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Abstrakt 

Sandra Andersson & Sofie Mogensen 

 

Strong girls and beautiful boys 

A study about boys' and girls' identities influenced from a gender perspective 

Starka flickor och vackra pojkar 

En studie om hur pojkars och flickors identitet påverkas ur ett genusperspektiv. 

 

 

                                 Antal sidor: 35 

This study discusses whether the guardians' and educationalists' treatment of the children affects 

the children's identity. Moreover it looks at whether the preschool environment has an impact 

on them. According to the curriculum of the preschool gender equality is a written goal, which 

should be implemented throughout the preschool organization. We have chosen to use the 

qualitative method. In order to get material to our investigation, we made observations, 

questionnaires and interviews. The result implies that guardians' and educationalists' attitudes 

and actions are affecting the children's possibilities and how they view themselves as boys and 

girls. In addition, the preschool environment has an impact on children's choices of activities. 

Our conclusion is that guardians' and educationalists' should increase their awareness of how 

they treat boys and girls differently. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

I den här studien har vi undersökt hur vårdnadshavarnas och pedagogernas bemötande 

gentemot barnen påverkar deras identitet, samt om förskolans miljö har en inverkan på dem. 

I läroplanen för förskolan är jämställdhet ett skrivet mål som skall genomsyra verksamheten. 

Vi har använt oss av den kvalitativa metoden där vi genom observationer, frågeformulär och 

intervjuer har fått fram ett underlag till vår studie. Resultatet visar generellt att pedagogernas 

och vårdnadshavarnas förhållningssätt och handlingar påverkar barnens möjligheter och hur 

de ser på sig själva som pojke eller flicka. Även förskolans miljö har en inverkan på barns 

val av aktiviteter. Vi har kommit fram till att både vårdnadshavarna och pedagogerna bör bli 

mer medvetna om hur de bemöter de olika könen. 
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1. Inledning 

”Genus är de föreställningar, tolkningar, förväntningar och handlingar som förklarar vad 

flickor och pojkar, kvinnor och män sägs vara i kraft av sitt kön” (SOU, Jämställd Förskola 

2006:155). Jämställdhet handlar om att oavsett kön, ge alla människor lika rättigheter och 

skyldigheter i samhället (Henkel och Tomicic 2009:15f). Att arbeta aktivt med genus i 

förskolan innebär att ge barn möjlighet till att utvecklas utifrån deras egna intressen och 

förutsättningar.  

 

Av egna erfarenheter har vi sett att pojkar och flickor inte alltid bemöts på lika villkor. Vi 

kommer i vår uppsats att studera hur vårdnadshavare och pedagoger påverkar barn men även 

vilken inverkan förskolans miljö har på barnen. Vi anser att genus och jämställdhet är ett 

ständigt aktuellt område i förskolan. Under vår lärarutbildning har vi insett vikten av att 

medvetet arbeta med genus och jämställdhet. Vårdnadshavare spelar även de en stor roll för 

barns könsidentitet. I vår studie kommer vi att lägga fokus på det socialt betingade könet 

genus för att se hur barn påverkas av yttre faktorer som samspel mellan olika aktörer. Vi 

kommer även att koncentrera oss på hur aktörerna bemöter barn genom handling och språk. 

Utifrån intervjuer med pedagoger och vårdnadshavare hoppas vi på att kunna få en inblick i 

hur de förhåller sig till genusfrågor. I de förskolor vi besöker kommer vi att observera barn för 

att se hur pojkar och flickor agerar ute i verksamheten. Våra förväntningar på arbetet är att vi 

kommer få med oss nya kunskaper och synsätt inom genusperspektivet i vårt kommande yrke. 

Det skall bli ett intressant och spännande arbete att genomföra. 
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2. Syfte och problemformulering 

Läroplanen för förskolan uttrycker vikten av en jämställd förskola där barn skall ha samma 

rättigheter och möjligheter oavsett kön (Lpfö 98 2006). 

 
Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar 

som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om 

vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma 

möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98 2006:4). 

 

I allmänna råd för förskolan (2005:29) står det att ”det är viktigt att personalen aktivt arbetar 

för jämställdhet mellan flickor och pojkar integrerat i den pedagogiska verksamheten” samt 

”analyserar sina egna föreställningar om manligt och kvinnligt och diskuterar hur den 

pedagogiska miljön kan utformas för att stärka jämställdhetsarbetet”. Det är inte meningen att 

förskolan skall göra pojkar till flickor och flickor till pojkar utan det handlar om att ta vara på 

varje enskild individs intresse. Vilket kön ett barn får påverkar deras identitet och möjligheter 

i samhället (Evenshaug & Hallen 2001:283). Olofsson (2007:109) anser; ”hur lyckat ett 

jämställdhetsarbete blir beror till stor del på om man har föräldrarna med sig eller emot sig”. 

 

Vårt syfte med den här studien är att undersöka hur pedagoger och vårdnadshavare påverkar 

barns identitet ur ett genusperspektiv. Vi vill också ta reda på om förskolans miljö påverkar 

barn.  

 

 Huvudfrågeställningen är: 

- Ges pojkar och flickor samma möjligheter i verksamheten? 

 

Delfrågeställningarna är: 

- Påverkar pedagoger barns identitet ur ett genusperspektiv? 

- Påverkar vårdnadshavare barns identitet ur ett genusperspektiv? 

- Påverkar förskolans utformning av miljö och lek barns identitet? 

 

 



5 

 

 

3.  Disposition 

Kapitel ett introducerar en inledning om genus och jämställdhet kopplat till litteratur och egna 

erfarenheter. Kapitel två beskriver syften och frågeställningar som ligger till grund för arbetet. 

I kapitel tre kommer arbetets disposition. I kapitel fyra går författarna igenom historia kring 

genus från 1920 och fram till idag. Kapitel fem presenterar tidigare forskning om genus och 

jämställdhet. Kapitel sex belyser aktörers och miljöns påverkan på barn och barns 

identitetsutveckling. Kapitel sju redogör för arbetets metodval. I kapitel åtta redovisas resultat 

och analys av observationer, frågeformulär och intervjuer. Kapitel nio tar upp en diskussion 

om vad undersökningen gav men även egna tankar och reflektioner.  
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4. Historik 

Nedan följer årtal som visar hur samhället till viss del har förändrats ur ett genus- och 

jämställdhetsperspektiv. Vi har valt de här årtalen på grund av att de är mest väsentliga för vår 

studie. 

 

1920-talet: Kvinnor fick år 1921 rösträtt i Sverige. De första kvinnorna väljs in i riksdagen år 

1922 (Statistiska centralbyrå 2010:5). 

1940-talet: Karin Kock är den första kvinnan i riksdagen (Statistiska centralbyrån 2010:6). 

1950-talet: Förväntningar på hur pojkar och flickor skall vara är väldigt tydliga under det här 

årtiondet. Flickor skall vara snälla, söta och tysta medan pojkarna får ta mer plats (Olofsson 

2007:65). Förr ansågs det att ett arbete med barn var ett kvinnoyrke men under 1950- 1960-

talet förändrades synen vilket gjorde att även män kunde arbeta inom förskolan (Tallberg 

Broman 2002:54). Begreppet könsroll börjar användas och är fortfarande aktuellt. Kön fick en 

annan innerbörd, från att tidigare har varit något genetiskt till att också börja ses som socialt 

betingat där yttre faktorer påverkar ens kön (2002:25).  

1960-talet: Det svenska samhället förändrades på olika sätt i slutet av 1960-talet, bland annat 

så var det fler kvinnor som började utbilda sig (Ericsson 1993:5). ”Första gången termen 

jämställdhet användes i en läroplan för grundskolan var 1969” (Wernersson 2009:23). Fler 

kvinnor börjar söka sig till läraryrket och det är första gången det finns fler kvinnor än män i 

yrket (Tallberg Broman 2002:66) ”1962 slogs skolformerna samman till en gemensam 

grundskola med sammanhållen utbildning för flickor och pojkar” (2002:130). Under 1960-

talet börjar skolan förändras från att ha varit en skola där barnen delades upp efter kön- och 

klasstillhörighet till att bli en skola för alla där barnen inte längre grupperas (2002:17).  

1970-talet: ”1979 fastställdes i skollagen att skolan skulle verka för jämställdhet” (Tallberg 

Broman 2002:168). Under detta årtionde bedriver skolmyndigheterna ett stöd för 

jämställdhetsarbete i förskolan (2002:172). 

1980-talet: Året 1983 blir både kvinnor och män välkomna till alla yrken i Sverige. Tidigare 

var det bara män inom till exempel försvarsmakten (Henkel & Tomicic 2009:26). 

1990-talet: ”År 1995 utnämnde […] FN Sverige till världens mest jämställda land” (Henkel 

2006:12). Tallberg Broman (2002:25) menar att det var under 1990-talet som genus blev ett 

allt mer vanligt begrepp att använda sig av i debatter och forskning. Rektorsyrket har gått från 

att vara mansdominerat till att bli allt mer jämfördelat mellan könen. 1995 utgjorde kvinnorna 

46 % av yrket (2002:68). I ett projekt som startade i slutet av 1990-talet började förskola och 
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skola dela upp barnen i pojk- och flickgrupper. När skolan tidigare började blanda pojkar och 

flickor i verksamheten var syftet att de skulle lära av varandra. Dock har det visat sig att det 

inte är till allas fördel. De förskolor som har arbetat med könsgrupper har haft syftet att till 

exempel ge flickor möjlighet till att utveckla självsäkerhet och mod medan pojkar skall få 

möjlighet att prata om känslor och visa omsorg (2002: kap 8). 1998 publicerades förskolans 

första läroplan (2002:170). 

