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Sammanfattning  
 
Studien belyser styrdokument utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vidare belyses aktuell 
forskning kring jämställdhet. Forskningen innefattar bland annat hur miljön, samhället, 
massmedia och hemmen kan påverka pedagoger och barnen till att bli könstereotypt i 
förskolans verksamhet. Studien åskådliggör att det är av betydelse att pedagoger blir 
medvetna om hur bemötandet av flickor och pojkar sker. Förhoppningen med denna studie är 
att pedagoger ska bli medvetna om betydelsen av att arbeta med jämställdhet i förskolans 
vardag.  
 
Syftet med studien är att kartlägga pedagogers uppfattning kring jämställdhet i förskolan. 
Samt att utforska hur barnen väljer att ta initiativ mellan könen och till pedagogen, likaledes 
studera barnens val av aktivitet i verksamheten från ett jämställdhetsperspektiv.  
 
Metoden för studien är kvalitativ med inslag av kvantitativ metod och etnografi som används 
för att studera och förstå den sociala tillvaron vi lever i. För att kunna besvara studiens syfte, 
har intervju och observation använts. Utifrån respondenternas svar observationernas data har 
studiens resultat delats upp i rubriker där likheter och skillnader belysts. Det framkom att ett 
aktivt jämställdhetsarbete förekom hos två av åtta respondenter. Ett genomgående mönster var 
miljön och samhällets påverkan till flickor och pojkars könsskapande. Sammansättningen av 
könen har betydelse för hur barnen väljer att samspela. Pedagoger i studien antyder att det är 
av betydelse att ge barnen möjligheter till att välja aktivitet oberoende av kön. 
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Inledning 
Genom de normer och krav som finns i samhället om vad som är manligt respektive kvinnligt, 
menar Bronwyn (2008, s. 164) att barn i tidig ålder socialiseras in i stereotypa könsroller och 
gör därmed kön (Hellman 2005, s. 146). Förskolor lägger en institutionell grund för barnens 
syn på könsskapande och det är av vikt att verksamheter lägger fokus på jämställdhetsfrågor 
för att det senare ska bli ett jämställt samhälle (Lpfö 98, rev. 2010). 
 
Jämställdhet är ett omfattande och aktuellt ämne i förskolans verksamhet, därmed har vi valt 
att studera jämställdhet och undersöka hur det förhåller sig på förskolor och om det sker ett 
aktivt jämställdhetsarbete. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010, s. 5) betonar att det 
ska ges samma villkor för både flickor och pojkar i verksamheten. Svaleryd (2002, s. 14) 
påpekar att pojkar framställs av pedagoger som våldsamma i sin lek, än flickor som påvisar 
lugna lekar. Vi finner ett intresse att undersöka hur flickors pojkars lek förhåller sig till dessa 
könstereotypa normer.    
 
Pedagoger bör vara medvetna om hur de bemöter flickor och pojkar, och hur de arbetar med 
jämställdhetsfrågor i förskolans verksamheter, för att utveckla barnens tankar och handlingar 
kring könsmönster (Svaleryd 2002, ss. 40-42). För att ta reda på vilket fokus som läggs på 
jämställdhetsfrågor i verksamheter har vi valt att använda oss utav en kvalitativ metod med 
inslag av en kvantitativ metod. Då Dovemark (2007, s. 134) beskriver att kvalitativ ansats 
handlar om att försöka förstå människors livsvärld. De erfarenheter vi har av 
jämställdhetsfrågor är från utbildningen och från vår verksamhetsförlagda utbildning. 
Förhoppningen är att vi ska få en bredare syn på hur jämställdhetsarbete bedrivs ute i 
förskolor.  
 
Barnens uppfattningar ska inte styras efter de manliga och kvinnliga normerna, utan de ska ha 
rätten till att välja hur de vill vara. Konventionen om barnets rättigheter (Hammarberg 2006, 
s. 6) betonar detta, där fokus ligger på de mänskliga rättigheterna och att barnen har rätt till att 
bli respekterade för sina egna val. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010) 
poängteras att förskolans uppdrag är att motverka de stereotypa könsroller som förekommer i 
verksamheten. Genom denna studie finns en förväntan om att väcka pedagogers 
uppmärksamhet om hur betydelsefullt det är att ständigt arbeta med jämställdhet. 

Syfte  
Syftet med studien är att kartlägga pedagogers uppfattning kring jämställdhet i förskolan. 
Samt att utforska hur barnen väljer att ta initiativ mellan könen och till pedagogen, likaledes 
studera barnens val av aktivitet i verksamheten från ett jämställdhetsperspektiv.  
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Bakgrund 
Kapitlet inleds med en beskrivning av de begrepp som studien belyser. Fortsättningsvis 
beskrivs ämnet kopplat till styrdokument som vidare följs studiens bakgrund av dessa 
rubriker: Jämställdhet förr och idag, Gruppens betydelse, Pedagogers förväntningar på kön, 
Könsstämplade rum, Pedagoger och jämställdhetsarbete, Samhällets påverkan och Flickor 
och pojkars lek. Då syftet är att undersöka pedagogers uppfattningar kring jämställdhet och 
barnens initiativ till interaktion, samt barnens val av aktivitet ur ett jämställdhetsperspektiv 
finner vi bakgrundens litteratur och forskning relevant för studien.  

Begreppsförklaringar 
Genus ”innebär att man görs till kön” (Josefsson 2005, s. 12). Det är en norm som kulturen 
och samhället har om vad som innebär att vara man eller kvinna. Genus är det som anses vara 
stereotypt och det är tillåtet att överskrida det stereotypa (Josefsson 2005, s. 12; Svaleryd 
2002, s. 29). 
  
Genuskontraktet - Det är vad som samhället anser är kvinnligt respektive manligt (Hirdman 
2001). 
 
Genusordningen - En placering som tilldelas till en individ och som särskiljer kvinnligt 
respektive manligt, detta enligt Hedlin (2006, s.45). 
 
Interaktion - Detta begrepp kommer vi att återkomma till i studien och det innebär att det är 
ett samspel mellan flickor och pojkar och barnen till pedagoger (Svenska akademiens ordlista 
2006, s. 389).  
 
Jämställdhet - Ett begrepp som belyser skillnaden mellan manligt respektive kvinnligt. Det 
handlar om att få en jämn könsfördelning mellan kvinnor och män (Hedlin 2006, s. 11). 
 
Norm - Det är en oskriven och osynlig regel som är socialt betingad och som omgivningen i 
den rådande kulturen har bestämt (Svaleryd 2002, s. 15). 
 
Stereotypa könsroller - Är hur en person uppfattar sin biologiska natur som flicka eller 
pojke. De förväntningar och krav som finns i samhället är det som formar varje individ till 
flicka eller pojke, detta enligt Evenshaug och Hallen (2001, s. 286) och Josefsson (2005, s. 
12) 

Styrdokument 
I läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev. 2010, s. 5) betonas vikten av att det ska ges lika 
villkor och möjligheter för flickor respektive pojkar. Barnen ska också kunna välja aktiviteter 
oberoende av de begränsningar som finns i samhället gällande könsroller. Det framhävs i 
Lpfö 98/10 att barnen formas av pedagogers handlingar och förväntningar. I förskolans 
verksamhet är det pedagogers uppdrag att motverka stereotypa könsroller och vara en förebild 
för barnen gällande jämställdhet. I förskolan ska det finnas en värdegrund, där verksamheten 
ska värna om människans egenvärde, utveckling och rättvisa mellan könen (Lpfö 98, rev. 
2010). 
 
I Konventionen om barnets rättigheter (Hammarberg 2006), artikel 29 framhävs det att barnen 
ska förberedas för att kunna bemöta alla människor lika oberoende av kön. Hammarberg 
(2006) betonar där vikten av att alla barnen ska bli respektfullt bemötta oavsett kön.  
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Jämställhet förr och idag 
Förr fick inte flickor lov till någon utbildning så som pojkar, flickan var inte anpassad för att 
studera. Argumenten för detta var att flickor och pojkar inte hade samma möjligheter och arv. 
Flickor och pojkar har inte samma anlag och får därmed inte samma egenskaper. Förr skulle 
tillexempel männen vara starka och fysiska och ansvara för familjen, och flickor skulle 
ansvara för hemmet. Då de inte ser likadana ut, ska de inte heller uppfostras lika (Tallberg 
Broman 2002, ss. 31-32).  
 
Idag ska flickor och pojkar ha samma möjligheter och rättigheter i verksamheter och i 
samhället oavsett kön (Hedlin 2006, s. 7; Josefsson 2005, s. 13). Det poängteras att 
jämställdhet inte handlar om att göra om flickor till pojkar och vice versa, utan de ska ges 
samma förutsättningar och villkor (Hedlin 2006, s. 7). 

Gruppens betydelse 
Det finns förskolor som har delat upp barngruppen i flickgrupp respektive pojkgrupp. Detta 
ska medföra att de stereotypa könsrollerna inte blir förankrade i barnens syn på kön. Barnen 
får större möjligheter som flicka respektive pojke. I dessa homogena könsgrupper får barnen 
lära sig egenskaper som är typiska för det motsatta könet (Tallberg Broman 2002, s. 134). För 
att komma underfund med hur jämställdhetsarbetet ser ut i verksamheten kan pedagoger 
använda sig av observation genom videokamera. Genom att filma hur verksamheten ser ut 
kan pedagoger finna information för att kunna starta ett förändringsarbete (Tallberg Broman 
2002, s. 135).  
 
Flickor och pojkar väljer att vara i könshomogena grupper (Browne 2004; Svaleryd 2005, s. 
200; Thorne 1993, s .51). Svaleryd beskriver att i förskolan är pojkar och flickor tillsammans i 
verksamheten under samma pedagogik och under samma valmöjligheter och regler. De har 
själva tillgång till att välja aktivtiter och vem de vill utföra aktiviteten med. Enligt Svaleryd 
väljer barnen ändå könstereotypt, alltså att flickor leker med flickor och pojkar med pojkar. 
Thorne som är forskare inom sociologi och kvinnoforskare har sett genom observationer, när 
barnen väljer att leka könshomogent, begränsas deras utveckling och lärande. Författaren 
förklarar att detta sker mer i förskolan än vad det sker i barnens vardag. Detta är beroende av 
förskolans normer gällande kön, hur det ser ut i böcker, miljöer samt utrymme för flickors och 
pojkars tal. Vidare menar Thorne att detta sker mer och mer desto äldre barnen blir.  

Pedagogers förväntningar på kön 
Förskolan är en plats där det finns förväntningar på könen, hur en flicka respektive pojke bör 
vara (Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 2009, s. 92). Det är också en plats där de 
tillåts att överskrida dessa normer och föreställningar omgivningen har på manligt respektive 
kvinnligt. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson beskriver att pedagogers syn på barnen 
och de förväntningar de har är könstereotypa och kan påverka barnen.  
 
Som pedagog innebär det att handla rätt i situationer för att inte sätta pojkar som 
huvudpersoner gentemot flickor. Pedagoger signalerar ofta att pojkar har mer utrymme än 
flickor, genom att de omedvetet lyfter pojkar. Signalerna ges genom att de benämner eller 
väljer att låta pojkar göra något före flickor för att flickor förväntas vara bättre på att vänta. 
När en pedagog ser till varje individ istället för att se till könet, pojke eller flicka, lyfts 
individen som person och människa. Det handlar inte om att lyfta det ena könet högre än det 
andra, utan om att komma bort från de stereotypa föreställningarna som finns på flickor och 
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pojkar. Det är av stor vikt att lyfta varje enskild individ vid ett jämställdhetsarbete (Svaleryd 
2002, ss. 19-20, 41).  

