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BAKGRUND: Hur handlar pedagoger för att bryta de traditionella könsmönster som 
råder och bistå barnen med könsneutralt tänkande? Vi vill undersöka om pedagogerna är 
medvetna om hur de agerar och resonerar i arbetet med barnen på förskolan ur ett 
genusperspektiv. I bakgrunden tar vi upp pedagogernas, förskolemiljöns, föräldrarnas och 
samhällets inverkan på barns lek och lekmaterial.    
 
SYFTE: Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur pedagoger agerar och resonerar  
när de erbjuder flickor och pojkar lek och lekmaterial. 
  
METOD: Vi har använt oss av kvalitativ metod, tillvägagångssättet har varit observation 
och informella samtal. Observationerna är gjorda på fyra olika förskolor sammanlagt gjordes 
tjugofyra observationer med tillhörande informella samtal. 
  
RESULTAT: Resultatet visar att pedagogerna arbetar aktivt med genus och jämställdhet i 
förskolan. De tillfällen då ”det bara kom” upplever vi är i de situationer då pedagogerna var 
lite stressade eller i de vardagliga tillfällen då det går på rutin. Observationerna och de 
informella samtalen visar att pedagogerna arbetar aktivt med genus på förskolan men de 
arbetar inte lika mycket med sitt eget personliga förhållningssätt. 
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1. Inledning 
 
I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) belyser man vikten av att arbeta jämställt med 
pojkar och flickor. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva 
och utveckla förmågor och intresse utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller 
(s.8). Förskolans uppdrag är att arbeta utifrån dessa grundläggande värden och därigenom 
ge alla barn samma möjligheter oavsett kön. Vi menar att pedagogers sätt att bemöta 
flickor och pojkar är avgörande för barnens uppfattningar om vad som är kvinnligt och 
manligt.  
 
Genus i förskola och skola är ett starkt och betydelsefullt område. Vi anser att det är en 
mycket viktig diskussion som tåls att arbeta med och då har förskolan och skolan ett 
ansvar att synliggöra jämställdhetsarbetet för barnen. Vi menar att det är viktigt att varje 
barn får möjlighet att utvecklas på det sätt som de vill, oavsett om det är en pojke eller 
flicka.  
 
Förskolans uppgift ur ett könsperspektiv är dels att bekräfta både flickor och pojkar i 
deras könsidentitet, dels att möjliggöra ett överskridande av de traditionella 
könsrollsgränserna. Detta innebär i praktiken både att varje barn ska känna trygghet i 
att vara den hon/han är och att varje barn ska få möjlighet att pröva nya saker och lära 
sig mer. (Rithander 1991, s 73) 
 
Vi vill undersöka hur pedagoger agerar och resonerar i arbetet med barnen på förskolan. 
Vi anser att pedagogernas medvetenhet är viktig för barnens fortsatta utveckling i 
förhållande till könsmönster och könsroller. När pedagogen föreslår en lek eller någon 
form av lekmaterial, hur ofta är det då traditionella lekar de erbjuder?  
 
Under de tillfällen som vi varit på vår verksamhets förlagda utbildning (VFU) och även 
inom de tidigare erfarenheterna av arbete på förskola/skola har vi observerat att 
pedagoger agerar olika med och till pojkar och flickor. I vår undersökning vill vi ta reda 
på om pedagogerna är medvetna om sitt sätt att agera när de erbjuder barnen olika lekar 
eller lekmaterial. 
 
I våra styrdokument (Lpfö98) står det att förskolan skall motverka traditionella 
könsmönster och könsroller (s.8). Oavsett kön ska barnen ha samma möjligheter att prova 
på nya saker. Genom denna undersökning önskar vi väcka både oss själva och andra 
pedagoger i hur vi agerar och resonerar i samspelet med barnen.  
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2. Syfte 
 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur några pedagoger agerar och resonerar 
när de erbjuder flickor och pojkar lek och lekmaterial. 
 

3. Begreppsdefinitioner  
 
Genus syftar på de uppfattningar vi har om vad som är manligt och kvinnligt. 
 
Pedagog med pedagog menar vi är dem som arbetar med barnen i förskolan. Vi gör ingen 
skillnad på förskollärare och barnskötare i vår undersökning.  
 
Könsroll med detta menar vi de roller som barnen själva tar på sig eller de roller som 
vuxna ger dem om hur flickor och pojkar bör bete sig. 
 
Medvetenhet med detta menar vi att pedagogen kan agera omedvetet eller medvetet när 
de erbjuder pojkar och flickor olika lekar eller lekmaterial. 
 
Jämställt med detta menar vi arbetet med att behandla pojkar och flickor likvärdigt, att 
se till individen och inte könet. 
 

4. Bakgrund 
 
Delar av den forskning som tidigare gjorts inom genus kommer att presenteras här.  I 
bakgrunden tar vi även upp styrdokumenten som styrker vikten av arbetet med genus i 
förskolan. Vårt syfte är att se hur pedagoger agerar och resonerar när de erbjuder flickor 
och pojkar lek och lekmaterial men vi har även med samhällets - förskolemiljöns –
inverkan och föräldrarnas roll på barns val av lek och lekmaterial. Detta för att ge läsaren 
en större förståelse för att det finns olika faktorer som påverkar pedagogerna i deras 
arbete på förskolan. Vi menar också att dessa faktorer påverkar barnen både direkt och 
indirekt. 