2000-talet: Forskningen kring jämställdhet har förändrats från att förr fokuserat på kvinnor 

till att idag utgå från båda könens möjligheter och hinder i samhället (Sjöberg 2001:7-f). År 

2005 var det 81 % av alla pappor i Sverige som inte tog ut sin föräldraledighet. Under 2004 

visar statistiken att pojkar behövde 70 % av stödundervisningen i skolan (Henkel 2006:12). 

År 2006 bestämmer Delegationen för jämställdhet att genus skall bli en medveten pedagogik i 

förskolan. Genus skall genomsyra verksamheten där pedagogerna tillför barnen och inte ta 

ifrån dem något, det vill säga inte göra om flickor till pojkar och pojkar till flickor utan ge alla 

samma valmöjligheter (Olofsson 2007:57). Barn idag påverkas till stor del av media där det 

tydligt visas hur pojkar och flickor bör vara (Tallberg Broman 2002:86). Föreställningarna om 

hur pojkar och flickor skall vara har aldrig varit så stort som det är idag. TV-reklam visar 

tydligt hur de olika könen förväntas vara och i klädaffärer är barnkläderna uppdelade i rosa 

och blått och även där blir det tydligt (Svaleryd 2005: kap 7). ”Det fanns en tid då människor 

hade olika rättigheter, skyldigheter och möjligheter på grund av sitt kön. De fördomar som de 

här uppfattningarna en gång grundade sig på brottas vi fortfarande med idag” (2005:5). Claes 

Borgström som är Sveriges före detta jämställdhetsombudsman menade på att om Sverige 

verkligen skall bli ett jämställt land så måste var och en börja med sig själv (2005:138). 
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5. Tidigare forskning 

Tidigare forskning visar att barngruppens storlek påverkar pojkar och flickors agerande. Ett 

exempel är Månsson (2002:202) som genom observationer har studerat barn i olika grupper 

och har sett att flickor blir mer självtändiga om antalet barn är mindre. I en stor grupp drar de 

sig till pedagogen och vill gärna sitta nära. Månsson referera till de Jongs (1998:202) som har 

studerat hur fördelningar i barngruppen påverkar pojkar och flickor. Genom att göra en jämn 

fördelning mellan könen leker de mer tillsammans. Dominerar ett visst kön blir det oftast att 

pojkarna leker för sig och flickorna för sig. de Jongs studier visar också att både flickor och 

pojkar gärna vill leka på stora utrymmen. Flickorna får bara tillgång till de stora utrymmena 

när pojkarna inte använder de eller när de inte befinner sig där.  

 

Eidevald (2009) har gjort studier om hur pojkar och flickor bemöts på lika eller olika sätt av 

förskollärare i olika situationer. Eidvald (2009) har observerat när två pojkar i femårsåldern 

leker med kuddar då de börjar slåss. En pedagog kommer in i rummet för att säga till dem att 

de måste försöka samsas, men går sedan därifrån och lämnar pojkarna som fortfarande bråkar. 

I samma rum leker två flickor, även de i femårsåldern, då en av flickorna börjar gråta går 

pedagogen fram för att se vad det är som hänt. Pedagogen säger till flickan som startade 

konflikten. Hon kräver att flickan skall se henne i ögonen när hon talar till henne, men när 

flickan inte lyssnar tar pedagogen med henne ut ur rummet. Eidvald (2009) menar att 

pedagogen ser flickan som mer mogen och bör kunna lyssna och förstå tillsägelsen och när 

hon inte gör det får hon ta konsekvensen av sitt handlande. Pojkarna däremot ses som mindre 

mogna och har därför inte lika höga krav på sig att förstå det pedagogen säger. Författaren 

hänvisar till pedagogen som anser att det är mer vanligt att pojkar slåss och tar därför inte lika 

allvarligt på deras konflikt. 

 

Wedin (2009: kap 6) har forskat kring jämställdhet och utifrån hennes observationer i 

förskolor leker pojkar oftare i större grupper än vad flickor gör. Pojkarna tar mer plats, de 

vistas på större ytor och tar avstånd från pedagogerna. Flickorna ägnar sig mer åt stillsamma 

aktiviteter nära intill pedagogerna och begränsar sin lek till mindre ytor. Forskaren menar 

vidare på att pojkar är mer högljuda och för inga längre dialoger medan flickor gärna samtalar 

med varandra och håller en lägre ljudnivå. Det visar sig även i observationer att flickor i större 

grad väljer att sysselsätta sig med dockor och pysselmaterial medan pojkarna väljer bilar och 

byggleksaker. Wedin (2009:149) anser att pedagogerna tror sig vara mer medvetna om hur 
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barn leker ur ett genusperspektiv än vad som visade sig. Pedagogerna menar att pojkar och 

flickor gärna leker tillsammans men utifrån en kartläggning som forskaren gjorde 

uppmärksammades att det inte var så. Pedagogerna blev mer medvetna om hur de skall 

strukturerar upp miljön och de ser nu vissa brister i den. På förskolan var dockorna placerade i 

det minsta rummet och bilarna i det största rummet samt att de benämndes med dockrum och 

bilrum vilket gav förväntningar på vilka aktiviteter som skulle ske i de olika rummen. 

Forskaren gjorde vidare observationer i förskolor under påklädningen. Det visade sig att 

pojkarna fick hjälp först för att de hade bråttom ut till gården. De behövde oftast inte be om 

hjälp att hitta sina saker utan pedagogerna gav dem de kläder de skulle ha på sig. Flickorna 

fick inte hjälp i samma utsträckning som pojkarna och om de behövde hjälp gick de fram till 

en pedagog och frågade. Flickorna kunde i större omfattning klara av att ta på sig kläderna 

själva eftersom pedagogerna inte alltid fanns till hands för dem. När pojkarna började bli klara 

fanns det dock tid för pedagogerna att finnas till för flickorna. Pedagogerna reflekterade över 

situationen under påklädningen och utgick ifrån att det var deras förväntningar på pojkar och 

flickor som låg till grund för deras handlande (2009:152). 
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6. Teoretiska utgångspunkter 

Kommande kapitel presenterar teori kring barns identitetsutveckling, aktörers påvekan och 

miljön och lekens inverkan på barns identitetsutveckling ur ett genusperspektiv. Hessellund 

(1972:22f) menar att barns identitetsutveckling påverkas av vuxnas bemötande gentemot dem. 

Förväntningarna som finns på de olika könen leder till att vuxna köper olika leksaker till 

pojkar respektive flickor. Författaren menar vidare att samhället antar att flickor utvecklas 

tidigare än pojkar. Han hävdar att det här inte är något medfött utan det handlar om hur 

bemötandet med barn sker. ”En positiv upplevelse och utveckling av barnets identitet 

förutsätter att varje enskilt barn ges möjlighet till identifikation och bekräftelse, oavsett 

biologiskt kön” (Skolverket 1998:64). Ett barns identitet skapas genom de sociala relationer 

barnet befinner sig i. Det är genom vuxnas uppfattningar och värderingar som pojkar och 

flickor uppfattar sig själva och placerar in sig i den könsroll som de anses tillhöra. Det är 

därför viktigt att vuxna tänker på hur deras handingar och värderingar påverkar barns självbild 

och där med ge dem möjligheter som stärker deras Jag istället för att stärka deras könsroller 

(Skolverket 1998:64). Skolverket (1998:108f) hänvisar till Henckels avhandling 

”Förskollärare i tanke och handling” där hon har studerat hur förskollärarnas föreställningar 

påverkar barnen. Hon menar att pedagoger i förskolan bör ha ett gemensamt arbetssätt då 

läroplanen för förskolan ligger till grund. Det är viktigt att alla strävar mot samma mål för att 

skapa en röd tråd i verksamheten. Svaleryd (2008:19f) beskriver att flickor gärna vill ha en 

nära vän som de kan ty sig till och därför uppfattas ofta de som ett Vi istället för ett Jag. Det 

är viktigt att pedagoger nämner flickor vid deras namn för att synliggöra varje enskilt barn 

och stärka deras identitet. Odelfors (1998:14) hävdar att förskollärare är ett kvinnodominerat 

yrke och studier har visat att pojkar tar avstånd från det beteende flickor och pedagoger visar 

för att skapa sig en egen identitet. Författaren menar vidare att pojkar leker avskilt från 

pedagogerna medan flickor gärna håller sig nära intill en vuxen.  