Stereotypa pojkar 
Den stereotypa pojken är den som tar stort fysiskt utrymme inom förskolan (Tallberg Broman 
2002 s. 91). I Eidevalds (2009, s. 98) avhandling där videoinspelning av förskolans 
verksamhet och gruppsamtal med pedagoger genomförts. Framkom det att pojkar får fler 
tillsägelser än flickor av pedagoger och det är mer tillåtande med regelbrott för pojkar än för 
flickor, detta beskriver även Tallberg Broman (2002, s. 91). Paechter (1998, s. 24) som är 
internationell genusforskare, menar att pedagoger ger pojkar mer uppmärksamhet, denna ges 
både som positiv och negativ. Negativ uppmärksamhet kan te sig i tillsägelser som, tyst nu, 
lyssna, och sitt still (Eidevald 2009, s. 98; Tallberg Broman 2002, s. 91). Tallberg Broman 
redogör vidare att pojkar i förskolan bemöts av pedagoger som om de i större grad än flickor 
vore beroende av dem. De förväntningar pedagoger har på pojkar är att de inte klarar av olika 
ansvarssituationer, som till exempel påklädning. Låter de inte pojkar ta tid på sig för att lyckas 
med situationen, leder det till att de inte tar ansvar (Eidevald 2009, s. 136). Tallberg Broman 
beskriver att pojkar individualiseras mer än flickor, de blir tilltalade med sina namn, inte med 
namnet av den könsgrupp som de tillhör. Josefsson (2005, s. 17) redogör för att det finns 
förväntningar på pojkar från pedagoger att de ska vara tuffa, häftiga och okänsliga. Det som 
anses vara ”den utmärkande pojken” (Hellman 2005, s. 149) är ofta högt upp inom flickor och 
pojkars hierarki i förskolan. De anses vara fysiska och tuffa både på gruppnivå och 
individnivå (Hellman 2005, s. 149).   

Stereotypa flickor 
Stereotypt för flickor är att de anses vara lugna och duktiga (Tallberg Broman 2002, s. 101). 
Den stereotypa flickan ska vara mer lugn och behärskad än pojken, då flickor är mer 
stillsamma än pojkar krävs inte pedagogers uppmärksamhet lika mycket för flickor som för 
pojkar (Odenbring, 2010, s. 118; Olofsson 2007, s. 46). Tallberg Broman (2002, s.110) 
beskriver att flickor får mindre uppmärksamhet än pojkar i förskolan, och tränas på att klara 
sig själva och att vara sociala. Flickor tilltalas sällan med sina namn än pojkar, utan de 
kollektiviseras mer av pedagoger. Josefsson (2005, s. 17) påpekar att flickor ska vara 
empatiska, visa sina känslor och vara omsorgspersoner, gentemot pojkar. Förväntningar som 
råder inom förskolekulturen är att flickor anses vara mognare än pojkar. Pedagoger i 
förskolan bemöter flickor utifrån dessa förväntningar (Eidevald 2009, s. 137).  

Könsstämplade rum 
Ramarna för vad som anses vara kvinnligt och manligt i förskolan, är att rummen ofta är 
könsstämplade (Bronwyn 2003, s. 180; Olofsson 2007, s. 72). Detta genom att de är 
möblerade och namngivna utefter den kvinnliga och manliga normen.  
 
Bronwyn (2003, s. 112) beskriver att i hemvrån är det flickor som är högst uppsatta inom den 
hierarkiska ordningen. Det är flickor som bestämmer vad pojkar får lov att göra i leken. Det 
beskrivs att de rum som är stereotypt kodade för antingen pojkar eller för flickor, har relevans 
för vem som ska bestämma och vilket kön som ska tilldelas passiva roller (Hellman 2008, s. 
61). Bronwyn menar att pojkar inte skulle vistas i hemvrån om inte flickor leker där. Det är 
oftast de mindre pojkar som vänder sig till flickors lek i hemvrån. Bronwyn vill visa 
skillnaden att det finns pojkar som tycker om att leka i hemvrån. Rummet är inrett på ett 
sådant sätt så att rummet ska passa det stereotypa könsmönstret för flickor, menar Hellman 
(2008, s. 61). Där är det flickor som har makten, fogar sig inte pojkar till deras lek får de 
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antingen lämna leken eller så tilldelas de en passiv och negativ roll som bebis. I rolleken kan 
barnen bli tilldelade en roll som bebis, och då är det svårt att få inflytande och makt att 
bestämma över leken. Bronwyn menar att pojkar också har sina hierarkiska rum, där pojkar 
bestämmer de regler och normer som ska råda. Pojkar har mer makt i vissa rum, till exempel 
stora lekrum, där flickor ofta tilldelas en passiv roll i pojkars lek (Hellman 2008, s. 61).  

Skogen 
Ärlemalm-Hagsér (2009, ss. 123-130) beskriver barns lek i skogen och hur de leker ur ett 
genusperspektiv. Både flickor och pojkar leker tillsammans när de är i skogen och där skiljer 
sig deras lek från förskolans rum och miljö. Pojkars lek i skogen är mer vild och vågande 
medan flickors lek är lugnare och försiktigare. Författaren tar upp och beskriver att när de 
leker tillsammans finns det en så kallad omedveten hierarki mellan könen, där pojkar har mer 
makt än flickor. Det beskrivs att pojkar vågar mer än vad flickor gör om de utför samma 
aktivitet. När de kommer ut i naturen finns det inga förväntningar på flickor och pojkar, utan 
de blir jämlika. I skogen är barnen ute på samma villkor och de har alla samma valmöjlighet 
och det är ett område där det är lika mycket manligt som kvinnligt. Vidare beskrivs det att alla 
barn oavsett kön har rätten till hjälp av pedagog oberoende av kön (Skolverket 1999, ss. 127-
128).  

Musik 
I SOU (2006:75, ss. 103-104) redogörs musiken som ett inslag i förskolans verksamhet. Det 
beskrivs att musik är en aktivitet där både flickor och pojkar kan delta. Musik handlar inte om 
vad specifika barn har för talanger, utan att alla kan delta utan att de könstereotypa normerna 
ligger till grund för hur pojkar och flickor bör vara. Det beskrivs att musik är en aktivitet där 
barnen kan lämna sina könstereotypa roller som ligger som en förväntning från omgivningen 
och de tilldelas nya erfarenheter och intressen (SOU, 2006:75, s. 319). Vidare belyser 
Gannerud (2009, ss. 97-98) musiken ur ett jämställdhetsperspektiv. Valet av låt kan spegla 
vad som anses är manligt och kvinnligt utifrån omgivningen. Barnen ska kunna välja låt 
oberoende av andras åsikter. Gannerud menar att det är av betydelse att pedagoger diskuterar 
med barnen om deras val av låt.  

Pedagoger och jämställdhetsarbete 
I Eidevalds (2009, s. 182) avhandling beskrivs det att pedagoger behandlar flickor och pojkar 
olika. Skulle exempelvis flickor göra något fel, skulle de tillrättavisas då vuxna anser att 
flickor ska vara duktiga. Skulle däremot pojkar göra fel blir de tvärt tillsagda av pedagoger att 
göra någon annan aktivitet. 
 
Det är betydelsefullt för en pedagog att vara medveten om hur bemötandet av flickor och 
pojkar ser ut i verksamheten (Svaleryd 2002, ss. 40-42). Vidare påpekar Svaleryd att som 
pedagog vara medveten om hur samhället fungerar för att det ska kunna bli ett bra 
jämställdhetsarbete i verksamheten. Då pedagoger har olika syn på jämställdhet utifrån sin 
uppväxt är det av betydelse att pedagoger i arbetslaget diskuterar fram och har samma mål 
inom jämställdhetsarbetet. Detta ska vara oberoende av samhällets normer och värderingar. 
Svaleryd förklarar att det inte handlar om att göra flickor till pojkar och vice versa, utan att 
det ska finnas valmöjligheter till att överskrida de könstereotypa normerna. Författaren tar upp 
vikten av att som pedagog vara medveten om att det går att förändra och påverka barnen i 
deras könsskapande. Svaleryd menar att det är av betydelse att inte bara lyfta detta vid enstaka 
tillfällen, utan att arbeta med det i det dagliga arbetet. Det är av vikt att rannsaka sig själv som 
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pedagog och inte lägga in sina egna eller samhällets värderingar i arbetet i verksamheten 
kring jämställdhet. 
 
Svaleryd (2002, s. 41) beskriver att när pedagoger är inne i sitt arbete och inga 
könsöverskridande situationer sker från barnen, reflekterar de inte över jämställdhet i 
verksamheten. Utan det är när barnen överskrider de könstereotypa normerna pedagoger 
tänker efter och reflekterar över jämställdhetsarbetet. Hellman (2008, ss. 57-58) tar upp och 
redogör för hur pojkar och flickor vill leva upp till pedagogers förväntningar. Pojkar vill vara 
en stor pojke, och flickor vill vara en stor flicka. När barnen har gjort något som anses vara 
lämpligt för en flicka eller för en pojke blir begreppet stor flicka respektive pojke i detta 
sammanhang en könsmarkering från pedagoger. Begreppen stor pojke, stor flicka respektive 
bebis används av barnen för att förhandla sig upp i barngruppens hierarki och få mer makt för 
att kunna bestämma exempelvis hur leken ska se ut (Hellman 2008).  

Samhällets påverkan  
Föräldrar har en stor påverkan på hur barnen kommer att formas kring kön (Tallberg Broman 
2002, s. 86). Deras föreställningar hur en pojke respektive flicka bör vara påverkar barnen i 
deras könsskapande. Vidare påpekar Tallberg Broman att barnen får budskap på hur en flicka 
och en pojke ska vara av massmedia, böcker och TV. Svaleryd (2002, s. 73) betonar också att 
samhällets påverkan är stor så som media. Författaren nämner att reklam och leksaker har stor 
påverkan för hur människan formas redan som liten. Reklam till barnen vänder sig mot flickor 
och pojkar, till pojkar är det av den aktiva karaktären, så som konstruktion, och flickors 
reklam är istället mjuk och gullig.   
 
Barnen lär sig själva genom språk och kommunikation hur flickor och pojkar ska vara. Barnen 
prövar sig fram hur de ska bete sig som flicka eller som pojke, vad som accepteras av 
samhället och dess normer (Tallberg Broman 2002, s. 87). Svaleryd (2002, ss. 15-16) 
beskriver att samhället har en viss förväntan på hur flickor respektive pojkar bör vara. 
Samhällets könstereotypa normer utgör vilka förväntningar pedagoger har på flickor och 
pojkar. Svaleryd benämner också flick- och pojkkulturer, som innebär att pojkar förväntas 
vara på ett sätt och flickor på ett annat sätt. Det handlar om att pojkar förväntas vara mer 
framträdande medan flickor ska vara lugna och snälla. Flickor och pojkar har sådana 
förväntningar på sig när de gör sitt val av lek, för att det ska förhålla sig till respektive kön. 
Vidare menar Hedlin (2006, ss. 27-29) som är forskare i genusvetenskap, utifrån sin studie 
med fokus på könsperspektiv att pedagoger förväntar sig att flickor är på ett visst sätt. De vill 
inte göra de typiska pojklekarna, så som till exempel att spela boll. Hedlin poängterar att alla 
är människor och att vi ofta blir bemötta på olika sätt beroende av vårt kön. Barnen blir 
bemötta utifrån de normer som anses finnas i samhället och de förväntningar som finns 
beroende av kön. Hedlin betonar att som människa väljer vi att leva efter de normer som anses 
vara rätt inom kulturen. Författaren poängterar att de normer som finns i vår kultur är 
självklara för den som lever i den. Det är däremot lättare att påpeka tydliga könsmönster i en 
annan kultur gentemot sin egen.  
 
