studien vill vi också undersöka hur förskollärare ser på sitt ansvar att pedagogiskt arbeta 

med könsstereotypa genusmönster i barnens egen lek. 

 

Vi har tagit del av tidigare forskning kring området och vill även studera detta genom 

att själva intervjua dig som förskollärare om dina upplevelser. Intervjun kommer 

genomföras på din arbetsplats och beräknas ta 30-45 minuter. För att säkerställa att hela 

intervjun inkluderas i studien och att vi inte går miste om några av dina uppfattningar 

kommer intervjun spelas in. Det möjliggör även för oss och vår handledare att kunna gå 

tillbaka till intervjun i efterhand för att se att studiens resultat stämmer överens med det 

du uttryckte under intervjun.  

 

Vid intervjun kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

vilket bland annat innebär att deltagandet i studien är frivilligt och att du när som helst 

kan avbryta ditt deltagande. Det innebär också att uppgifter om dig kommer att 

behandlas med sekretess och ditt namn kommer figueras i studien. Det du berättar i 

intervjun kommer endast användas i forskningsändamål. 

 

Vi hoppas att du vill delta i vår studie. Om du har några frågor får du gärna höra av dig 

till oss eller vår handledare. 

 

Tack på förhand, hälsningar 

 

Julia Karlsson 

Linnéa Kajander 

 

Handledare 

Martin Gren
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Bilaga B Samtyckesblankett 

 

Samtyckesblankett gällande deltagande i studie 
 

Denna studie är ett självständigt arbete inom didaktik och genomförs av två studenter 

som går sista terminen på förskollärarprogrammet i Växjö. Studiens syfte är att 

undersöka hur förskollärare beskriver sin roll att pedagogiskt arbeta med stereotypa 

genusmönster i barns egeninitierade lek.  

 

För att få fram förskollärares uppfattningar kring genus och hur de beskriver sitt 

pedagogiska arbete med stereotypa genusmönster i förskolans verksamhet bygger 

studien på intervjuer med förskollärare. Intervjuerna kommer spelas in via 

ljudupptagning. I intervjuerna kommer de forskningsetiska principerna att tas hänsyn 

till. Detta innebär att deltagandet i studien är frivilligt och att det när som helst kan 

avbrytas. Det innebär också att personliga uppgifter kommer behandlas med sekretess 

och att namn kommer figueras i studien. Det som framkommer i intervjun kommer i 

denna studie endast användas i forskningsändamål. 

 

Genom att underteckna denna samtyckesblankett godkänner jag härmed mitt deltagande 

i studien. 

 

Ort och datum: ___________________________________   

 

Underskrift: ______________________________________ 

 

Namnförtydligande ________________________________   
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Bilaga C Intervjuguide 

Inledande frågor 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Hur arbetar ni med genus i förskolan? 

Vad innebär barns egeninitierade lek enligt förskollärare? 

• Hur skulle du beskriva barns egeninitierade lek? 

• Vad är din roll som förskollärare under barns egen lek? 

• Hur skulle du beskriva din fysiska närvaro är under barns egen lek? 

• Hur skulle du beskriva din delaktighet i barnens egeninitierade lek? 

Hur beskriver förskollärare stereotypa genusmönster i barns egeninitierade lek? 

• Hur kan stereotypa genusmönster visa sig i barns egen lek? 

• Hur skulle du beskriva ett eventuellt samband mellan stereotypa genusmönster 

och den fysiska miljön?  

• Skulle du beskriva ett eventuellt samband  mellan stereotypa genusmönster och 

det sociala klimatet i barnens egen lek? (Maktordning, exkludering) 

• Hur skulle du beskriva barns eventuella medvetenhet kring stereotypa 

genusmönster? 

• Hur kan stereotypa genusmönster visa sig i barnen val av lekar? 

• Hur påverkar barns samspel med varandra stereotypa genusmönster i barnen 

egna lek? (Inspirerar varandra till att leka eller inte leka könsnormativa lekar)  

• Hur skapas eventuella stereotypa genusmönster hos barn förskolan? 

• Hur kan stereotypa genusmönster förmedlas i förskolan?  

Hur beskriver förskollärare sin roll att arbeta med (motverka) stereotypa 

genusmönster i barns egeninitierade lek? 

• Hur ställer du dig till att arbeta med genus i förskolan? 

• Hur skulle du beskriva att förskolor kan arbeta för att motverka stereotypa 

genusmönster i barns egeninitierade lek? 

• Hur arbetar du för att motverka stereotypa genusmönster i barns egen lek? 

• Hur skulle du vilja arbeta för att motverka stereotypa genusmönster i barns 

egeninitierade lek? 

• På vilket sätt kan ditt förhållningssätt påverka könsstereotypa genusmönster i 

förskolan?  

• Hur bör förskollärare arbeta med stereotypa genusmönster i barns egen lek? 

Avslutningsvis finns det något mer du skulle vilja ta upp angående stereotypa 

genusmönster i barns egeninitierade lek? 

 

Tack för din medverkan!



  
 

 

 