6:1 Aktörers påverkan på barn ur ett genusperspektiv   

Studier visar att pojkar i förskolan får mer negativ uppmärksamhet av pedagogerna än vad 

flickor får. Pojkar ses även som mer hjälplösa och socialt omogna medan flickor istället ses 

som hjälpsamma med en större social utveckling (Tallberg Broman 2002:96). Svaleryd (2008: 

kap 3) anser att varje pedagog har ett ansvar i att ge barn olika möjligheter utifrån deras 

intresse vilket kräver kunskaper om genus och jämställdhet för att inte skapa könsstereotypa 

roller. Författaren menar vidare att pedagoger måste ha en vilja av att jobba mot en mer 
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jämställd förskola där personalen är eniga och tillammans skapar struktur och mål att sträva 

mot (2008:42). En viktig del i barns utveckling är att ha vuxna förebilder och därför är det 

viktigt att pedagoger och vårdnadshavare är medvetna om sina egna värderingar och 

handlingar (2008: kap 2). Helén & Granholm (2007:8) anser att en medvetenhet kring genus 

ger barn fler möjligheter till att utvecklas till enskilda individer utan att påverkas av vad som 

är manligt och kvinnligt. 

 

Henkel (2006:71f) anser att pedagogerna bör fråga sig själva om mottagandet blir olika om 

det är mamma eller pappa som hämtar barnet på förskolan. Ett arbete med genus och 

jämställdhet kan skapa funderingar hos vårdnadshavare då synsätten kan skilja sig åt. Det är 

därför viktigt att pedagogerna introducerar området på ett positivt sätt genom att möta 

vårdnadshavarnas tankar och värderingar. Olofsson (2007:110) anser att det är av stor vikt om 

pedagogerna är insatta i ämnet för att kunna besvara frågor samtidigt som det ger barn större 

möjligheter till att utveckla sin egen identitet. 

 

Förskolan är en verksamhet som till största del styrs av kvinnor. Männen är en minoritet även 

om det gjorts en del satsningar på att få in mer män i yrket. Dock är det inget som tyder på att 

det blir en mer jämställd förskola om det blir lika fördelat mellan det manliga och kvinnliga 

könet utan det handlar i största del om pedagogernas förhållningssätt och kompetens kring 

ämnet (Skolverket 1998:62). Genom att vuxna ger respons till barns handlingar på olika sätt 

ger det en omedveten påverkan på vad som är rätt och fel utifrån de synsätt många har på 

pojkar och flickor. Respons kan handla om till exempel att pedagogen säger till en flicka att 

hon är duktig och söt medan pedagogen säger till en pojke att han är busig och tuff 

(Skolverket 1998:59). 

6:2 Miljön och lekens påverkan på barns identitet 

Att använda sig av lek i förskolan ger barn ett lustfyllt lärande samtidigt som de lär sig att 

fungera i sociala sammanhang. Både pojkar och flickor utvecklar en förståelse för andra 

människor och visar omsorg till varandra i olika situationer. Barn kan även känna sig modiga, 

starka och tuffa. Det är viktigt att pedagogen går in i barns lek och skapa nya vägar och 

möjligheter. I pojkars lek handlar det om att ge dem närhet och kroppskontakt samtidigt som 

pedagogen visar hur pojkarna istället kan visa omsorg. I flickors lek är det betydelsefullt att 

pedagogen visar mer äventyrlighet (Olofsson 2007:60f). 

 



12 

 

 

I den fria leken som förekommer på förskolan använder barn sina erfarenheter från 

verkligheten för att hitta nya vägar. Det kan därför förekomma att barn skapar roller utifrån 

vad de har uppfattat som manligt och kvinnligt. Det kan även uppkomma vissa könsstereotypa 

mönster om inte pedagogen har en medveten tanke kring arbetet om genus (Skolverket 

1998:63f). Evenshaug & Halen (2001:287) menar att pojkar i tidig ålder väljer att leka med 

bilar och båtar med mera medan flickor hellre väljer dockor och lugna aktiviteter.  Kopplat till 

Svaleryd (2008:15f) så anser hon att människans förväntningar kring vad som anses vara 

manligt eller kvinnligt styr barnens val av sysslor. 
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7. Metod 

7:1 Kvalitativ metod 

När forskaren vill ta reda på någontings egenskaper och karaktär används den kvalitativa 

metoden som svarar på frågor som ”Vad betyder fenomenet” och ”Vad handlar det om” 

(Widerberg 2002:15). I den kvalitativa metoden är det vanligt att forskaren använder sig av 

observationer och intervjuer där det sker direkta möten. I vår undersökning vill vi ta reda på 

hur pedagoger och vårdnadshavare påverkar barns identitet ur ett genusperspektiv samt hur 

förskolans miljö påverkar. Vi har därför den kvalitativa metoden som utgångspunkt då vi 

använder oss av intervjuer och observationer. Vi kommer att utgå från ett hermeneutiskt 

synsätt. ”Hermeneutisk betyder att tolka, översätta, förtydliga, klargöra och utsäga” 

(2002:26). 

 

7:2 Observationer 

Vi har gjort observationer på tre olika förskolor som ligger i samma kommun. I vår 

undersökning har vi valt att använda oss av filmkamera, dokumentation genom papper och 

penna samt ljudinspelning vid intervjuer. Fördelarna med att använda sig av filmkamera är att 

den inte ljuger och det är lätt gå tillbaka till de olika observerade situationerna. Som 

observatör bli det lättare att koncentrera sig på en sak då filmkameran sköter sig själv. 

Nackdelarna kan vara att barnen börja ”spexa” framför kameran vilket gör situationen 

onaturlig då de riktar sin uppmärksamhet mot kameran. Det kan vara bra att filma under en 

längre period för att vänja dem vid filmsituationer. En annan nackdel kan vara att 

vårdnadshavare inte ger tillåtelse till att deras barn är med på film. Dokumentation med 

papper och penna är något som inte stör deras lek då de ofta inte bryr sig om att en pedagog 

sitter och skriver. Nackdelen kan vara att det är svårt att hinna skriva ner allt som händer och 

sker i olika situationer. Vi har använt oss av den kvalitativa observationsmetoden vilket 

innebär att ”samspel mellan människor” (Løkken & Søbstad 1995:44) i en situation är en 

viktig del i en observation. Vi har utgått från öppna observationer där de som observerats har 

varit medvetna om vår närvaro. De har dock inte blivit informerade om våra frågeställningar 

som vi vill ha besvarade genom observationerna eftersom vi inte vill påverka deras 

handlingar. Författarna menar att den vanligaste observationsmetoden i förskolan är att föra 

löpande protokoll vilket även vi har använt oss av. Det innebär att observatören skriver ner 

eller filmar situationer för att få med så mycket som möjligt (1995:51). 
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7:3 Frågeformulär  

Trost (2007:16) menar att det är viktigt att ha ett syfte med forskningen innan frågeformulären 

utformas för att på så sätt få in den information som behövs för att sedan kunna svara på sin 

problemformulering. Vi hade inte möjlighet att intervjua alla vårdnadshavare därför valde vi 

att ersätta intervjuer med skriftliga frågor som benämns som frågeformulär. Genom frågorna 

vill vi ta reda på hur vårdnadshavare resonerar kring genus. Våra frågor formuleras som 

öppna då vi vill få fram vårdnadshavarnas tankar och synsätt (se bilaga). Frågeformulären 

skickades till vårdnadshavarna vars barn vi har observerat. Fördelen med att skicka ut 

frågeformulär är att det finns möjligheter att dela ut till en större grupp människor för att få in 

information. Nackdelen kan vara att informationen inte kommer tillbaka eftersom det är 

frivilligt att fylla i. 

 

7:4 Intervjuer 

Vi har intervjuat fyra förskollärare, en barnskötare och en utan utbildning. Alla benämns som 

pedagoger för att inte peka ut någon. Samtliga är kvinnor i åldern 30-50 år. På grund av att 

förskolorna inte har några manliga pedagoger har vi fått begränsa oss. Det finns olika 

intervjumetoder att använda sig av och då vi valt att utgå från den kvalitativa metoden har vi 

utformat intervjuerna där efter. Trost (2010:25) menar att kvalitativa intervjuer inte skall vara 

allt för komplexa och invecklade utan det skall vara raka frågor som kan ge utförliga svar. Vi 

har använt oss av semistrukturerande intervjuer (se bilaga) där frågorna är öppna för att 

intervjuaren skall kunna komma med innehållsrika svar där egna tankar och värderingar 

synliggörs (2010:42). Trost hävdar även att urvalet av intervjupersoner under den kvalitativa 

metoden skall vara varierad. Intervjupersonerna skall vara varandra så olika som möjligt för 

att få variationer i svaren. “Urvalet skall helst vara heterogent inom den givna homogeniteten” 

(2010:137). De personer som intervjuades har olika erfarenheter kring arbetet med genus. För 

att lättare kunna koncentrera sig på det som sägs under intervjun har vi använt oss av 

ljudinspelning. En nackdel kan dock vara att allt inte kommer med på inspelningen på grund 

av var mikrofonen är placerad, men även att det kan vara svårt att höra när man pratar i mun 

på varandra. 

 

7:5 Etiska överväganden 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning som har fyra huvudkrav. Informationskravet kräver att 
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forskaren informerar de som skall vara berörda i forskningsprocessen. Vår information har 

skett genom att vi har ringt och skickat e-post till de förskolor som vi besökte. Vi har även 

skickat ut informationsbrev till vårdnadshavare angående tillåtelse till att få filma deras barn. 

Samtyckskravet innebär att alla berörda i forskningssammanhanget har rätt till att säga nej till 

att delta. Några av vårdnadshavarna har inte gett sin tillåtelse att vi skall få filma deras barn. 