Hirdman (2001) beskriver begreppet genuskontraktet, vilket innebär att som människa handla 
efter de förväntningar samhället har på en utifrån kön.  Detta är ett förhållningssätt som förs 
vidare i sin generation och redan som liten blir individen socialiserad in i vad som är manligt 
respektive kvinnligt. Redan när vi föds och vi får vår första rosa eller blå filt beroende av kön, 
som signalerar normen för kvinnligt och manligt (Svaleryd 2005, s. 91). Svaleryd betonar att 
det är ett budskap som förs vidare, oftast accepteras och följs. Det är omgivningen som formar 
barnen genom att bekräfta eller avvisa det som förväntas från könet, både beteende och 
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kroppens utformning (Svaleryd 2002, s. 25). Bronwyn (2003, s. 164) belyser att redan innan 
barnen kommer till förskolan har de fått en inblick om vad som är manligt respektive 
kvinnligt. Barnen har fått detta i hemmet, då det i flesta fall är kvinnan som befinner sig i 
köket, och mannen som har hand om det tekniska och fysiska aktiviteterna. Hedlin (2006, s. 
49) poängterar att det är förskolans uppdrag att öppna för tillåtande valmöjligheter och detta 
kan leda till att de könstereotypa rollerna avtar. 

Flickors och pojkars lek 
Flickor och pojkars lek ser olika ut genom att flickors lek beläggs närmare vuxna än vad 
pojkars lek gör (Eidevald 2009, s. 98; Svaleryd 2002, ss. 16-17). När pojkar leker förekommer 
det ofta att pojkar väljer att leka i större grupper gentemot flickor (Svaleryd 2002, ss. 18-19). 
Svaleryd menar då att pojkar leker mer fysiska aktiviteter och att de då tränar på sitt ledarskap 
och sin styrka. I Eidevalds avhandling påpekas det att pojkar har lättare för att utveckla en 
social förmåga i leken gentemot flickor. Knutsdotter Olofsson (1998) och Browne (2004) 
beskriver pojkars och flickors lek, flickor gillar att leka hemmiljö, medan pojkar gillar att leka 
äventyr. Skolverket (1999, ss. 127-128) redogör för att flickor och pojkar gärna leker i 
könshomogena grupper. De lekar som pojkar utför är fysiska och innefattar hierarki i gruppen, 
medan flickors lek är lugn och stillsam och innefattar ofta rollek som kan pågå under en 
längre tid (Browne 2004; Svaleryd 2005; Thorne 1993).  
 
Knutsdotter Olofsson (2003, ss. 104-107) förklarar att pojkars lek ofta speglar massmedia. 
Deras lek består i stor utsträckning av krigslekar både på gott och ont. Då det arbetar en 
majoritet av kvinnor i förskolans verksamhet, har kvinnorna svårt för att bemöta pojkars lek. 
Deras lek framstår i de kvinnliga pedagogers ögon som bråkig och stökig. Pedagoger känner 
istället igen sig i flickors lek, som handlar om att bearbeta hemmets situationer. Tallberg 
Broman (2002, s.110) menar att pedagoger på förskolan är mer positiva till flickors lek, då 
den ofta är mer stillsam än pojkars. Flickors lek karakteriseras av mer empati och relationer, 
gentemot pojkars. 
 
Olofsson (2007, s. 73) framhåller att det är av betydelse att erbjuda barnen olika alternativ och 
möjligheter i förskolans kultur, så som lekar, leksaker, aktiviteter och val av det som anses 
vara könskodat. Detta för att i ett senare skede kunna motverka de stereotypa könsrollerna. 
Det är av betydelse att pedagoger är medvetna om hur de förhåller sig till pojkar och flickor, 
om de gör någon skillnad på kön. Olofsson (2007, s. 64) menar att vid leken är det av stor vikt 
att pedagoger visar flickor och pojkar att flickor kan ta för sig och att pojkar kan visa sina 
känslor. Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009, s. 92) beskriver att det är 
betydelsefullt att pedagoger tar vara på barnens lek och utmanar den för att barnen ska kunna 
överskrida de könstereotypa normerna. Eidevald (2009, s. 98) redogör vikten av att som 
pedagog bemöta flickor och pojkars lek på olika sätt, då de faktiskt leker olika och att i leken 
skaffar sig flickor och pojkar olika kunskaper och erfarenheter. 
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Teori 
Följande kapitel kommer att behandla Roger Säljö och R.W Connells teorier utifrån vår 
tolkning av begreppet jämställdhet. Teorikapitlet börjar med att beskrivas utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv. Sedan följt av hur barnen förväntas vara utifrån normer i samhället. 

Sociokulturellt perspektiv 
De förutsättningarna som finns i samhället, såsom människokroppen, är basen för vårt intag 
av sociala normer. Det innebär att människan föds till att lära sig i ett samspel och individen 
får kunskaper och erfarenheter genom kommunikation. Genom att lyssna och vara observant 
blir barnet varse om vad som är värdefullt att fånga upp i varje situation och tilldelas då vad 
som förväntas utifrån normer i samhället (Säljö 2000, s. 18).  

Begreppet genus 
Connell (2002, s. 19) beskriver att ordet genus har blivit ett generellt uttryck som egentligen 
betyder ”att producera” (Connell 2002, s. 19). Tidigare har detta begrepp haft fokus på de 
biologiska könen, på skillnaden mellan pojkar och flickor. Senare har det inom forskning 
kommit att tyda att det handlar om ”de sociala relationer inom vilka individer och grupper 
agerar” (Connell 2002, s. 20).  
 
Bilden av hur det nyfödda barnet erhåller genus handlar enligt Connell (2002, s. 103) om att 
bli klädd i rosa som flicka och blått för pojkar. Förväntningarna är att flickor och pojkar ska 
bete sig olika och handla utefter det som anses vara flickigt respektive pojkigt. Ett leende från 
sin mor eller far är en bekräftelse på att som flicka eller pojke uppträdda rätt enligt normen. 
På så vis menar Connell att de ingått i socialisationen för de normer som anses råda i 
samhället. Genom att få positiva och negativa reaktioner från andra, lär barnen sig hur de 
förväntas bete sig utifrån de normer som finns. Författaren poängterar att denna 
socialisationsprocess kan avvikas, genom att till exempel en förebild för barnet, i detta fall 
pappan lämnar familjen. Barnet vet då inte hur det ska bete sig utifrån samhällets normer och 
detta i sin tur leder till avvikande beteende.  

Människans beteende 
Människans sätt att bete sig menar Säljö (2000, s. 35) inte är genetiskt eller instinkt beteende, 
utan vi är formade utefter sociala och kulturella erfarenheter. Beteenden och förväntningar 
skapas av människan själv. Vidare beskriver Säljö att människor socialiseras in olika i 
samhället och redan vid tidig ålder tilldelas vilka normer som de förväntas förhålla sig till. 
Pojkar och flickor tilldelas förväntningar att leva upp till beroende av samhället och dess 
sociala erfarenheter som råder. Connell (2002, s. 15) menar att genus utifrån samhällets syn 
och förhållningssätt bör ses som en social struktur, där skillnaden ligger på människokroppen. 
Connell påpekar att det som styr hur flickor och pojkar formas är hur socialisationsprocessen 
ser ut i samhället och hur våra kroppar skiljer oss åt. Connell använder sig av begreppet ”den 
reproduktiva arenan” (Connell 2002, s. 15) som innebär att våra kroppar används som 
marknadsföring för samhället, då de representerar vad som anses vara kvinnligt respektive 
manligt.  
 
Vi blir som barn tilldelade en plats i genusordningen (Connell 2002, s. 15). När vi sedan blir 
äldre väljer vi om vi vill vara feminina eller maskulina, eller förhålla sig till det vi blivit 
tilldelade utifrån sociala aspekter. Enklare förklarat handlar begreppet genusordningen om 
rangordningen som finns mellan feminiteter och maskuliniteter. Vilket i sin tur att normen är 
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att män är överordnad kvinna. Enligt Connell är genusordningen föränderlig då den bygger på 
sociala processer utefter tid och rum och den kan utmanas och nya situationer kan skapas.   
 
Connell (2002, s. 15) menar att vara pojke eller flicka är en pågående process. Författaren 
beskriver att en pojke inte föds maskulin, utan en pojke lär sig att utveckla maskulinitet för att 
bli en man och vice versa. Connell menar att det är vi själva som konstruerar oss som 
feminina respektive maskulina.  

Teoriernas relation till studien  
Connell och Säljös teorier som presenterats är relevanta för studiens syfte och ämne. Dessa 
teorier passar studien då undersökningen fokuserar på hur barnen lär sig i ett samspel med sin 
omgivning och hur människan är utformad. I kapitlet lyfts barnens påverkan från samhället, 
sin sociala omgivning och hur barnen förhåller sig utifrån genus i vardagliga situationer. För 
att analysera och tolka studiens resultat har teorierna kunnat kopplas till insamlad data.   
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Metod 
I detta avsnitt redogörs val av metod för att studiens syfte ska besvaras. Syftet är att undersöka 
pedagogers uppfattningar kring jämställdhet och hur barnen tar initiativ till interaktion, samt 
barnens val av aktivitet i förskolan ur ett jämställdhetsperspektiv. Därefter beskrivs urvalet 
och genomförandet. Under genomförandet lyfter vi de etiska principerna vid en vetenskaplig 
studie. Därefter beskrivs det hur vi förhållit oss till data för att få en hög reliabilitet och 
validitet. Metodavsnittet avslutas med en analys av insamlad data. 

Val av metod 
Inom vetenskapsteorin utgår studien från det hermeneutiska synsättet, vilket innebär att vi 
tolkar och sätter oss in i ämnet och människors uppfattningar (Kihlström 2007c, s. 228; 
Thurén 2007). Starrin (1994, s. 21) beskriver att den kvalitativa analysen handlar om att 
studera egenskaper på ett fenomen. Det vill säga att målet är att identifiera egenskapen eller 
innebörden i studien. Trost (2010, s. 32) redogör för att när syftet är att försöka förstå 
handlingsmönster eller uppfattningar från människan är det en kvalitativ studie som bör göras. 
En kvantitativ metod handlar istället om att kvantifiera, mäta data (Malmqvist 2007, s. 123). 
Vidare menar Stukát (2011, s. 41) att det finns olika meningar kring vilken av metoderna som 
anses vara den mest vetenskapliga metoden. Både Stukát och Trost poängterar att det är syftet 
som avgör valet av metod. Då studiens syfte är att undersöka pedagogers uppfattning kring 
jämställdhet och barnens initiativ till interaktion, samt barnens val av aktivitet ur ett 
jämställdhetsperspektiv, har vi valt att använda oss utav en kvalitativ metod med inslag av 
kvantitativ metod. Den kvalitativa och den kvantitativa metoden har inslag av etnografisk 
ansats, där vi valt att fokusera på en kvalitativ intervju och en kvantitativ observation.  

Etnografisk ansats 
En etnografisk ansats beskriver Dovemark (2007, s. 134) är när en forskare vill förstå och 
beskriva den tillvaro vi lever i. Fokus ligger på att studera det sociala hos människan. Vidare 
redogör Dovemark att olika redskap användas för att samla in data. De redskap vi använt oss 
utav i undersökningen är intervju och observation, för att kunna möta syftet om att fånga 
människors olika uppfattningar kring det studerade ämnet. Vidare poängterar Dovemark att en 
etnografisk ansats handlar om att undersöka syftet för studien på fältet, för att sedan läsa 
litteratur och därefter jämföra fältanteckningar med det litteraturen. Detta för att få empirin 
överfört till det teoretiska i studien. Larsson (1994, ss. 177-178) beskriver vikten av att det 
analyserade materialet är av hög kvalitet, för att det inte ska bli motsägelsefullt. Därför har vi 
noga granskat materialet och utan egna värderingar beskrivit resultatet, samt att materialet är 
relevant för studiens syfte. Genomförandet av intervjuer och observationer utgår från de 
kunskaper vi tillägnat oss i intervju- och observationmetodik. 
 