Det här har vi löst genom att endast observera med papper och penna. Konfidentialitetskravet 

innebär att forskaren gör berörda personer anonyma. Vi har vårt insamlade material väl 

bevarat under studiens gång. Materialet kommer sedan att förstöras. Nyttjandekravet innebär 

att det insamlade materialet endast kommer användas för forskarens kommande skrivprocess. 

Vårt insamlade material finns bara tillgängligt för oss. 
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8. Resultat och analys 
Vi börjar med en miljöbeskrivning som sätter ramarna för hur förskolorna ser ut och arbetar. 

Vi har sedan gått ut till förskolorna och observerat olika situationer i barngrupperna för att se 

hur barn, pedagoger och vårdnadshavare bemöter varandra ur ett genusperspektiv. För att få 

en tydligare bild över hur vårdnadshavarna tänker kring genus har vi skickat ut frågeformulär 

till dem. Pedagogerna har delat med sig av sina åsikter genom intervjuer för att ge oss en 

inblick hur de arbetar och tänker kring genus.  

8:1 Förskolornas miljö 

 

Förskola A 

Avdelningen vi har observerat har 21 barn, 9 flickor och 12 pojkar i åldrarna 1-5 år. På 

avdelningen arbetar tre förskollärare och en barnskötare som alla är kvinnor. Det finns även 

en man som arbetar extra där. Förskolan har för inte så länge sedan påbörjat ett medvetet 

arbete kring genus. All personal på förskolan har diskuterat med varandra om sina synsätt och 

värderingar kring ämnet och diskuterat hur de vill arbeta med det. Avdelningen har ett 

temarum där det för tillfället är inrett ett ”Pettson- och Findus-kök”. Tidigare har det varit ett 

dockrum men pedagogerna insåg att det inte lockade till lek för alla barnen och speciellt inte 

för pojkarna. Första veckan efter rummet gjorts om har pedagogerna observerat att det lockar 

både pojkar och flickor till lek. Avdelningen har ett byggrum där det finns klossar och ett tält 

som barnen kan krypa in i. Det finns ett målarrum där barnen har tillgång till olika material. I 

köket står det två bord och en soffa. I rummet finns även en hylla med spel, böcker, lego med 

mera. De har även en lekhall där det finns kuddar för barnen att bygga med. 

 

Förskola B 

Avdelningen vi har observerat har 20 barn, 8 flickor och 12 pojkar i åldrarna 1– 5 år. På 

avdelningen arbetar tre förskollärare, en barnskötare och en outbildad. Pedagogerna berättade 

att de inte arbetar med någon genuspedagogik. Arbetslaget har inte pratat igenom sina synsätt 

kring genus på länge. Pedagogerna vill att alla rum skall tilltala barnen men de har dock inget 

direkt genustänk när de köper in material. De hade för ett tag sedan köpt in ett prinsesslego 

som nu är blandat med det “vanliga” legot vilket gör att även pojkarna leker med det. På 

väggen i matsalen hänger det kort som barnen får när de fyller år. Flickorna får kort med 

prinsessor med rosa bakgrund och pojkarna får bilar med blå och röd bakgrund. Vid 

födelsedagsfirande får de barn som fyller har en krona på huvudet. Flickorna får ha 
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prinsesskrona och pojkarna en prinskrona. Förskolan har ett kuddrum, ett målarrum och en 

lekhall där det finns soffor, bord, spis, dockvagnar, dockor, klossar, bilbana, böcker med 

mera. Det rum som tidigare benämndes dockrum har idag en koja som är gjord av kartong och 

där finns det även lego, tågbana, djur, barbiedockor med mera. Tanken är att rummet skall bli 

en lägenhet som lockar både pojkar och flickor. 

 

Förskola C 

Förskolan arbetar med genuspedagog men vi har endast valt att fokusera på två avdelningar. 

Ena avdelningen har arbetat med genus och jämställdhet under en längre tid. Vi har dock inte 

observerat avdelningen och barngruppen utan tagit del av den genom intervjuer. Innan de 

började arbeta med genus hade de bilrum och dockrum men idag har de gjort om de två 

rummen. Nu har de ett rum där de har utklädningskläder, dockor, spis och så vidare. Idag 

kallar de det rummet för lekrummet. I det andra rummet, som tidigare kallades för bilrummet 

heter idag mysrummet, finns det kuddar och discolampa för de barn som vill ha disco.  

 

Den andra avdelningen som vi observerade har 16 barn, 12 flickor och 4 pojkar i åldrarna 1-5 

år. På avdelningen arbetar fyra kvinnliga pedagoger, tre förskollärare och en barnskötare. De 

har inget uttalat dockrum eller bilrum. I det större rummet har de maskeradkläder och lego. 

Det finns en cd-spelare om barnen vill lyssna på musik. I det mindre rummet har de dockor, 

dockvagn, bilar, bilmatta och barnens egna pärmar med text och bilder som vårdnadshavare 

har gjort. I matsalen har de delat av med en hylla, på ena sidan har de en soffa och på golvet 

ligger det en rund matta. På hyllorna finns det pussel, spel, böcker, djur med mera. På andra 

sidan av hyllan står matborden och en köksdel med spis och köksredskap och även ett litet 

bord med stolar där barnen kan leka. 

8:2 Observationer 

För att få en inblick i förskolornas verksamhet har vi observerat ett flertal situationer och våra 

förhoppningar har varit att få svar på frågeställningarna. Vi har valt ut följande observationer 

eftersom de innehåller både pedagogers och vårdnadshavares samverkan med barn ur ett 

genusperspektiv. Det har därför blivit fler observationer i de rum där pedagogerna ofta 

befinner sig. 
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Observatören befinner sig i tamburen 

Det är morgon och en mamma till en dotter på 4 år skall lämna sitt barn på förskolan. De 

andra flickorna som har kommit till avdelningen springer ut till tamburen för att hälsa. De står 

bredvid och tittar på när flickan skall säga hejdå till sin mamma. Innan mamman skall gå 

uttrycker hon: ”Min finaste lilla prinsessa ha en jättebra dag”.  

 

En annan mamma kommer för att hämta sin dotter (3 år) på förskolan. Vi har delat ut 

frågeformulär på barnens hyllor där vi presenterar genus och jämställdhet och sedan fortsätter 

det med några frågor som vårdnadshavare gärna får fylla i. Mamman tittar på frågeformuläret 

då en kvinnlig förskollärare kommer fram och säger ”Visst är det så att vi klär flickor i rosa 

och pojkar i blått. Flickor klär vi i flickkläder och pojkar i pojkkläder”. Mamman säger ”Ja oj, 

det är verkligen så” Pedagogen fortsätter och säger ”Man tänker liksom inte på det”. 

 

Två syskon, en flicka (5,5 år) och en pojke (3 år) kommer in till tamburen. Det är deras pappa 

som lämnar idag. Observatörerna sitter ute i tamburen och antecknar då barnen blir blyga. 

Flickan gömmer sig bakom en vägg medan pojken kommer fram och fnissar. Pappan hjälper 

sin son att ta av sig ytterkläderna. Pojken springer sedan in till avdelningen och pappan ropar: 

Hej då grabben. Flickan kommer fram bakom väggen för att hänga av sig sina kläder. Pappan 

frågar sin dotter: Är du blyg gumman? Flickan svarar inte. Pappan säger hejdå och flickan går 

in på avdelningen. 

 

Det är eftermiddag och en pappa kommer för att hämta sin son (5 år) på förskolan. Pedagogen 

står i hallen för att säga hej då men pojken gör något annat än att ta på sig sina ytterkläder. 

Pappan säger åt honom att han inte kan göra flera saker samtidigt utan måste fokusera på att ta 

på sig. Pedagoger säger då ”Ja, han ska ju bli man så han ska ju inte klara av att göra flera 

saker samtidigt” och skrattar till. Pappan bekräftar det här då han också skrattar. 

 

Observatören befinner sig i köket 

Det är frukost på förskolan och vid ett bord sitter det fem barn och en kvinnlig förskollärare.  

Det är fyra flickor (3-4 år) och en pojke (4 år). Pedagogen tittar på flickan bredvid sig och ser 

att hon har ett glittrigt nagellack och frågar om det är pappa som har målat det. Nej, säger 

flickan det är mamma. Flickan som sitter mitt emot henne säger att pappor inte kan göra 

sådant. Pedagogen frågar vad pappor är bra på. Flickan svarar att de kan laga saker och så 
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pekar hon på klockan. ”Om klockan går sönder så kan min pappa komma hit och laga den”. 

Pedagogen säger då att hennes klocka har gått sönder hemma men att den kunde hon laga 

själv. Flicka tittar på henne med stora ögon och säger ”jaha”.  

 

Runt bordet sitter en kvinnlig förskollärare och en manlig fröken samt två flickor och tre 

pojkar. Pedagogen frågar barnen vad det är som växer upp om en äppelkärna planteras. 

Pedagogen frågar pojken och uppmanar honom att han nämnde det innan. En blomma säger 

pojken. Pedagogen frågar sedan flickorna om de vet vad det är som växer upp om det 

planteras en kärna. En av flickorna säger att det kommer ett träd. Pedagogen bekräftar flickan 

att det var rätt svar. Pedagogen kärnar ur äpplena som barnen skall få skära till ringar senare. 