En studie består av tre nivåer för att få fram ett trovärdigt resultat. Den först nivån kallas den 
offentliga som handlar om att samla in information kring tidigare texter, så som 
styrdokument. Den andra nivån är den pragmatiska, hur pedagoger talar om dessa dokument. 
Den kulturella nivån är den sista och handlar om hur det ser ut i verksamheten och det är på 
denna nivå den etnografiska ansatsen har sin utgångspunkt. För att få ett sammanhang mellan 
den offentliga och kulturella nivån belyses vikten av att göra en fallstudie för att uppnå syftet 
(Aspers 2011, s. 109; Dovemark 2007, ss. 134, 150). Vi har därmed förhållit oss till dessa tre 
nivåer genom att söka tidigare forskning och styrdokument kring ämnet, samt ta reda på hur 
pedagoger i verksamheten använder sig av dessa texter. Vidare har vi gjort fältstudier för att 
uppfylla den sista nivån.  
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Intervju som redskap  
Den formella intervjun innebär att vi som intervjuare ställer öppna frågor till respondenten, 
som ger oss berikade svar (Dovemark 2007, s. 147; Stukát 2011, s. 43). Kihlström (2007a, s. 
53) beskriver att inom den formella intervjun sker det öppna frågor vilket innebär att det inte 
blir givna svar, utan det är respondentens svar som lyfts och kan följas av en följdfråga. Enligt 
Kihlström (2007a, s. 51) är Ljudinspelning ett hjälpmedel som är till en fördel vid intervjuer, 
då allt som sägs kommer med. Under våra intervjuer valde vi att använda oss utav 
ljudinspelning, för att få med allt respondenterna svarade och alla frågor som ställdes.  
 
Trost (2010, s. 39) beskriver de frågor som är standardiserade, vilket betyder att frågorna är 
de samma till alla respondenterna. Det innebär att frågorna ligger till grund för intervjun och 
att frågorna kommer i den tur som samtalet följer, samt att det kan inflikas med följdfrågor. 
Vi valde att en utav oss ställde frågorna1, för att genomgående intervjuer ska hålla samma 
struktur. Stukát (2011, s. 46) beskriver vikten av att vara fler intervjuare vid en intervju. 
Författaren betonar att vid denna form av intervju, när två intervjuare deltar, kan mer 
information framkomma och upptäckas.  Vid intervjuerna förde en utav oss anteckningar 
kring intervjuns innehåll, samt kroppsspråk på respondenten om detta skulle ha en betydande 
roll vid analysen.  
 
Trost (2010, s. 39) redogör för att det är av betydelse att inte vara tyckande som intervjuare, 
då intervjuarens tyckande inte är intressant eller av betydelse för resultatet. Det är av vikt att 
som intervjuare försöka sätta sig in i respondentens sätt att tänka och förstå, då intervjuare och 
respondenten egentligen inte har samma sätt att tänka. Lökken och Söbstad (1995, s. 94) 
beskriver att vid intervjuer handlar det om att ta del av respondenternas tankar och åsikter. Vi 
har valt att delta båda två vid varje intervju, då intervjufrågorna blir av samma karaktär. Vid 
intervjuerna fick vi tillgång till ostörda miljöer där vi kunde genomföra intervjuerna lugnt och 
enskilt (Kihlström 2007a, s. 51). 

Observation som redskap 
I en etnografisk studie handlar det om att upptäcka mening och förståelse kring det du 
observerar (Dovemark 2007, s. 136). Dovemark belyser vikten av att komma nära aktörerna 
på fältet för att finna deras perspektiv och inte vårt egna. Vid början av ett fältarbete beskriver 
Dovemark att observatören bör bekantas med miljön och aktörerna. Forskaren börjar med att 
gå runt och känna in och observerar allmänna situationer och går sedan vidare för att 
observera det som syftet innehåller. Efter intervjuerna bekantades vi med förskolornas miljöer 
för att sedan påbörja observationerna.  
 
I en etnografisk studie finns det olika roller en forskare att tillträda vid observationer, dessa 
är: fullständig deltagare, deltagande observatör, observatör deltagare och fullständig 
observatör. Vi har valt att förhålla oss till observatör deltagande som innebär att fokus ligger 
på att observera och endast delta vid få tillfällen. Dessa tillfällen var när barnen tog initiativ 
till interaktion med oss som forskare. I en etnografisk studie varierar ofta forskarens roller 
beroende på situationen (Aspers 2011, s. 109; Dovemark 2007, s. 137; Einarsson och Hammar 
Chiriac 2002).  
 

                                                
1 Se intervjufrågor som bilaga 2. 
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Vi valde att använda oss utav en observationsmatris2, vilket innebär att observationerna 
avgränsar till ett specifikt område (Rubinstein Reich & Wesén 1986, s. 18). Ett streck i 
observationsmatrisen innebär när barnen valde att ta ett initiativ till interaktion och vid val av 
aktivitet. Fördelen med en matris var att vi kunde fokusera på ett antal specifika barn under en 
längre stund. Det negativa med matrisen var att den gör att observatören endast observerar det 
matrisen är gjord för. Observationerna genomfördes under 30 minuter per barn då vi 
observerade fyra barn i varje verksamhet, två flickor och två pojkar. Under dessa 30 minuter 
följde vi det utvalda barnet på avstånd för att kunna se vilka val de gjorde 

Urval 
Utifrån syftet som är att finna pedagogers uppfattningar kring jämställdhet och undersöka 
barnens initiativ till interaktion, samt barnens val av aktivitet ur ett jämställdhetsperspektiv, 
kom vi underfund med att vi ska möta fyra stycken förskolor. Vart dessa förskolor ligger 
anser vi inte berör studien, då vi är intresserade av förskolans jämställdhetsarbete.   Ute i 
verksamheterna intervjuar vi två pedagoger i varje verksamhet gemensamt och sedan 
observerar vi fyra barn på varje förskola, dessa barn väljs utifrån ett slumpmässigt urval. Vi 
väljer att lotta ut två flickor och två pojkar i varje verksamhet av de barnen som får 
medgivande.  I resultatet nämns inga namn på varken pedagoger, barn eller verksamheter. Där 
tar vi hänsyn till konfidentialitetskravet, vilket innebär att all information som studien samlar 
in kommer att förvaras säkert. Vi kommer att förhålla oss till konfidentialitetskravet, för att 
ingen utomstående kan ta del av innehållet och detta för att respondenterna ska få en tillit till 
oss som forskare (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Pedagoger vi intervjuar är både förskollärare och barnskötare, vi anser att det inte är av 
betydelse vilken befattning de har, då vi vill undersöka deras egna kunskaper och 
uppfattningar kring begreppet jämställdhet. Kihlström (2007a, s. 49) beskriver att det är 
betydelsefullt och till en fördel om respondenten är insatt i ämnet som behandlas. Kihlström 
(2007b, s.30) tar också upp och beskriver betydelsen av att vara insatt i de etiska regler som 
innefattar en kvalitativ forskning. Med utgångspunkt i detta börjar vi varje intervju med att 
informera respondenterna om samtyckeskravet. Det innebär att de har rätt att avbryta och 
avsluta sitt deltagande när de vill (Vetenskapsrådet, 2002). Efter dessa intervjuer observeras 
fyra barn på varje förskola mellan åldrarna 3-6 år.  

Genomförande 
Innan vi påbörjade studien vände vi oss till förskolornas respektive rektorer för ett 
godkännande om en studie i deras verksamhet. Efter det tog vi kontakt med de verksamheter 
som var aktuella för oss. Vi planerade in en första träff där vi kunde presentera syftet och 
upplägg och därmed lämna ut missivbrevet3. Dessa lämnas ut till föräldrarna för ett 
godkännande av observation på deras barn. Genom missivbreven kunde vi säkerhetsställa 
Vetenskapsrådet (2002) etiska regler, informationskravet och samtyckeskravet som innebär att 
vi redogör studiens innehåll och syfte, samt att det är frivilligt att delta i studien.  
 
Innan vi påbörjade datainsamlingen genomförde vi en förstudie på en förskola som vi tidigare 
besökt under den verksamhetsförlagda utbildningen. Anledningen till förstudien var att 
fältarbetet skulle förhålla sig till syftet (Aspers 2011, s. 75; Kihlström 2007c, s. 231). 
Kihlström (2007a, s. 51) belyser vikten av att göra en förstudie för att bli uppmärksammad på 

                                                
2 Se observationsmatris som bilaga 3. 
3 Se missivbrev som bilaga 1. 
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vad som kunde förbättras. Vi skickade sedan intervjufrågorna och observationsmatris till vår 
handledare som kontrollerade att de var relevanta för studien. Detta resulterade i att vi 
justerade intervjufrågorna och observationsmatrisen för att de skulle bli giltiga och 
genomförbara (Kihlström 2007c, s. 231).  
 
Vi påbörjade nu datainsamlingen och samlade in data under en fyra veckors period. Vi 
började i varje verksamhet att intervjua pedagoger, och satte oss ner i ett avgränsat rum och 
informerade respondenterna om samtyckeskravet. Därefter påbörjades varje intervju och båda 
var närvarande under intervjun för att höja reliabiliteten i intervjuerna. Vi valde att använda 
oss utav ljudupptagning om detta godkändes från respondenten, vilket alla respondenter 
godtog. Användning av ljudupptagning var relevant för att inte missa betydelsefull 
information och för att höja studiens trovärdighet (Kihlström 2007c, s. 232). Under 
intervjuerna lät vi respondenterna ta den tid de behövde för att svara på intervjufrågorna, detta 
menar Lantz (1993, s. 151) är betydande vid en intervju. Om respondenterna inte får god tid 
till att besvara frågorna kunde detta ge en negativ inverkan på respondenternas svar. 
 
Vi använde oss utav en observationsmatris när vi genomförde observationerna. I denna matris 
valde vi ut två huvudbegrepp, initiativ till interaktion och val av aktivitet. Utifrån dessa 
studerade vi varje barn i 30 minuter och noterade med streck hur barnen förhöll sig till det vi 
observerade. Dessa streck utgör när barnen valde att ta initiativ till interaktion och val av 
aktivitet. I initiativ till interaktion valde vi att fokusera på hur flickor och pojkar interagerar 
verbalt med varandra utifrån kön, samt hur de interagerade med pedagoger. I begreppet 
aktivitet undersöker vi hur flickor och pojkar förhöll sig till stereotypa och neutrala 
aktiviteter. Neutrala för oss var att spela spel, rita, musik och pussla. Stereotypa aktiviteter för 
flickor var hemvrån, rollek, omsorgslekar, pärla och dans. Typiska aktiviteter för pojkar var 
konstruktionslek, krigslek, bilar och legobygge.  

Reliabilitet och validitet 
För att stärka reliabiliteten i studien (Stukát 2011), tillförlitligheten, gentemot metod, krävs 
det att tillvägagångssättet är pålitligt. Detta för att besvara syftet i undersökningen som är att 
undersöka pedagogers uppfattningar kring jämställdhet. Samt barnens initiativ till interaktion 
och barnens val av aktivitet ur ett jämställdhetsperspektiv. Genom förstudien av intervjuer och 
observationer kunde vi finna delar vi behövde tydliggöra. Detta gjorde också att 
tillförlitligheten i studien stärktes och för att syftet skulle besvaras. Data som vi samlade in 
granskades ett flertal gånger, då reliabiliteten förstärks av att tydligt gå igenom det insamlade 
materialet.  
 
För att mäta validiteten i studien, är det av stor vikt att reliabiliteten finns (Stukát 2011). Att 
förhålla sig till det som undersöks är av betydelse för validiteten i studien (Larsson 1994, ss. 
177-178). Genom att diskutera förkunskaper och värderingar kring ämnet var avsikten att 
kunna distansera resultatet för studiens syfte, samt för att stärka validiteten. För att ytterligare 
stärka validiteten valde vi att observera, för att på så vi kunna koppla detta till intervjuerna. 
För att ytterligare stärka studiens validitet, granskade vår handledare den valda metoden, då 
det stärker validiteten om en utomstående kan ge ett uttalande om studien (Dovemark 2007, s. 
150). 

Analys och bearbetning 
Bearbetning av datainsamling i en kvalitativ studie innebär enligt Stukát (2011) att gå till 
djupet med det insamlade materialet. Vidare menar Larsson (1994, s. 177) att materialet ska 
gås igenom flera gångar för att styrka validiteten av studien.  
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Under intervjuerna använde vi oss utav ljudinspelning och anteckningar. Här är det av 
betydelse att lyfta att vi förhållit oss till Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002), vilket 
innebar att vi informerade medverkande om att data som vi samlat in endast kommer att vara 
avsedd för studien. Efter intervjuerna valde vi gemensamt att transkribera varje intervju, 
sedan skriva ut det och diskutera det som framkom under intervjun.  
 
Stukát (2011, s. 45) och Trost (2010) beskriver att transkribering av intervjuer är en 
tidskrävande process, samtidigt som vi som forskare får ta del av nya insikter, då vi hade en 
förväntning av vad som skulle framkommit i intervjufrågorna. Lökken och Söbstad (1995, s. 
94) menar att vid en transkribering av intervjun får studien en klarhet om vad som verkligen 
sägs, istället i avsikt att tolka innehållet av intervjun. Vi valde att tillsammans kritiskt granska 
det insamlade materialet. Dovemark (2007, s. 150) beskriver att det är av betydelse för 
studiens process. Därefter valde vi att enskilt gå igenom materialet och få fram data som 
förhåller sig till syftet, för att sedan träffas och sammanställa data. Stukát (2011, s. 46) 
redogör för att det är av vikt att läsa och tolka de transkriberade intervjusvaren från 
respondenterna ett flertal gånger. Under transkriberingen har vi läst och tolkat de 
transkriberande svaren många gånger, för att kunna finna likheter och skillnader som 
överensstämmer med studiens syfte.  
 
Efter intervjuerna besökte vi verksamheterna för observationer. Innan observationerna 
påbörjades valde vi att skriva ner våra förväntningar kring ämnet. Detta menar Kihlström 
(2007b, s. 31) är av betydelse för att inte förväntningarna ska ha något inflytande till 
resultatet. Vi har använt oss utav en schematisk observationsmatris, där vi noggrant valt ut 
olika begrepp som vi fokuserat på under studien. Detta framhåller Stukát (2011, s. 56), är 
betydelsefullt för att komma fram till vad det är som ska observeras.  
 
Observationerna sammanställdes genom att addera antalet streck utifrån varje kolumn i 
matrisen. Därefter valde vi att använda oss utav antalet streck matrisen visade i ett 
stapeldiagram. Diagrammet visar skillnaden mellan flickor och pojkar i de olika situationer 
som studien har fokuserat på. Tillsammans sammanställde och analyserade vi resultatet av 
observationerna. På detta sätt kunde vi få en förståelse för hur vanligt något förekommande är 
(Malmqvist 2007, s. 123). 
 
Resultatet av observationerna var beroende av antalet barn som fick medgivande för 
observation. Den var också beroende av hur många av barnen som befann sig på förskolan 
den dagen då observationen genomfördes. Något som också kunde påverka resultatet är hur 
miljön var utformad i verksamheten, vad det fanns för rum, hur de var utformade och 
placerade.  
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Resultat 
Nedan kommer vi att beskriva resultaten utifrån intervjuerna och observationerna som är 
relevant för studiens syfte. Studiens syfte är att undersöka pedagogers uppfattningar kring 
jämställdhet och hur barnen tar initiativ till interaktion, samt val av aktivitet ur ett 
jämställdhetsperspektiv. Vi har valt att beskriva de utifrån olika rubriker i följande ordning: 
Jämställdhetsarbete, Rummens miljö och utformning, Gruppens konstellation, Yttre påverkan 
till barnens könsskapande, Könstereotypt i förskolan och Intresse styr barnens val. 

Jämställdhetsarbete 
Majoriteten av respondenterna arbetar inte med en utarbetad jämställdhetsplan eller tematiskt 
med jämställdhet. De påpekar att de är medvetna om att det sker ett omedvetet könstereotypt 
bemötande kring flickor och pojkar.  
 

Vi är medvetna om att vi bemöter flickor och pojkar olika […] men vi skulle 
nog behöva bli mer medvetna om att vi gör saker i det dolda på något sätt. 
(Lena) 

 
Respondenterna förklarar att de är medvetna om att de bemöter flickor och pojkar olika, att de 
gör saker utan att reflektera över det. En svårighet med bemötandet som respondenterna 
beskriver är hur präglade de är utav sin egen uppväxt och omgivning.  
 

Det är ju säkert liksom min egen uppväxt och bakgrund som påverkar mitt 
förhållningssätt. (Lisa) 

 
Sofie och Anna berättar om sitt pågående jämställdhetsarbete i verksamheten. Där de 
fokuserar på hur de vuxna bemöter barnen i samlingen.  
 

Vi är med i ett projekt utifrån genus och jämställdhet, där lyfter vi jämställdhet 
[…] nu försöker vi hitta olika observationsmetoder för att se hur vi faktiskt 
agerar som vuxna. (Anna) 

  
De observerar barnen i samlingen för att se hur mycket utrymme respektive kön får. Anna 
poängterar att de arbetar aktivt med att barnen får lov att tycka som de vill, oavsett kön är det 
barnens intressen som ska få avgöra vad de tycker om att leka. De ger möjligheten till att de 
får utveckla sitt intresse, vad de tycker om oberoende av kön.  

Rummens miljö och utformning 
Något som är genomgående under intervjuerna är att rummen inbjuder till olika stereotypa 
lekar. Genomgående svar från respondenterna är att flickor helst befann sig i hemvrån och 
pojkar helst i större rum som inbjuder till spring. 

 
Tjejer vill ju oftast vara i hemvrån, medans killar vill ha mer brötiga och 
utmanande lekar … jag tror att våra stora rum inbjuder till sådana lekar. (Peter) 

 
Respondenterna redogör för att i hemvrån förekom det mestadels typiska flicklekar så som 
mamma, pappa barn, frisörsalong, matlagning, leka med dockor och att bädda. Där befann sig 
flickor till stor del, då präglades leken av en lugnare karaktär. Det framgår att pojkar leker där 
och då övergick leken till en stökigare miljö. Några av respondenterna redogör om flickor och 
pojkars hierarki i de olika rummen, i hemvrån är det flickor som har hierarkin. I byggrummet 
och i legomiljöer är det pojkar som har makten. Denna makt är enligt respondenterna en norm 
som finns inom förskolans kultur.  
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Vi har en legomiljö där det bara är pojkar, och de har nästan lagt beslag där 
utan att vi nånsin sagt något. Det är aldrig några flickor där. Och jag vet nån 
gång när vi vart själva där inne att jag frågat, ska vi inte leka med legot? Nej 
det är ju killarnas… Vem har sagt det? (Sofie)   

 
Respondenternas uppfattningar är att i byggrummet och i legomiljöer befinner sig oftast 
pojkar. Däremot väljer även flickor att befinna sig i byggrummet, leken sker då på olika sätt 
och förutsättningar. Pojkars lek i byggrummet karakteriseras av höga och stora byggen som 
sedan rasas och sedan påbörjas ett nytt bygge. Flickor däremot väljer att bygga något som de 
kan använda sig utav i leken. Exempel som respondenterna framhäver är att flickor bygger 
hus till sina djur för att sedan kunna leka rollekar med djuren.  
 

När flickorna går in i vårt byggrum så leker de mycket att de bygger till sina 
djur och då väljer de gärna djuren som är till exempel My little ponny som vi 
har därinne. Medan killarna bygger, de bygger olika byggnader och de bygger 
ihop större grejer… (Anna) 

 
I byggleken uppfattar ett flertal respondenter att flickor och pojkars lek ser olika ut, likaså om 
de är i samma miljö och använder sig utav samma material. Flickors lek i byggrummet 
speglar hemmen medan pojkars lek i detta rum speglas av krig, enligt respondenterna.  

Neutrala miljöer ur ett jämställdhetsperspektiv 
Vanliga uppfattningar som respondenterna beskriver är att skogen är en neutral plats för 
flickor och pojkar. Respondenterna påpekar att där leker flickor och pojkar könsneutrala lekar 
och är aktiva oberoende av kön. Deras uppfattningar är att det inte finns könstereotypa 
material utan endast skogens resurser för barnen att använda sig utav. Respondenterna menar 
att det inte finns förväntningar på flickor och pojkars lek hos barnen eller pedagoger.  
 

Nä [...] Det har jag funderat på många gånger, men tillslut kommer man flera 
gånger till en plats där det finns, ja, där det inte är lika. Där det är könsneutralt 
än vad det är här på gården, och inne framförallt. (Lisa) 

 
Däremot på förskolans gård menar respondenterna att det finns förväntningar på vad flickor 
och pojkar bör leka med. Gårdens utformning speglar flickor och pojkars lek, vad de 
förväntas leka med under utevistelsen. Ett annat neutralt rum som både Sofie och Siv 
uppfattar är rum där musiken är i fokus. Respondenterna Sofie och Siv förklarar varför 
rummen är neutrala, att det kan bero på att det inte finns några förväntningar på könen. Hur en 
pojke eller en flicka ska förhålla sig till musiken.  
 
 

[…] funderar på att det är så neutralt, det är musik, det finns inga förväntningar 
på pojke eller flicka. Det är såna konstellationer som vi aldrig sett förut. 
(Sofie) 

 
Vidare redogör respondenterna att i ett musikrum kan flickor och pojkar mötas på ett sätt som 
de inte sett innan. De berättar att i detta rum är barnen, oavsett kön, där på samma premisser 
och där sker det gränsöverskridande lekar från pojkar och flickor.  

Gruppens konstellation  
Gruppens konstellation har en betydelse på hur flickor och pojkar väljer att föra en interaktion 
och hur de väljer att leka tillsammans, detta enligt respondenterna. Ett genomgående svar hos 
respondenterna är att flickor gärna är med flickor, och att pojkar gärna är med pojkar. 
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Respondenternas uppfattningar är att flickor och pojkar kan leka tillsammans men det är 
beroende på hur gruppen är utformad.  
 

De gör ett eget val att de vill vara flickor för sig och pojkar för sig. (Peter) 
 
Sofies uppfattning är att miljöns utformning och gruppens konstellation vid den rådande 
aktiviteten är betydande för hur leken utformas. Vidare redogör hon för att individerna i 
gruppen kan påverka hur aktiveten formas. Sofie beskriver en situation där barnen leker 
överskridande lekar med varandra. 
 

Det var fyra barn vid en sten och det var tre pojkar och en flicka /…/ då hör jag 
de barnen vid stenen en pojke säga vi leker här och tjejerna får inte vara med 
och sedan avbryter han sig själv fast hon får de även om hon är en tjej. (Sofie) 

 
Vidare förklarar ett flertal av respondenterna att sammansättningen av barngruppen är av 
betydelse för hur flickor och pojkar väljer att samspela. Det är av betydelse, redogör 
respondenterna, att det är en jämn fördelning av könen i barngruppen. De påpekar att är det en 
ojämn fördelning av könen, leker barnen i könshomogena grupper. En lösning för att få 
flickor och pojkar att samspela är att göra smågrupper av den stora barngruppen. 
 

Har lite mindre grupper att man blandar pojkar och flickor och sånt. (Peter)  
  
Respondenterna påpekar att vid smågrupper uppkommer nya konstellationer, som gör att 
flickor och pojkar är tillsammans. Dessa gruppkonstellationer kan göra att barnen som är i 
underläge stärks, och det medför till större jämställdhet i barngruppen.  
 
I figur 1 nedan kan vi se från observationerna ett liknande resultat. Pojkar väljer att verbalt 
interagera med pojkar, och flickor med flickor. Vid ett fåtal tillfällen väljer pojkar att 
samspela med sitt motsatta kön och vice versa. 
 

Verbalt initiativ till interaktion 
  Figur 1 
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Yttre påverkan till barnens könsskapande  
En vanlig förekommande uppfattning hos respondenterna är att samhället, massmedia och 
föräldrar påverkar barnets syn på kön. Respondenterna förklarar att det är förskolans roll att 
vara en motpol för samhällets könstereotypa värld.  
 