Hon ber en av flickorna (5 år) att hämta fem knivar i lådan. En pojke håller sina fingrar i 

munnen. Pedagogen säger åt honom att inte ha fingrarna i munnen och att han måste gå och 

tvätta sina fingrar. Den manliga fröken säger åt flickan som skulle hämta knivar att också gå 

och tvätta händerna. Pedagogen ber sedan en av de andra pojkarna (5 år) att hämta skärbrädor 

ute i köket (det stora köket där maten lagas). Hon säger åt pojken att ta med sig den andra 

flickan ut i köket och upprepar vad det är de skall hämta samtidigt som hon håller upp en 

skärbräda för att visa hur de ser ut. Pojken kommer tillbaka med en urkärnare till äpplen. 

Pedagogen ber honom ta med sig en skärbräda ut till köket igen för att visa vad det är han 

behöver. Pojken kommer sedan tillbaka med skärbrädor. Pedagogen visar hur barnen kan 

skära äppelringarna. Barnen har lite svårt för att skära i äpplena. Pedagogen hjälper pojkarna, 

en efter en, att visa hur de skall hålla i äpplet och hur de skall skära. Flickorna får klara sig 

själva.  

 

Observatören befinner sig i lekhallen 

Det är eftermiddag på förskolan och en flicka (5 år) går runt på avdelningen utan att göra 

någonting. En kvinnlig förskollärare går fram till henne och fråga vad hon vill göra. Pyssla 

säger flickan. ”Pyssla och pyssla finns det inget annat du vill göra istället? Nej säger flickan. 

Du vill inte följa med mig in i rummet så bygger vi med tågbanan? Nej, säger flickan. 

 

Sammanfattande analys  

I våra observationer har vi sett att vårdnadshavarna bemöter flickor och pojkar genom de 

förväntningar som finns på könen. Hessellund (1972:22f) hävdar att samhället bemöter barn 

på olika sätt beroende på om det är en flicka eller pojke. Barn formas utifrån vad vuxna har 
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för synsätt på de olika könen vilket kan leda till att de inte får samma möjligheter. 

Pedagogerna har i observationerna visat olika bemötande gentemot barnen. Det finns de som 

har ett medvetet tänk kring genus och arbetar aktivt med att ge pojkar och flickor samma 

möjligheter. Det finns även de pedagoger som inte har ett medvetet tänk kring hur deras 

bemötande påverkar barnen ur ett genusperspektiv. Omedvetna handlingar hos pedagoger kan 

påverka barn till vad som är ”rätt” och ”fel” att göra som pojke och flicka. Skolverket (1998) 

skriver att aktörers värderingar kring pojkar och flickor bidrar till hur barn uppfattar sig 

själva. Det kan därför vara viktigt att vårdnadshavare och pedagoger fundera på vad för 

uppfattningar de har på pojkar och flickor för att stärka deras identitet istället för deras 

könsroll. 

8:3 Frågeformulär 

Betydelsen av genus 

Majoriteten av vårdnadshavarna menar att genus handlar om kön, pojke och flicka, man och 

kvinna och vilka förväntningar som finns på de olika könen. Det är viktigt att försöka fostra 

sina barn så jämlikt som möjligt och att inte fastna i könsrollerna. Genus är något vi föds till 

men möjligheter och begränsningar skapar vi bara själva. En avvikelse är att funderingar 

kring genus aldrig har kommit upp.  

 

För mig har alla samma lika värde. Spelar ingen roll om det är 

man eller kvinna. 

 

Henkel & Tomicic (2009:15) menar att genus är ett socialt uttryck som påverkas av 

föreställningar om hur pojkar och flickor bör vara. Det finns de vårdnadshavare som har 

samma föreställning kring vad genus innebär medan några aldrig har funderat över det. 

 

Pojkar och flickors möjligheter 

Barn har enligt flertalet av vårdnadshavarna samma möjligheter i samhället. De menar vidare 

att det behövs medvetna föräldrar och pedagoger för att skapa olika vägar för deras 

identitetsutveckling. Det finns de som menar att barn inte har samma möjligheter i dagens 

samhälle. Det accepteras att pojkar tar större plats medan flickor måste vara på ett visst sätt 

för att hålla sig inom ramen av vad som är accepterat för flickor. Ett annat synsätt är att pojkar 

och flickor är begränsade på grund av sin fysik men i övrigt så har de samma möjligheter.  
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Nej, tyvärr har dom inte det. Pojkar tillåts ta större plats, synas 

mer, höras mer. Flickor fostras mer i rollen att vara på ett visst 

sätt. 

 

Ja, självklart har de det. Det är ju upp till oss föräldrar att ge 

dom samma möjligheter oavsett kön, ålder och var i 

syskonskaran de är. 

 

Ett flertal av vårdnadshavarna anser att barn har samma möjligheter idag vilket inte Svaleryd 

(2005:5) menar att de har. Författaren hävdar att vi fortfarande har vissa fördomar och 

uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt. De här fördomarna har funnits sedan en 

lång tid tillbaka i tiden då människor hade olika skyldigheter och rättigheter beroende av sitt 

kön.  Det finns dock en bild bland vårdnadshavarna att pojkar och flickor inte har samma 

möjligheter i dagens samhälle av olika skäl vilket även Henkel (2006) stödjer. Författaren 

menar att det kön människan föds med ger olika begränsningar i livet.   

 

Sysslorna i hemmet och påverkan på barn 

Vårdnadshavarna försöker dela upp sysslorna lika i hemmet. Uppdelningen sker utifrån 

intresse, tid och vem som är kunnigast. De flesta hjälps åt med diskning och matlagning.  

Överlag skriver de flesta att kvinnan sköter sysslor så som städning, tvättning och köp av 

kläder medan mannen ordnar renovering, klipper gräset och dylikt. En avvikelse från övriga 

är att kvinnan tvättar bilen och lagar saker som gått sönder medan mannen sköter 

matlagningen. De skriver också att de låter sina barn hjälpa till i hemmet med vad de vill 

hjälpa till med, matlagning, bakning, renovering, plocka i ordning i sina rum med mera. 

 

Försöker dela upp det rättvist men mannen tvättar bilen, klipper 

gräset. Kvinnan planterar blommor och klipper träden. Hjälps 

åt att städa och laga mat fast kvinnan tvättar oftare och sorterar 

in kläder.  

 

De tror att det påverkar barns uppfattning om hur män och kvinnor skall bete sig men att det 

inte påverkar barn när de är små utan menar att det bara är nyttigt barnen får vara med i det 

alldagliga. 
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Jag tror att det påverkar våra barn och att de har en uppfattning 

att det finns mamma respektive pappasysslor. 

 

Vårdnadshavarna anser att de påverkar barnen då de delar upp sysslorna i hemmet. Genom att 

aktörer har olika uppfattningar och värderingar påverkar det barns uppfattningar om sig själva 

och placera in sig i vilket kön de skall tillhöra. Är det bara mannen som lagar saker när något 

har gått sönder så får antagligen deras son bilden av att han också skall göra det (Skolverket 

1998:64). 

 

Kläder och leksaker 

Vårdnadshavarna menar att de köper sköna, fina och praktiska kläder men det är också viktigt 

att barnet gillar det som köps. Då klädesbutiker ofta är uppdelat i pojk- och flickavdelningar 

är det svårt att undvika att det ”skall” vara rosa till flickor och blått till pojkar. De försöker 

undvika den här uppdelningen men det är svårt att göra det fullt ut. Det finns de 

vårdnadshavare som handlar kläder från unisexavdelningar vilket innebär att kläderna är 

neutrala. Det är stor skillnad på färg och mönster på barnkläder och de försöker köpa en del 

pojkiga kläder och leksaker till sina döttrar så att de själva kan välja vad de vill leka med och 

klä sig i. Överlag försöker de flesta vara uppmärksamma på vad de köper. De köper inte 

klänningar till sina pojkar men det finns inte några begränsningar när det gäller färg på kläder. 

De anser att det är viktigt att inte lägga några värderingar på vad som är flickigt och pojkigt i 

leksaksaffären men att det kan vara svårt då de påverkas av kompisar. 

 

Jag tänker mest fint och pojkigt. Mina pojkar väljer mycket 

själva och jag har säkert påverkat där. Men ibland det som finns 

på pojkavdelningen ratar jag ju inte rött eller rosa direkt, det 

ska bara helst vara lite ”tufft” med bilar eller något på. 

 

Vårdnadshavarna som fyllde i frågeformulären har en insikt i att det är uppdelat bland kläder 

och leksaker. Svaleryd (2005: kap 7) menar att det är skarpa budskap i de här butikerna då det 

är uppdelat i rosa och blått. Även TV-reklam visar på ett tydligt sätt vad de olika könen skall 

ha på sig och leka med vilket gör att människan blir serverad de olika föreställningar som 

samhället ”skall” ha på pojkar och flickor (Tallberg Broman 2002:86) 
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Påverkan på barns lek 

Barn blir påverkade i sitt val av lek genom sina kompisar och intressen. Vårdnadshavare 

menar vidare att miljön kan ha en inverkan och det är därför viktigt att den tilltalar dem. Då 

barn till stor del vistats bland sina vårdnadshavare och pedagoger spelar de även stor roll för 

deras val av lek. I frågeformulären fick vi även som svar att TV, böcker och barns upplevelser 

påverkar deras val av lek. 