Men då ska ju vi bara försöka vara en motvikt och försöka visa ett annat sätt 
att se på det och förhoppningsvis kan det påverka lite. (Lisa) 

 
Respondenterna förklarar att i förskolan ska det ges samma möjligheter och villkor oavsett 
kön. Vidare berättar pedagoger i intervjuerna att de själva är präglade från sin egen uppväxt, 
såsom normer och värderingar gällande kön. 
  

Det ligger i kulturen och i ryggmärgen så det finns en förväntan på samhället 
att vi ska vara på ett visst sätt. (Anna) 

 
Respondenterna redogör för att hem påverkar barnens utformning av kön. De påpekar att 
många av barnens föräldrar förstärker de könstereotypa normerna genom sitt bemötande av 
flickor och pojkar. Respondenterna har uppfattningar om att föräldrarna påverkar barnen 
genom deras val till barnen, till exempel vid köp av leksaker och kläder. Sedan påpekar 
respondenterna att det finns föräldrar som vill motverka de könstereotypa normerna men 
barnen väljer ändå att vara könstereotypa.  
 

[…] ja, ja tror att hemmen påverkar väldigt mycket, där formas de nog väldigt 
tidigt och även där påverkar ju samhället, eftersom att redan i bebisstadiet kan 
köpa rosa eller blå lakan, alltså så. (Lena) 

 
Lena och Eva påpekar att det ligger i barnens gener, hur de ska vara som flickor och pojkar, 
samtidigt som de menar att samhället påverkar barnens syn på kön.  Respondenternas 
uppfattningar är att det är nedärvt att när barnet föds till en pojke så kommer han att gilla bilar 
och teknik. Föds barnet till flicka kommer hon att ha ett intresse för relationer, dockor och 
matlagning.  
 

Det tror jag är nedärvt, att oftast att pojkar leker mer med bilar för de tycker att 
det är mer intressant och så. (Eva) 

 
Massmedia redogör respondenterna påverkar på hur flickor och pojkar gör kön. De menar att 
massmedia har en inverkan på barnen.  
 

Reklamen är ju ganska inriktad på tjejer och killar egentligen och jag tror att 
barn förstår vilken reklam som är till dem. (Linus) 

 
Respondenterna förklarar att reklamen är inriktad för att nå till flickor eller pojkar, och 
respondenterna berättar vidare att barnen har en förståelse till vilket kön reklamen vänder sig 
till.  

Könstereotypt i förskolan  
Ett flertal av respondenterna förklarar att pojkar gillar att vara fysiska, högljudda och stökiga i 
verksamheten. Pojkars lek i förskolan tar större plats och uppmärksamhet än vad flickors lek 
gör, pojkars lek blir oftast rörigare gentemot flickors. Flickor i verksamheten väljer gärna bort 
de lekar som anses som stökiga och röriga. Pedagoger i undersökningen uppfattar att flickor 
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gärna tyr sig till lugna aktiviteter och platser. Vidare uppfattar de att flickor väljer ofta att vara 
i närheten av pedagoger vid deras lek gentemot pojkar.  
 

Pojkarnas lek tar ju oftast mer plats, hörs mer och syns mer och så men man 
försöker liksom lyfta båda, alla delarna. (Lisa) 

 
Respondenterna redogör att det finns olika förväntningar på barnen beroende av 
könstillhörigheter. De förklarar vidare att dessa förväntningar kan ligga som en grund för 
deras förhållningssätt.  
 

Jag tror att det finns olika förväntningar på killar och tjejer och hur de ska 
vara. (Eva) 

 
Respondenternas uppfattningar är att pojkar ofta får mer tillsägelser än flickor, och att 
förväntningarna på flickor är att de ska vara tysta och lugna.  
 

Tjejerna är inte så yviga, utan mer lugnare än killarna som hörs och syns 
mycket. (Anna) 

 
Pojkar får ofta mer uppmärksamhet och talutrymme än flickor. Respondenterna ställer sig 
frågan om det är deras förväntningar och bemötande som påverkar flickor och pojkars 
agerande.  
 
Vid analyserandet av observationerna, kan vi se med hjälp av figur 2 nedan att pojkar tar 
initiativ till interagerade verbalt mer med pedagoger än vad flickor gör. Detta kan utläsas 
genom diagrammet som visas nedan.  
 
 

Verbalt initiativ till interaktion barn till pedagog 
 Figur 2 

 

Intresse styr barnens val 
Ett flertal av respondenterna anser att flickor och pojkar inte är medvetna om sina val av lek, 
rum och material i förskolan. Däremot påstår pedagoger att det är intresset som styr valet hos 
flickor och pojkar. Deras uppfattningar är att pojkar väljer att leka med bilar för att de har de 
intresset, medan flickor väljer att leka med dockor för att det intresset finns hos dem.  
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Jag tror spontant på något sätt att flickor dras mer spontant till vissa saker, jag 
tror det […] och att killar liksom har ett, alltså man har olika behov beroende 
på om man är flicka och pojke. Sen kan man absolut överlappa varandra. 
(Lena) 

 
Vidare redogör respondenterna att det är av betydelse att barnen väljer aktiviteter utefter sitt 
intresse oberoende av sitt kön.  
 

De ska välja att göra något som man själv vill oavsett vad nån annan säger 
eller tycker […] detta är något vi ofta försöker att prata om med barnen, att 
man har rätt till att välja efter det man tycker om. (Anna) 

 
Respondenterna påpekar att det ska finnas en öppenhet för flickor och pojkar att välja vad de 
vill, bland förskolans olika aktiviteter och inte bli påverkade av kompisar. 
 
Figur 2 visar att pojkar överskrider mer stereotypa könslekar än vad flickor gör. Flickor 
förhåller sig mer till typiska flicklekar, medan pojkar leker mer neutrala lekar än flickor.  
 

Val av aktivitet 
                 Figur 3 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

Sammanfattning av resultat 
För att konkret påvisa de resultat vi kommit fram till i studien följer nedan en sammanfattning 
av respondenternas föreställningar utifrån intervjufrågorna och observationsmatrisen. Då 
syftet är att ta reda på pedagogers uppfattningar kring jämställdhet. Samt barnens initiativ till 
interaktion och barnens val av aktivitet i förskolan ur ett jämställdhetsperspektiv.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se att två av åtta respondenter arbetar med jämställdhetsfrågor i 
verksamheten. De är medvetna om att de bemöter barnen olika omedvetet beroende av kön. 
Deras uppfattningar är att rummens utformning också har betydelse för hur barnen väljer att 
leka i dessa. I rummen väljer barnen att leka tillsammans i homogena könsgrupper. Vidare 
påpekar respondenter att sammansättningen av barnen, flickor och pojkar, har betydelse för 
hur barnen väljer att samspela. I observationerna kan vi se att pojkarna oftare tar initiativ till 
interaktion med sitt eget kön och vice versa. 
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Respondenterna redogör för att samhället, massmedia och hemmen påverkar på hur flickor 
och pojkar gör kön. Det framkommer att pedagoger i studien har påverkats av sin uppväxt och 
tidigare erfarenheter. Det generella hos flickor är att de är lugna och väljer att vara i närheten 
av pedagoger. Pojkar däremot väljer de stökigare lekarna och tar större plats i verksamheten. 
Respondenterna förklarar att flickor och pojkar väljer aktivitet utifrån sitt intresse. 
Respondenterna i studien antyder samt att det är betydelse att ge barnen en öppenhet av att 
välja aktivitet oberoende av könstillhörighet. Observationerna visar att pojkar till större del 
överskrider de könstereotypa normerna genom att välja fler typiska flicklekar än typiska 
pojklekar. Flickorna däremot väljer oftare en typisk flicklek än typisk pojklek. Pojkarna väljer 
mer än flickor att leka neutrala lekar. 
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Diskussion 
Diskussionen förenar bakgrund, resultat och teori. Kapitlet inleds med en diskussion kring 
pedagogers syn på jämställdhet i verksamheten och samhällets påverkan, följt av pedagogers 
uppfattningar kring flickor och pojkars beteende. I nästkommande stycke lyfts miljöns 
betydelse för könsskapande i förskolan verksamhet. Avslutningsvis följs ett resonemang kring 
didaktiska konsekvenser och val av metod i förhållande till studien. 

Jämställdhet och samhället ur pedagogers synvinkel 
Studiens resultat påvisar att ett aktivt arbete med jämställdhet inte pågår på tre av fyra 
förskolor. På förskolan som har ett pågående jämställdhetsarbete observerar pedagogerna 
varandra och barnen för att se hur stort utrymme pojkar och flickor får i samlingen, samt hur 
de bemöter barnen. Studiens resultat visar att det finns en medvetenhet hos pedagoger, att de 
bemöter flickor och pojkar olika. Pedagogerna i studien berättar att de är präglade från sin 
uppväxt hur de bemöter flickor och pojkar.  Vidare beskriver Svaleryd (2002) att som 
pedagog är det av betydelse att reflektera över sitt förhållningssätt gentemot bemötandet av 
flickor och pojkar i förskolan. Det är av stor vikt att vara medveten som pedagog och att vara 
en förebild för barnen när de gör kön. Författaren menar samt att verksamma pedagoger kan 
vara med och påverka och förändra barnens syn på kön. Svaleryd poängterar också att det är 
av betydelse att arbetslaget har ett gemensamt mål med jämställdhetsarbetet. Författaren 
förklarar vikten av ett ständigt jämställdhetsperspektiv i det pedagogiska arbetet med barnen. I 
studiens resultat framkommer det att alla pedagoger är medvetna om att det ska ges samma 
villkor för barnen oavsett kön. Detta betonas i Lpfö 98 (Lpfö 98, rev. 2010) att flickor och 
pojkar ska ges samma möjligheter och villkor i verksamheten (Hedlin 2006, s. 7; Josefsson 
2005, s. 13). Förr gavs det inte samma möjligheter, detta beroende av att flickor inte ansågs ha 
samma arv som pojkar, enligt Tallberg Broman (2002, ss. 31-32). Studiens resultat visar att 
det finns uppfattningar om hur flickor och pojkar bör bete sig och dess beteende ligger i deras 
gener. Säljö (2000, s. 35) och Connell (2002, s. 15) menar att människans beteende inte har 
med det genetiska att göra, utan att det är från sociala och kulturella erfarenheter vi fått 
beteendet. Connell beskriver att det handlar om kroppens utformning, att människan förväntas 
bete sig på ett visst sätt utifrån utseendet kopplat till könet.  
 
Det framkommer i studien att det är barnets intressen som styr valet av aktivitet och att flickor 
och pojkar väljer aktivitet beroende av vad de vill leka. Respondenterna tar upp att det ska ges 
möjlighet för flickor och pojkar att välja aktivitet oberoende av kön. I studiens observationer 
kan vi se att pojkar överskrider de könstereotypa normerna mer än flickor. Uppfattningar som 
finns är att det ska finnas en öppenhet för att överskrida dessa. Som tidigare påvisat i 
diskussionen kring barnens val, handlar det om att ge flickor och pojkar möjligheten till att 
välja aktivitet av intresse.  
 