 

Saker de varit med om, lyckliga eller kanske sorgliga saker eller 

situationer de själva har ”tagit till sig”. 

 

Kompisar, förskola, föräldrar, de leksaker som finns tillgängliga 

och miljön barnet befinner sig i. 

 

Vårdnadshavarnas erfarenheter och upplevelser kan vara något som påverkar barns lek. 

Skolverket (1998:63f) menar att barn använder sig av det som sker i verkliga livet för att 

utveckla sin lek. Skolverket (1998:63f) anser även att de erfarenheter barn tar till sig ger en 

inblick i vad som är manligt och kvinnligt vilket sedan kommer att avspegla sig i deras lek. 

Tallberg Broman (2002:86) hävdar att media är en av de faktorer som påverkar individen om 

hur pojkar och flickor bör bete sig. TV och böcker kan enligt vårdnadshavare ha en inverkan 

på barns val av aktiviteter. 

8:4 Intervjuer 

Betydelsen av genus  

Pedagogerna har en förståelse av vad genus innebär och hur förskolan kan arbeta med det men 

det finns undantag. Genus är ett viktigt område att arbeta med i verksamheten. Det handlar 

inte om att göra om flickor till pojkar och pojkar till flickor utan ge alla samma möjligheter. 

När pedagoger tänker på genus menar de pojke och flicka, att det är en definition av kön.  

 

Om jag säger genus tänker jag pojke och flicka. […] Jag tycker 

inte att pojkar ska komma i rosa kjol absolut inte för det tror jag 

inte är bra för någon. Jag tror att en könsskillnad finns det ju 

och den kan man aldrig ta bort. Man kan inte någonstans göra 

alla till ett neutrum. 
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Förskolans arbete med genus 

Det tar lång tid att få alla i arbetslaget att bli kunniga om genus och det krävs att alla arbetar 

mot gemensamma mål. Genom att pedagogerna har läst litteratur, varit på studiebesök samt 

diskuterat tillsammans i arbetslaget har de skapat sig en medvetenhet kring området. Ett 

genustänk i förskolan bör genomsyra alla aktiviteter och situationer på ett naturligt sätt. Alla 

pedagogerna är dock inte lika medvetna om hur de vill arbeta med genus i verksamheten då 

de inte har diskuterat det i arbetsslaget.  

 

Jag är nöjd bara att det har kommit igång med diskussioner. 

Jag önskar att det smälter in i vardagen. 

 

Det jag skulle vilja är väl i så fall att man skulle erbjuda mycket 

mer, mer material att välja på.  

 

I läroplanen för förskolan står det skrivet att barn skall ha samma förutsättningar oavsett kön 

samt att pedagogernas uppgift är att bryta de könsmönster som finns i samhället (Lpfö 98 

2006:4). Intervjupersonerna följer det som står i läroplanen kring genus och de har en 

medvetenhet om hur viktigt det är att arbeta med det i verksamheten för barnens skull, men 

det finns skiljaktigheter bland förskolorna. Allmänna råd och kommentarer för förskolan tar 

upp att ett genusarbete skall genomsyra verksamheten och integreras i den dagliga 

verksamheten vilket även pedagogerna håller med om (2005:29). Svaleryd (2008) hävdar att 

det är viktigt att ha kunskaper kring genus för att kunna arbeta aktivt med det i förskolan samt 

att det ligger ett ansvar hos pedagogerna i att ge barn samma möjligheter oavsett kön. Det 

krävs att det finns en medvetenhet hos pedagogerna och en vilja i att jobba med genus. 

 

Att bryta traditionella könsmönster 

Pedagogerna försöker ha ett medvetet tänk kring genus och jämställdhet men menar att det är 

svårt. Ett arbete med genus gör varje barn till en individ och inte till ett kön. Det är viktigt att 

ha en dialog i personalgruppen för att få ett medvetet tänk i verksamheten. Förskolorna har 

kommit olika långt med arbetet kring genus och jämställdhet. Genom att ta bort barbiedockor, 

robotar, actionman, riddare, prinsessor med mera skapas inget skevt kroppsideal. Bilar är 

något som finns i samhället, det är inget påhittat och dockor ser ut som bebisar. Pedagoger har 

sett att pojkar och flickor tar för sig på olika sätt beroende vilken situation de befinner sig i. 
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Skall pojkar och flickor få samma möjligheter kan ett sätt vara att dela upp dem i pojk- och 

flickgrupper i specifika situationer där det anses behövas. 

 

Vi har pojk- och flickbord vid måltiderna av den enkla 

anledningen att det är som ett verktyg för vår del. När vi började 

filma och kolla av så var ju alla flickor, alltså detta är ju och 

generalisera men i stora drag så var det alla flickor som var som 

hjälpfröknar och pojkarna ja, de bara blev servade. Tjejerna 

bara, åh, ta inte så många köttbullar då räcker det inte till alla. 

 

För att bryta de traditionella könsmönstren krävs det kunskaper hos pedagogen men även ett 

stort ansvar för att kunna ge barnen möjligheter utifrån deras intresse. Förskolorna har valt att 

ändra om saker i verksamheten så som grupperingar och material men även ändrat namn för 

rummen vilket har gjort stor skillnad när barn väljer rum att leka i. För att arbetet skall bli så 

bra som möjligt krävs det även att pedagogerna har en vilja att arbeta mot en jämställd 

förskola. En viktig del är också att personalen tillsammans är eniga och kan samarbeta mot 

samma mål vilket de intervjuade pedagogerna håller med om (Svaleryd 2008: kap 3).  

 

Pojkars och flickors möjligheter 

Pedagogerna anser att pojkar och flickor inte har samma möjligheter i samhället då det är 

gamla könsmönster som lever kvar från när de själva var barn. Vi lär oss tidigt vad som är 

accepterat att göra som flicka och pojke. De hoppas att fler människor kommer bli mer 

medvetna om vikten av genus och att det genustänk som finns idag kommer göra det mer 

jämställt i samhället. Förväntningar på de olika könsrollerna avspeglar sig redan i leksaks- 

och klädesaffärer där allt är uppdelat i flick- och pojkavdelning med rosa och blått. 

 

Alltså pojkarna får inte ens chansen på något vis för det blir 

pinsamt för dom om de ska gå där bland flicksakerna och 

tvärtom. Så rent leksaksmässigt så har inte barnen det så lätt om 

de skulle vilja göra något annat än det som man ska så att säga. 

 

Pedagogerna anser att det är viktigt att arbeta med genus och jämställdhet då jämställdhet 

står skrivet som ett mål i förskolans läroplan där alla barn skall ha samma rättigheter och 

skyldigheter oavsett kön (Lpfö 98 2006). Sveriges före detta jämställdhetsombud Claes 
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Borgström syftar till att varje människa måste börja arbeta med sig själv innan hela landet 

kan bli jämställt (Svaleryd 2005:138). Idag påverkas barn av TV-reklam där det tydligt visar 

hur en flicka och pojke skall vara (2005: kap 7). Vad som är pojkigt och flickigt avspeglar 

sig både i leksaks- och i klädesaffärer. Människans förväntningar på hur män och kvinnor 

skall välja och vara i samhället styr även barns val av lek och aktiviteter (Svaleryd 

2008:15f). Pojkar väljer redan i tidig ålder att leka med bilar och båtar medan flickor hellre 

väljer att leka med dockor och lugna lekar (Evenshaug & Halen 2001:287)  

 

Förväntningar på pojkar och flickor 

Pedagogerna är medvetna om att de har olika förväntningar på pojkar och flickor men att de 

försöker att arbeta bort det. Det finns de som avviker då de har förväntningar på individer 

istället för kön. De har till exempel förväntningar på hur barn bör bete sig och vilka lekar de 

bör tycka om. Det är lätt att erbjuda pojkar billekar och flickor docklekar och det är därför 

viktigt att ha kännedom kring sina handlingar för att kunna bryta ett sådant mönster.  

 

Ja, det har jag. Det vet jag att jag har. Men jag vill inte ha det. 

 

Hur man förväntar sig att flickors och pojkars lek ska vara, att 

pojkarna många gånger tillåts större utrymme. 

 

I dagens samhälle är mallarna för vad som anses vara manligt och kvinnligt starka. Barn blir 

påverkade av media och affärer där könsuppdelningen är tydlig (Svaleryd 2005: kap 7). 

Tallberg Broman (2002:96) har gjort en studie som visar att pojkar och flickor bemöts olika i 

förskolan. Pojkar får mer negativ uppmärksamhet och ses som omogna och hjälplösa medan 

flickor istället ses som mogna, hjälpsamma och med större social kompetens. 

Intervjupersonerna berättar att de har olika förväntningar på könen men de försöker att bli mer 

medvetna om sina värderingar för att göra verksamheten mer jämställd. Det finns 

förväntningar på att pojkar behöver mer utrymme i leken och att de erbjuds att leka med bilar 

medan flickor i större grad blir erbjudna att leka med dockor. Evenshaug & Hallen (2001:287) 

menar också att flickor väljer att leka med dockor och pojkar med bilar redan i tidig ålder. 

Svaleryd (2008:15f) antyder att olika förväntningar på könen påverkar barnen och har en 

inverkan på deras val av lek.  
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Förskolans miljö och påverkan på barn ur ett genusperspektiv 

Förskolorna har inte något uttalat dockrum eller bilrum vilket de tror spelar stor roll för 

barnen när det gäller val av lek och material. De är öppna för nya förslag på hur de kan 

förändra miljön men pedagogerna har delade svar på hur miljön skall se ut. Förr var de inte 

lika medvetna om syftena med materialet de köpte in då de kunde köpa in till exempel rosa 

prinsesslego. Idag är det legot blandat med det övriga legot som finns på förskolan vilket gör 

att alla barn leker med det. Det är otroligt viktigt hur pedagogerna presenterar olika material 

som finns på förskolan så att båda könen vill leka med det. 

 

Allting skulle ju kunna göras bättre. Köksgrejer kanske skulle 

vara lite mer inbjudande, att även killarna stanna där en liten 

längre stund. 

 

Barn lär sig tydligt vad som är accepterat att göra som flicka och pojke och därför kan deras 

rollekar skapas utifrån vad de uppfattar vara kvinnligt och manligt (Evenshaug & Halen 

(2001:287). Det kan därför vara viktigt att pedagogen gå in i barnens lek och skapar nya vägar 

och möjligheter (Olofsson 2007:60f). Pedagogerna menar att de tillsammans i 

personalgruppen har diskuterat hur de skall ändra om i verksamheten och tillsammans komma 

fram till lösningar. I allmänna råd för förskolan står det att personalgruppen skall ”diskutera 

hur den pedagogiska miljön kan utformas för att stärka jämställdhetsarbetet” (2005:29). 

 

Påverkan på barn ur ett genusperspektiv 

Pedagogerna menar att de vill påverka barnen på ett neutralt sätt där individen sätts före könet 

även om de vet att det inte alltid är så. Det är en lång process att bli medveten i sitt tänk om 

genus, vilket inte sker över en dag. Egna personligheter och uppväxter spelar roll i hur pojkar 

och flickor bemöts. Det är viktigt att låta barnen göra egna val oavsett människors 

förväntningar på dem.   

 

Det jag tror är ju hur jag själv är som människa. 

 

Jag är ju med uppväxt med det här med könsrollerna och vad 

jag uppmuntrar barnen till att göra med lek och hur de ska 

vara. 
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Barns identitet påverkas av de sociala kontexter de befinner sig i där de möter olika 

uppfattningar om hur de bör bete sig som flicka eller pojke. De tar sig tidigt an de könsroller 

som de bör ha enligt samhällets förväntningar (Skolverket 1998:64). Pedagogerna menar att 

de tror sig omedvetet påverka barnen trots att de vill vara neutrala i sitt bemötande. Pojkar och 

flickor skall få välja de aktiviteter de själva vill oberoende av förväntningarna i samhället. Det 

är viktigt att de bemöts som individer oavsett kön. Skolverket (1998:64) skriver att barn skall 

få chans till att utveckla en positiv självbild och att utveckla sitt eget Jag istället för att lära sig 

vad som är rätt beteende för respektive kön. Svaleryd (2008: kap 2) menar att det är viktigt att 

pedagoger har en medvetenhet om sitt eget handlande och sina egna värderingar för att förstå 

hur de påverkar barnen ur ett genusperspektiv. Pedagogerna vill ge alla samma möjligheter 

men det tar tid att få igång ett medvetet genusarbete. 

 

Vårdnadshavarnas genusmedvetenhet 

Förskolorna har informerat vårdnadshavarna om genusarbetet på föräldramöten dock finns det 

avvikelse då alla inte arbetar aktivt med det här området. Vårdnadshavarna har varit positiva 

till arbetet men det finns de som tycker annorlunda och ställt sig kritiskt till det. Pedagogerna 

hoppas dock på att deras syften är så pass tydliga så att vårdnadshavarna kan förstå vikten av 

att arbeta med genus. På föräldramöten kan vårdnadshavare få mer information kring området 

och på så sätt bli mer medvetna.  

 

Det är först nu som vi har dragit igång det ordentligt. Så på 

föräldramötet nu för ett par veckor sedan så hade vi 

frågeställningar till föräldrarna som de skulle ta ställning till. 

[…] Än så länge har vi inte mött något negativt mer än när vi 

hade spa förra veckan då målade vi nagellack på alla barn som 

ville det och det tyckte ju en del pappor att det inte var rätt och 

det tyckte jag inte om att ni gjorde det sa dom rätt ut till oss. 

Men vi förklarade för dom att det är inte där det sitter om man 

är pojke eller flicka utan det här var bara någonting som de 

tyckte var fint.  

 

Ett arbete med genus kan skapa frågor och funderingar hos vårdnadshavare då synsätten kan 

vara olika. För att vårdnadshavarna skall förstå deras syfte med arbetet menar Henkel 
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(2006:71f) att det är viktigt att introducera området på ett positivt sätt. Olofsson (2007:110) 

anser samtidigt att det är viktigt att pedagogerna är insatta i ämnet för att kunna svara på 

frågor och funderingar som uppkommer bland vårdnadshavarna. 

8:5 Sammanfattande analys 

De resultat som vi har fått fram av observationer, frågeformulär och intervjuer visar att pojkar 

och flickor har olika begränsningar beroende på hur de bemöts av aktörer men även hur miljö 

och material presenteras. Ett medvetet arbete med genus visar andra vägar än vad samhället 

förväntar sig av de olika könen. Av våra intervjuer framkommer det att pedagogerna vill att 

arbetslaget skall vara eniga och kunna sträva mot samma mål i verksamheten. Däremot är det 

inte alla pedagoger som når ända fram till eniga mål då alla inte vill arbeta aktivt med genus 

och det kan leda till att barnen får en identitet utifrån deras kön. I frågeformulären 

framkommer det att vårdnadshavarna inte är så insatta i ett genustänk och vad det innebär för 

barnens möjligheter. Då barn påverkas i hemmet kan det vara svårt för förskolan att bryta de 

könmönstren som vårdnadshavarna skapar. Samtidigt menar Svaleryd (2005: kap 7) att det är 

gamla könsmönster som lever kvar och det är något som samhället fortfarande försöker arbeta 

bort.  
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9. Diskussion 

Våra metoder har enligt oss fungerat relativt bra då vi har använt oss av olika material för att 

få fram information. Nu i efterhand kan vi tycka att vi hade behövt vara ute i verksamheten en 

längre tid för att vänja barn och personal vid att observationer sker. Det skulle ge oss en större 

inblick i hur verksamheten fungerar. Vi hade även fått ett större underlag om vi hade delat ut 

frågeformulär till fler vårdnadshavare. Intervjuerna gav mycket information kring hur 

pedagogerna tänker då vi fick med allt vad som sades genom att vi använde av oss 

ljudinspelning. Om vi skulle gjort om den här undersökningen hade vi lagt till fler frågor i 

både frågeformulären och i intervjuerna för att få fram mer information. Vi skulle även vilja 

ta reda på hur barn påverkar varandra i förskolan, eftersom vi under observationerna har sett 

en tendens till att barn påverkas av sina kamrater och därför hade det varit ett intressant 

område att arbeta vidare med.  

 

9:1 Miljö och material 

Då vi har besökt tre olika förskolor har vi i våra observationer sett hur miljön kan utformas 

genom att använda olika material och att utforma rummen på olika sätt. Alla pedagoger har i 

intervjuerna sagt att de vill utforma miljön så att den lockar alla barn oavsett kön men viljan 

och energin bland pedagogerna skiljer sig åt. Av intervjuerna framkom det att mer neutrala 

rum lockar båda könen. Med neutrala rum menar vi inget uttalat dock- eller bilrum. Var det en 

slump att både pojkar och flickor lekte i de olika rummen när vi var där eller är det så att 

rummen verkligen lockar båda könen dagligen? En förskola har i matsalen hängt upp vykort 

som barnen får när de fyller år. Varför är det så att alla flickor har rosa bakgrund med 

prinsessa på bilden och pojkarna har blå bakgrund med bilar på och hur påverkar detta 

barnen? Då vi frågade en av pedagogerna vilket deras syfte var svarade hon att hon inte visste 

varför de gjort så. Genom att inte vara medveten om sina handlingar vid frågor om genus kan 

det skapas tydliga värderingar om vad som är manligt och kvinnligt (Helén & Granholm 

2007:8). I läroplanen för förskolan står jämställdhet skrivet som ett mål att sträva mot i 

verksamheten där pojkar och flickor skall få samma möjligheter (Lpfö 98: 2006). En av 

förskolorna arbetar sedan många år med ett genusarbete och de började arbetet med att ändra 

om i matsalen där det nu finns pojk- och flickbord. Innan vi förstod syftet med att dela upp 

pojkar och flickor vid borden var vi kritiska till det här då det bli utmärkande vilka som är 

pojkar och vilka som är flickor. Nu förstår vi syftet med det här och känner att det är något 

som vi skulle kunna arbeta med i verksamheten för att ge barnen samma möjligheter. Genom 
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film såg de att pojkarna blev serverade av flickorna då de var mer uppmärksamma på att 

maten skulle räcka till alla runt bordet. Pojkarna blev vana vi att flickorna skickade runt 

maten och därför lärde de sig inte att få be om någonting. I vår studie har vi blivit 

uppmärksamma om och hur barn påverkas av hur många flickor respektive pojkar som finns 

på avdelningen. I förskolan där majoriteten är pojkar är det väldigt högljutt och till viss del 

ingen kontrollerad lek. Beror det här på antalet eller beror det på pedagogernas förhållningsätt 

till att pojkar tillåts att vara mer högljuda och ta mer plats än flickorna? Forskning visar att 

pojkar tar mer plats i barngruppen medan flickor är mer lugna i sitt sätt att vara Det visar 

också att uppdelning av en barngrupp påverkar de olika könen. Hur jämnt fördelat det är 

bland flickor och pojkar i verksamheten påverkar hur de leker tillsammans. Dominerar det ena 

könet leker pojkar och flickor ofta isär och dras sig till sitt kön (Månsson 1998:202). 