Vidare kan vi se i studiens resultat att pedagogernas uppfattningar är att samhället har en 
påverkan av vad som förväntas vara flickigt respektive pojkigt. Uppfattningar som framgår av 
intervjuerna är att förskolan ska motverka dessa förväntningar på kön, och vara öppna för de 
valmöjligheter som finns gällande könsöverskridande val. Detta kan styrkas av Svaleryd 
(2002, ss. 15-16) att det är samhällets förväntningar som formar barnens könsskapande i 
förskolan och hemmen. I studien tar två av respondenterna upp och redogör för vad som anses 
vara flickigt och pojkigt, att det ligger i arvet hos respektive individ. Tallberg Broman (2002, 
ss. 31-32) påpekar att förr hade inte kvinnor och män samma förutsättningar och möjligheter, 
detta beroende av att de hade olika arv.  Denna åsikt var förekommande förr, dock har denna 
syn idag förändrats mot att flickor och pojkar blir påverkade redan från födseln av yttre 
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faktorer, så som samhället och massmedias påverkan på hemmen (Svaleryd 2002, s. 73; 
Tallberg Broman 2002, s. 86). Studiens resultat tar upp och belyser pedagogernas 
uppfattningar kring reklamens påverkan på barnen, vilket också betonas av Tallberg Broman 
(2002, s. 86). Vidare beskriver författaren att hemmen har en betydande roll kring påverkan 
av barnens könsskapande. Connells (2002, s. 103) teori styrker detta genom att redan som 
liten, vid födelsen där vi är klädda i specifika färger utefter kön blir påverkade av de 
förväntningar som är. Bronwyn (2003, s. 164) belyser att barnen påverkas redan innan de 
kommer till förskolan, att det som barnen får se i hemmet speglar deras syn på könsskapande. 
Respondenternas uppfattningar är att flickor och pojkar påverkas av hemmets normer och 
värderingar. I Hedlins (2006, ss. 27-29) studie beskrivs det att de förväntningar pedagoger har 
på barnen utgör normen i förskolans verksamhet. Connell menar att pedagoger bemöter 
barnen på det vis som de anser att flickor och pojkar bör vara. Hirdman (2001) beskriver att 
samhället formar barnens könsskapande, att människan handlar utefter de normer som finns 
inom samhällets kultur.  

Pedagogers uppfattningar kring flickor och pojkars beteende 
Hellman (2008) förklara att flickor och pojkar vill leva upp till pedagogers förväntningar 
gällande kön. Vidare beskriver Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009, s. 92) att 
förskolan har förväntningar på hur flickor och pojkar bör vara. De belyser vikten av att som 
individ få tillåtelse till att överskrida de könstereotypa normerna. Eidevald (2009) förklarar i 
sin avhandling att bemötandet av flickor och pojkar sker på olika sätt. Har flickor gjort något 
utanför pedagogers förväntningar tillrättavisas dem. Författaren redogör för att förväntningar 
av pedagoger på flickor är att de ska var duktiga och lugna. Studien visar att pedagoger har 
uppfattningar om att de är medvetna om att de har olika förväntningar på barnen. De ställer 
sig själva frågan om deras förväntningar gällande kön påverkar barnens könsskapande. Vidare 
påvisar studiens pedagoger att pojkar och flickor är olika, pojkar är mer fysiska och 
högljudda. Detta betonar Tallberg Broman (2002, s. 91), att pojkar tar större plats än flickor, 
gällande lek samt pedagogers uppmärksamhet. Detta påvisas i studiens observationer, att 
pojkar interagerar mer med pedagoger än flickor. Eidevald (2009, s. 98) beskriver att 
pedagoger ger pojkar mer uppmärksamhet än vad de ger till flickor. Uppmärksamheten kan 
både vara positiv och negativ, negativ uppmärksamhet kan vara när de får tillsägelser utav 
pedagoger (Paechter 1998, s. 24).  
 
Studiens resultat och bakgrundens litteratur redogör för att flickor gärna leker när 
pedagogerna, gentemot pojkar (Browne 2004; Svaleryd 2005; Thorne 1993). Både Odenbring 
(2010, s. 118) och Olofsson (2007, s. 46) beskriver att flickor anses vara mer stillsamma och 
de kräver inte lika mycket uppmärksamhet som pojkar. Tallberg Broman (2002, s. 10) 
förklarar att flickor inte får lika mycket uppmärksamhet så som pojkar, då de förväntas ta mer 
ansvar. I resultatet framkommer det av pedagogers uppfattningar, det som Tallberg Broman 
beskriver, att flickor förväntas vara mer tysta och lugna än pojkar, detta leder till att de inte får 
lika mycket uppmärksamhet som pojkar. Vidare redogör Tallberg Broman att genom den 
mindre uppmärksamhet flickor får övas de att ständigt ta vara på sig själva och att vara 
sociala.  
 
Pedagogers uppfattningar är att barnens samspel är beroende av gruppens konstellation och att 
pojkar föredrar att ta initiativ till interaktion med pojkar och flickor med flickor. I studiens 
observationer kan vi se att pojkar väljer att i större utsträckning interagera med pojkar och 
vice versa, de väljer att samspela könshomogent (Browne 2004; Svaleryd 2005; Thorne 
1993). Thorne som är forskare inom sociologi och kvinnoforskare förklarar att flickor och 
pojkar är tillsammans i förskolan under samma pedagogik, regler och valmöjligheter, ändå 
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väljer de att samspela homogent. Författaren beskriver att barnens utveckling och lärande 
begränsas vid samspel där de förhåller sig könshomogent. Detta har författaren sett genom 
sina observationer i verksamheten att det förekommer oftare i förskolan än i hemmet. Thorne 
beskriver samt att deras homogena sampel är beroende av förskolan normer och värderingar 
kring kön. Vidare belyser att normerna är beroende av hur miljöerna ser ut och hur stor del 
pojkar och flickor får av sitt tal.  Tallberg Broman (2002, s. 10) redogör för att ett 
jämställdhetsarbete kan ske på så sätt att barngruppen delas upp i homogena grupper. Flickor 
och pojkar kan övas i det motsatta könets stereotypa förmågor.  

Miljöns betydelse för könsskapande 
Ett genomgående resultat i studien är att rummen är könsstämplade i förskolan, genom att de 
är möblerade på ett visst sätt. I dessa rum blir leken av olika karaktär beroende av kön. 
Bronwyn (2003, s.180) och Olofsson (2007, s. 72) betonar detta, att rummen är stämplade 
utefter kön och att benämningen av rum påvisar vilket kön som har tillträde. Vidare belyser 
studiens respondenter att det framkommer en hierarki mellan könen i de könsstämplade 
rummen. Det framgår att i hemvrån är det flickor som har makten och pojkar har makten i 
byggrummet och i legomiljöer. Bronwyn (2003, s. 112) bekräftar att flickor har hierarkin i 
hemvrån, det är de som bestämmer regler för pojkars vistelse och lek i hemvrån. Hellman 
(2008, s. 61) redogör för att inredningen i hemvrån är anpassad för den stereotypa flickan. 
Studiens resultat belyser också pojkars hierarkiska rum, byggrummet. Hellman och Bronwyn 
beskriver att om något av könen väljer att delta i det könens hierarkiska rum, blir de tilldelade 
en passiv roll i leken. Connell (2002) beskriver genusordningen, där det handlar om en 
osynlig rangordning som förekommer mellan flickor och pojkar. Det innebär att pojkar är av 
högre rang än vad flickor är. Connell menar att genusordningen är en föränderlig process, som 
kan komma att förändras utifrån att det skapas nya situationer och att det stereotypa utmanas.  
 
Studiens respondenters uppfattningar är att flickor och pojkars lek ser olika ut, även om leken 
är belagd i samma rum. Flickors lek i byggrummet karakteriseras av omsorg och empati till 
sina djur, att de vill bygga ett hem till dessa (Knutsdotter Olofsson 1998; Browne 2004). 
Tallberg Broman (2002, s. 110) styrker att flickors lek kännetecknas av empati, omsorg och 
relationer. Vi förhåller oss till Olofssons synpunkter att det är av stor vikt att erbjuda barnen 
möjligheter i förskolan utefter pojkigt och flickigt, så som aktiviteter, lekar, leksaker och val. 
Olofsson framhåller att detta är av betydelse för att motverka de stereotypa könsrollerna.  

Skogen och musiken som neutrala miljöer ur ett jämställdhetsperspektiv 
I studiens resultat framkommer det av pedagogers tolkningar att det finns miljöer där barnen 
samspelar på samma premisser. De miljöer som redogörs är skogen och musiken. 
Uppfattningarna kring dessa miljöer är att barnen inte har några förväntningar på könen, dessa 
rum blir då neutrala. Detta styrker både Skolverket (1999, ss. 127-128) och Ärlemalm-Hagsér 
(2009, ss. 123-130) att flickor och pojkar är där på samma villkor och att det är jämt fördelat 
kring det som är flickigt och pojkigt. Däremot beskriver Ärlemalm-Hagsér att i skogen skiljer 
sig pojkars och flickors lek åt. Pojkar föredrar att leka vildare och fysiskt och flickor väljer att 
leka lugnare lekar. Studien kan påvisa att där musiken står i fokus, finns det inga 
förväntningar på könen. De uppfattningar som finns om musikens miljö är att flickor och 
pojkar kan mötas på ett annat sätt än vad som sker i de könstereotypa rummen. I SOU 
(2006:75, ss. 103-104) framhålls det att musiken är en aktivitet där det inte handlar om de 
olika kunskaper könen har om musik. Utan det är en aktivitet där flickor och pojkar kan 
överskrida könstereotypa förväntningarna. Gannerud (2009, ss. 97-98) påpekar att vissa låtar 
är av könstereotyp karaktär. Vi anser att det är av stor vikt att diskutera val av låt med barnen, 
då flickor och pojkar ska bli medvetna om att musik präglar det könstereotypa. 
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Didaktiska konsekvenser 
I resultatet påvisas det att i förskolans verksamhet förekommer det inte något aktivt 
jämställdhetsarbete på tre av fyra förskolor som studien fokuserat på. Pedagogers 
uppfattningar är att de är medvetna om att de bemöter flickor och pojkar olika. För att ett 
jämställdhetsarbete ska kunna ske är det av stor vikt att pedagoger har denna insikt, för att 
kunna ge flickor och pojkar samma möjligheter (Eidevald 2009; Svaleryd 2002; Ärlemalm-
Hagsér och Pramling Samuelsson 2009). För att pedagoger ska bli medvetna om hur de 
egentligen bemöter könen, är det betydelsefullt att använda sig utav observationer av det 
pedagogiska arbetet. Ett annat alternativ är att använda sig av videoinspelning (Tallberg 
Broman 2002, s. 135). Vi anser att det är betydelsefullt att få mer kunskap och erfarenheter 
kring jämställdhet som pedagog. Arbetslaget kan till exempel få kompetensutbildningar, samt 
att det sker reflektion i arbetslaget där pedagoger kan ställa sig de didaktiska frågorna, vad, 
hur och varför.  
 
Utifrån studiens resultat, förekommer det könsneutrala och könstereotypa rum i förskolan. Det 
är av betydelse att kartlägga vilken lek som sker och vilket tillträde flickor och pojkar får till 
de olika rummen, för att på sikt kunna motverka de könstereotypa normerna. I förskolans 
verksamhet förekommer det att rummen är inredda stereotypt, det kan vara betydande att 
arbetslaget går igenom vilka förväntningar de har på respektive rum (Bronwyn 2003; Hellman 
2008; Olofsson 2007). Vi menar att det inte är av betydelse vilken benämning och utformning 
rummen har om pedagoger inte har en tanke och ett mål med vad rummet inbjuder till.   
 
Ärlemalm-Hagsér (2009, ss. 123-130) redogör för att flickor och pojkar leker tillsammans i 
skogen. Författarna beskriver att när flickor och pojkar leker i skogen finns det inga 
könstereotypa förväntningar, utan där har barnen samma villkor och valmöjligheter. Vi anser 
att i skogen finns det rikligt med pedagogiska resurser, och att det är positivt att flickor och 
pojkar samspelar med varandra. Genom användandet av skogen anser vi att vi kan nå flickor 
och pojkar på ett annat sätt då det inte finns några förväntningar på barnen i skogen. Där kan 
vi arbeta med jämställdhetsfrågor och de könstereotypa normerna tillsammans med barnen.  
 