 

9:2 Vårdnadshavare 

Vi var relativt säkra på att vårdnadshavarna skulle ha de här tankarna kring genus. Helén & 

Granholm (2007:8) hävdar att det är viktigt att barn skall få utvecklas till enskilda individer 

och då krävs det att det finns en medvetenhet om värderingar och handlingar. Vissa 

vårdnadshavare har dock svarat att de försöker köpa neutrala kläder så som unisex och att det 

inte får gå till överdrift som till exempel att pojkar bär klänning. Det finns delade meningar; 

några anser att de har en påverkan på barns val i livet medan andra vårdnadshavare menar att 

barnens val av kompisar och intresse spelar roll. Vi anser att vårdnadshavare har en inverkan 

på barns intressen vilket kan innebära att barn får de intressen som anses vara mest 

”accepterade” i samhället av vad som är pojkigt och flickigt. Majoriteten anser att barn har 

samma möjligheter i samhället men det finns de som anser motsatsen.   

 

9:3 Pedagoger 

Att arbeta med genus och jämställdhet är en självklarhet för oss då det står som ett mål i 

läroplanen för förskolan. De förskolor som vi har observerat har själva sett att ett arbete med 

genus ger resultat av bland annat barns val på lek och deras sätt att vara men även 

pedagogernas bemötande gentemot barnen. De har till exempel sett att flickorna tar för sig 

mer och pojkarna är mer ansvarstagande. Läroplanen kom ut år 1998 men varför har det tagit 

så lång tid för förskolorna att få ett medvetet arbete kring genus? Vi tror att det kan bero på att 

pedagogerna tar till sig för lite kunskap och att de ser det som ett stort område att arbeta med i 

verksamheten utöver det som de redan arbetar med. I intervjuerna framkom det att 
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pedagogerna vill ha ett medvetet tänk men det är ingenting som går att få på en dag. Det krävs 

en vilja och ett samarbete i personalgruppen. Genus skall genomsyra verksamhetens alla delar 

och det är inget som skall stå för sig själv. Pedagogerna anser att pojkar och flickor inte har 

samma möjligheter då barn tidigt lär sig vad som är accepterat att göra utifrån sitt kön. Både 

Henkel (2006) & Svaleryd (2005: kap 7) avser att pojkar och flickor blir begränsade av deras 

kön och att förväntningarna på dem är större idag än någonsin tidigare.  

 

Slutsats 

Här kommer vi endast att fokuserar på vår huvudfrågeställning som handlar om barns 

möjligheter i verksamheten. ”Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att 

pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” 

(Lpfö 98 2006:4).  Pedagogerna anser att flickor och pojkar inte har samma möjligheter i 

samhället vilket flertalet av vårdnadshavarna inte håller med om. Det finns dock de 

vårdnadshavarna som anser att barn inte har det då det tillåts att pojkar tar större plats och 

flickor ”bör” vara på ett visst sätt. De menar även att det krävs medvetna föräldrar och 

pedagoger för att ge båda könen samma val i livet. Svaleryd (2008: kap 3) anser att ett 

arbetslag måste vara eniga och sträva mot samma mål för att ett genusarbete skall vara 

möjligt. Det krävs också att pedagoger har kunskaper och en vilja till att göra verksamheten 

mer jämställd. Utifrån observationer behandlas pojkar och flickor olika av både 

vårdnadshavarna och pedagogerna. Aktörernas bemötande gentemot barnen påverkar deras 

sätt att se på sig själva och även deras valmöjligheter i verksamheten. Skolverket (1998:59) 

skriver att vuxnas bemötande har en påverkan på hur barn uppfattar sig själva som flicka eller 

pojke. Flickorna får ofta höra att de är söta prinsessor och blyga gummor medan pojkarna är 

busiga, coola och starka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

10. Referenslista 
 

Eidevald, Christian (2009). Det finns inga tjejbestämmare. – Att förstå kön som position i  

förskolans vardagsrutiner och lek. Högskolan för lärande och kommunikation: 

Högskolan i Jönköping. 

 

Ericsson, Christina (1993). Genus i historisk forskning. Lund: Studentlitteratur.  

 

Evenshaug, Oddbjorn & Hallen, Dag (2001). Barn- och ungdomspsykologi. Lund:  

 Studentlitteratur. 

 

Forsberg, Ulla (1998). Jämställdhetspedagogik- en sammanställning av 

 aktionsforskningsprojekt. Stockholm: Liber. 

 

Henkel, Kristina (2006). En jämställd förskola. Teori och praktik. jamstallt.se 

 

Henkel, Kristina & Tomici, Marie (2009). Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 2. Om 

 genusfällor och genuskrux i vardagen. jamstallt.se och olika.nu. 

 

Hessellund, Hans (1972). Kön, identitet, roll. Synpunkter på utvecklingen av psykologiska 

könsskillnader. Malmö: W&Wserien. 

 

Løkken, Gunvor & Søbstad (1995). Observation och intervju i förskolan.      

Lund: Studentlitteratur. 

 

Månsson, Annika (2000). Möten som formar. Interaktionsmönster på förskola mellan 

pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv. Lärarutbildningen, 

Malmö högskola. 

 

Odelfors, Birgitta (1998). Förskolan i ett könsperspektiv. Att göra sig hörd och sedd. Lund:  

  Studentlitteratur. 

 

Olofsson, Britta (2007). Modiga prinsessor & ömsinta killar. Malmö: Lärarförbundets Förlag. 

 



34 

 

 

Skolverket (2005). Allmänna råd och kommentarer. Kvalitet i förskolan. Stockholm: Fritzes. 

 

Skolverket (1998). Jord för växande. Särtryck ur växa i lärande och att erövra omvärlden. 

 Stockholm: Enskede offset AB. 

 

Sjöberg, Maria (2001). Från kvinnohistoria till genushistoria. I:  Perlestam, Magnus (red)       

Genusperspektiv i historia. Metodövningar. Lund: Studentlitteratur.  

 

SOU 2006:75, Jämställd Förskola – om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans 

   pedagogiska arbete. Stockholm: Fritzes. 

 

Statistiska centralbyrån (2010). På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet. SCB. 

 

Svaleryd, Kajsa (2005). Genuspedagogik. Stockholm: Liber. 

 

Trost, Jan (2007). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur. 

 

Trost, Jan (2010). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.  

 

Tallberg Broman, Ingegerd (2002). Pedagogiskt arbete och kön. Med historiska och nutida  

exempel. Lund: Studentlitteratur. 

 

Utbildningsdepartementet (2006). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Skolverket och   

CE Fritzes AB. 

 

Wedin, Eva-Karin (2009). Jämställdhetsarbete i förskola och skola. Norstedts juridik AB. 

 

Wernersson, Inga (2009). Genus i förskola och skola. Förändringar i policy, perspektiv och  

 praktik. Göteborgs universitet. 

 

Widerberg, Karin (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur. 

 



35 

 

 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad: (2010-11-25) Från: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   



 

11. Bilagor 

 
Bilaga 1 Frågeformulär 
     
Hur delar du/ni upp sysslorna hemma och hur tror du/ni det här påverkar era barn? 

 

 

 

 

 

Anser du/ni att pojkar och flickor har samma möjligheter? Varför? Varför inte? 

 

 

 

 

 

 

Vad tänker du/ ni på när du/ni handlar kläder och leksaker till era barn? Ex: Praktiskt, fint, 

pojkigt, flickigt, roligt m.m. 

 

 

 

 

 

Vad tror du/ni påverkar barns val av lek? 

 

 

 

 

Vad betyder genus för dig/er? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

Anser du att pojkar och flickor har samma möjligheter i samhället? Varför, varför inte? 

 

 

 

 

 

Hur tror du att du påverkar barnen ur ett genusperspektiv? 

 

 

 

 

 

Hur arbetar ni för att bryta de traditionella könsmönstren? 

 

 

 

 

 

Har du olika förväntningar på pojkar och flickor? 

 

 

 

 

 

Hur tror du att er förskolas miljö påverkar barnen ur ett genusperspektiv? 

Hur skulle du vilja att ni på förskolan arbetade med genus? (om de inte arbetar med genus 

medvetet) 

 

 

 

 

 

Vad betyder genus för dig? 

 