Pedagoger bör vara medvetna om att sina handlingar är präglade av sin egen uppväxt och av 
samhället normer och värderingar (Hirdman 2001; Svaleryd 2002; Tallberg Broman 2002). I 
förskolans verksamhet ska det finnas möjligheter för flickor och pojkar att överskrida de 
könstereotypa rollerna, och att pedagoger motverkar dessa. Redan vid födseln blir flickor och 
pojkar placerade i det som anses vara flickigt och pojkigt. Det finns förväntningar från 
samhället på hur flickor och pojkar bör vara. Dessa förväntningar ska flickor och pojkar 
förhålla sig till för att bli accepterade (Connell 2002, s. 15; Hedlin 2006). Vi vill poängtera att 
det är positivt om arbetslaget skriver ner sina förväntningar på könen. Sedan formulerar 
gemensamma mål att sträva efter för att deras egna förväntningar på kön inte ska påverka 
barnen i verksamheten. Hedlin (2006) beskriver att barn bör bli bemötta på olika sätt 
oberoende av kön, som pedagog är det betydande att se till individen och dess behov inte kön. 
 
Flickor och pojkars lek speglar samhällets förväntningar och normer. Pojkars lek återger 
medias uttrycksätt kring krig, medan flickors lek karakteriseras av hemmen. Som pedagog är 
det av stor vikt att möta flickor och pojkars lek utifrån deras intresse. Deras lek bör bli bemött 
på olika sätt för att flickor och pojkars lek är olika. Genom barnens lek skaffar sig flickor och 
pojkar kunskap och erfarenheter (Eidevald 2009; Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 
2009). Pedagoger bör bemöta deras lek utanför de normer som finns på flickor och pojkar. De 
ska erbjuda flickor och pojkar att överskrida de könstereotypa normerna i leken. Ett 
jämställdhetsarbete kan vara att dela upp barngruppen i flick- respektive pojkgrupper, där 
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barnen får öva egenskaper som är typiska för det motsatta könet (Tallberg Broman 2002). För 
att kunna arbeta med könshomogena grupper bör det finnas ett uppsatt mål, för att kunna 
motverka de könstereotypa normerna. Samt att detta sker under strukturerade former då 
verksamheten kräver detta. Denna form av jämställdhetsarbete bör ske regelbundet vid de 
situationer som pedagoger i verksamheten känner att flickor och pojkar bör överskrida de 
könstereotypa normerna.  

Metoddiskussion 
Detta avsnitt i studien kommer vi att problematisera metoden vi använt oss utav. Vi kommer 
också att ta upp och beskriva de olika erfarenheter vi har kommit underfund med, samt de 
dilemman och möjligheter som framkommit.  
 
Valet av metod för denna studie skedde utefter det syfte som vi hade valt att förhålla oss till 
(Stukát 2011; Trost 2010). Studien är en kvalitativ metod med inslag av kvantitativ metod, då 
syftet är att ta reda på pedagogers uppfattningar om den tillvaron vi lever i, därmed valde vi 
etnografi som ansats. I en etnografisk ansats finns det olika redskap att använda sig av för att 
besvara studiens syfte, så som intervju och observation (Dovermark 2007, s. 134). Vidare 
beskriver Aspers (2011, s. 109) och Dovemark tre olika nivåer, som vi tidigare har belyst i 
metodavsnittet.  Dessa nivåer anser vi att vi har förhållit oss till. Då vi har samlat in 
information kring tidigare forskning, vilket är den offentliga nivån. Därmed sett till vad 
forskningen säger och inte värderat detta. Den pragmatiska nivån handlar om hur pedagoger 
talar om forskning, detta som våra respondenter valde att lyfta under intervjuerna.  Sedan har 
vi likaledes förhållit oss till den sista nivån där vi har varit ute i verksamheter och undersökt 
studiens syfte, vilket är den kulturella nivån. Vi anser liksom Dovermark, att genom att 
förhålla sig till dessa nivåer höjer resultatets trovärdighet (Aspers 2011).  
 
Vidare beskriver Dovemark (2007, s. 134) att en etnografisk ansats handlar om att jämföra 
intervjusvar med läst forskning och litteratur om ämnet. För att ta del av pedagogers 
uppfattningar användes intervju som redskap i studien. I intervjuerna som genomfördes 
ställdes öppna frågor till respondenterna, detta betonar Dovemark (2007), Stukát (2011) och 
Kihlström (2007a) är av betydelse för att svaren ska få mer innehåll. Intervjufrågorna var 
öppna och det kunde förekomma att en följdfråga blev ja- eller nejfråga. Dessa ja- och 
nejfrågor ledde vidare till ännu en följdfråga för att få fram pedagogers uppfattningar. Vid 
dessa frågor kom vi fram till att det är av stor vikt att förhålla sig till öppna frågor vid en 
intervju, då svaren från respondenterna inte ger något innehåll. Ljudinspelning användes vid 
intervjuerna, detta beskriver Kihlström (2007c, s.232) är av stor vikt för att höja 
trovärdigheten i studien, samt för att inte missa respondenternas svar. Detta ansåg vi var 
positivt då det kunde vara svårt att få med allt vad respondenten svarade.  
 
Ett annat redskap som också användes var observationer, där vi förhöll oss till en matris. 
Enligt Rubinstein Reich och Wesén (1986, s. 18) handlar en matris om att observationen 
avgränsas till syftet. Genom matrisen kunde vi fokusera på slumpmässigt utvalda barn under 
en längre tid, gentemot en löpande observation. Det negativa med matrisen är att den kan låsa 
fast det som ska observeras, då kan vi som forskare gå miste om intressanta händelser som 
inte matrisen är avsatt för. Detta framkom under observationerna, då vi fann intressanta 
händelser som vi skulle velat utveckla, men som vi fick förbise då vi förhöll oss till en matris. 
Under observationerna förhöll vi oss till Dovermarks (2007, s. 137) beskrivning av roller som 
observatör. Vi valde att vara observatör deltagande då vi ansåg att det är av betydelse att inte 
stöta ifrån barnen under observationerna. Vi anser att barnen då inte skulle få förtroende för 
oss som forskare. 
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Efter fältarbetet sammanställde vi fältanteckningar och transkriberade intervjuerna. Stukát 
(2011, s. 45) och Trost (2010) redogör för att transkribering av intervjuer är tidskrävande. En 
förväntning som vi hade på transkribering var att det inte var tidskrävande, detta kom vi sedan 
underfund med, att intervjuernas renskrivning tog tid.  Genom observationsmatrisen var det 
enkelt att sammanställa resultatet, då vi hade en matris att följa.  En betydande aspekt som vi 
ansåg var att antalet barn som var närvarande på förskolan vid observationerna präglade 
studiens resultat.  

Slutsats 
Studien fokuserar på pedagogers uppfattningar kring jämställdhet. Undersökningen visar att 
det inte sker ett aktivt jämställdhetsarbete på tre av fyra förskolor. Miljön och rummens 
utformning och inredning är av betydelse när flickor och pojkar gör kön. Hur det ser ut i 
förskolans miljö är av stor vikt hur barnen väljer att samspela med varandra. Vi finner att 
samhället och massmedia har en inverkan på vad som anses vara manligt respektive kvinnligt.  
 
I undersökningens observationer framkommer det att pojkar väljer att överskrida mer de 
könstereotypa normerna mer än flickor. Det framgår att flickor och pojkar väljer att samspela 
homogent och att pojkar samspelar mer med pedagoger än flickor.  
 
Genom att ha genomfört denna studie om jämställdhet, vill vi betona att det är av stor vikt att 
arbeta med jämställdhet i verksamheterna. Vi anser att det är av betydelse att pedagoger är 
medvetna om att deras synsätt inverkar på hur barnen gör. I förskolan ska det finnas 
möjligheter och lika villkor för flickor och pojkar i deras könsskapande (Lpfö 98, rev. 2010). 

Förslag på fortsatt forskning 
För fortsatta studier inom vårt forskningsområde anser vi att det skulle vara intressant att 
studera hur pedagoger interagerar med barnen. Då vi såg att pojkar interagerade mer med 
pedagogerna än flickorna. Detta skulle kunna ske vid liknande metod, då det skulle vara av 
intresse att jämföra resultaten. Vi finner också intresse med att undersöka miljöer där det inte 
finns könstereotypa leksaker och se hur barnen förhåller sig till de neutral materialet. 
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Tack! 
Avslutningsvis vill vi börja med att tacka de som medverkat i studien, både pedagoger och 
barn. Detta har bidragit oss till nya kunskaper och erfarenheter, som vi anser är betydande i 
vårt yrke som förskollärare.  
 
Vi vill också ge ett stort tack till våra familjer som uppmuntrat oss i arbetsprocessen och er 
som har tagit er tid till att läsa undersökningen, och gett oss respons på studien. Till sist vill vi 
tacka varandra för ett gott samarbete med många funderingar, diskussioner och skratt. 
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Bilaga 1 
  
      
   
Informationsbrev till föräldrar 
 
Vi är två studenter från Högskolan i Borås som ska undersöka ämnet jämställdhet som 
examensarbete. Vi kommer att intervjua pedagoger och sedan observera barnen utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Därmed kommer ditt barn att vara en del av observationerna. Vi 
kommer att vara närvarande båda två på ert barns förskola för att samla in data till studien. 
 
Det vi kommer fram till i undersökningen kommer eventuellt att publiceras på högskolans 
hemsida, BADA där olika forskningsresultat finns tillgängligt för allmänheten att ta del av. I 
studien kommer vi att använda oss av fingerade namn, då vi följer de etiska reglerna gällande 
i de vetenskapliga sammanhangen. Om ni har några frågor gällande studien, hör gärna av er 
till oss via mail.  
 
Genom denna blankett får du som vårdnadshavare avgöra om Ni godkänner att ert barn blir en 
del av studien. Vi kommer att tillfråga alla barnen på förskolan om deras samtycke, då det är 
frivilligt att delta. 
 
Vänligen lämna den nedre delen av denna blankett senast den:________________________ 
till pedagoger på ert barns avdelning. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar 
Malin Segergren & Elin Svensson 
Studerande vid Högskolan i Borås. 
s090805@student.hb.se 
 
 
 
FÖRÄLDRAMEDGIVANDE 
 
□ JA , jag/vi tillåter att mitt/vårt barn 
□ NEJ, jag/vi tillåter INTE att mitt/vårt barn 
 
…………………………………………………………………………………………… 
(Barnets namn) blir observerat eller intervjuat av lärarstudenter. 
 
……………… 
Datum 
 
…………………………………………………………………Tel: ……………………… 
(Målsmans underskrift) 



37 
 

Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor 
 

• Vad är jämställdhet för dig? 
 

• Kan du berätta om ert jämställdhetsarbete med barnen i förskolan? 
 

• På vilket sätt arbetar ni med jämställdhetsfrågor i barngruppen? 
 

• Hur tror ni barnen formas av ert jämställdhetsarbete? 
 

• Hur tror du ert bemötande gällande flickor och pojkar, påverkar deras syn på kön? Hur 
görs det? 

 
• Kan du ge exempel på när barnen följer de könstereotypa diskurserna? Samt när de 

bryter mot dessa? 
 

• Hur ser barnens val i förskoleverksamheten ut, utifrån de könstereotypa rollerna?  
 

• Hur anser du att barnen tänker när de gör sina könstereotypa val i förskolans 
verksamhet? 

 
• Kan du berätta om hur barnen överskrider de könstereotypa normerna? 
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Bilaga 3 
 
Flickor 

  
Pojkar 

 INITIATIV 
TILL INTERAKTION   

 

INITIATIV  
TILL INTERAKTION   

Flicka till flicka   
 

Pojke till Pojke   
Flicka till pojke   

 
Pojke till flicka   

Flicka till pedagog   
 

Pojke till pedagog   

     Flickor 
  

Pojkar 
 VAL AV AKTIVITET   

 
VAL AV AKTIVITET   

Typisk pojklek   
 

Typisk pojklek   
Typisk flicklek   

 
Typisk flicklek   

Neutral lek   
 

Neutral lek   
 
 
 
 
 
 
	  
 
 
 
 
 