4.1 Samhällets inverkan på barns val av lek och lekmaterial 
 
De könsmönster och strukturer som återfinns i förskolan speglar oftast de könsmönster 
och strukturer som finns i samhället (SOU 2006:75).  Det kan vara svårt för vuxna att 
upptäcka dessa strukturer eftersom de lever mitt i det. Rithander (1991) skriver i sin 
studie om hjälpfröknar och rebeller i förskolan att det är hela samhällets ansvar att arbeta 
med jämställdhet. Ansvaret för att pedagogerna får den kompetensutveckling som de 
behöver inom genus ligger hos huvudmännen det vill säga rektorer och kommuner (SOU 
2006:75).   
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Så länge det till största del arbetar kvinnor i förskolan är det svårt att bryta de 
traditionella könsmönsterna och könstänkandet som finns hos barnen, eftersom barnen 
har svårt att ta till sig något som de inte kan se. Om barnen inte kan se både kvinnor och 
män utföra samma arbete hemma och i förskolan kan det vara svårare att förändra barns 
tankar kring könsroller menar Nordberg (2005). 
 
Wahlström (2003) såg i sina observationer på förskolan Tittmyran att pedagogernas 
förväntningar på barnen ligger till grund för att de behandlar barnen olika och därmed blir 
barnen diskriminerade. Vi är alla medskapare i ett system som delar in barnen i en 
flickvärld och en pojkvärld. (s.34). Wahlström ställer sig också frågan hur individuella 
barnen får vara eller om alla stöps i två olika former, en för flickor och en för pojkar. 
Wahlström anser att vår personliga uppväxt påverkar och skildrar våra förväntningar.  
Dessa förväntningar kring flickor och pojkar överförs då omedvetet och därmed hämmas 
barnen att utveckla sina egna roller. I forskningen om språk och kön i skolan gjord av 
Einarsson och Hultman (1984) anser de att barn har stor yttre press på sig att leva upp till 
de könsmönster och förväntningar som ligger på dem. Det är mer accepterat att vara en 
pojkflicka än att vara en flickpojke. Så länge barnen är små påverkas de inte så mycket 
menar Einarsson och Hultman. Sen när barnen blir äldre och har tagit till sig mer av de 
förväntningar som ligger på respektive kön är det mer tabu för barnen att bete sig på ett 
sätt som inte knyter an till deras kön. Vidare skriver Einarsson och Hultman att vi vuxna 
har fått förväntningar som ligger på respektive kön från våra föräldrar och att vi överför 
dessa förväntningar till våra barn som i sin tur även för över de till sina barn. Vidare 
skriver Wahlström att i media möter barn olika exempel som skildrar könsrollerna och de 
påverkas av dessa.  Hon menar därför att ansvaret för att barn får ett könsneutralt 
tänkande ligger på många plan, familj, samhälle och media. 
 
Svaleryd (2007) menar att media idag hjälper till att behålla föreställningar om vad som 
är kvinnligt och manligt. Hon menar att samhället idag gör en mycket stor skillnad på hur 
pojkar och flickor skall vara och bete sig. Reklam skildrar det tuffa och aggressiva för 
pojkar och det gulliga och mjuka för flickor. 
 
Rithander (1991) menar att i samhället finns olika sorters roller som fungerar som 
modeller som barnen identifierar sig med när de utvecklas till pojke eller flicka. De lär 
sig hur de ska bete sig i sina roller. Därför har påverkan från samhället stor del i barns 
identifikation. På grund av att samhället visar på olika sätt att bete sig beroende på kön 
sätts så kallade könsetiketter på barnen och de är tidigt ingrupperade i färdiga roller.  
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4.2 Förskolemiljöns inverkan på barns val av lek och lekmaterial 
 
Med förskolemiljön menar vi inte bara den fysiska miljön i förskolan utan även den 
sociala miljön. Olofsson (2007) skriver att pedagogerna ska erbjuda barnen en miljö på 
förskolan som ska inbjuda såväl flickor och pojkar till lek på ett könsneutralt sätt. 
 
Olofsson (2007) har sett i sin undersökning om jämställdhet i förskolan att den fysiska 
miljön påverkar barns sätt att välja lek och lekmaterial. Hon menar att pedagoger kan 
bryta de traditionella könsmönster som finns i förskolorna genom att neutralisera 
rummen. I sin undersökning om att arbeta mer jämställt på förskolan låg fokus på att 
erbjuda barnen fler valmöjligheter i sina val av lek lekmaterial. Blanda Barbie med 
byggklossar, husgeråd med bilar och ge rummen könsneutrala namn var några av de sätt 
pedagogerna prövade på förskolan Stormhatten vilken var förskolan där Olofsson gjorde 
sin undersökning. När barnen vant sig vid den nya ordningen börjar de att leka mer med 
varandra, flickor och pojkar och använde sig av nya saker i sin lek.  
 
Svaleryd (2007) menar att pedagoger på förskolan kan ta bort leksaker som de anser är 
könsbundna detta för att få barnen att pröva nya roller och få nytt material att leka med 
som inte är knutna det traditionella könsmönstret. Däremot menar Elvin- Nowak och 
Thomsson (2003) att det inte alltid behöver handla om stora radikala förändringar i 
förskolemiljön för att bryta det traditionella könsmönster som råder. Det kan handla om 
små saker som man förändrar, till exempel att man förändrar rutiner på det som man 
alltid brukar göra som till exempel att man är färre barn i hallen vid påklädning. Då kan 
pedagogen arbeta medvetet med könsroller. 
 
Pedagogernas sätt att utforma miljön runt omkring barnen har också direkt påverkan på 
barns könsroller. Färger, leksaker och möbler påverkar vår syn på om det är flick- eller 
pojkrelaterat menar Rithander (1991). Det är viktigt att tänka på hur man utformar miljön 
på förskolan och framför allt vilket budskap som miljön sänder ut till barnen. För att 
miljön skall inbjuda såväl pojkar som flickor till lek är det viktigt att pedagogerna 
utvärderar förskolemiljön anser Svaleryd (2005). 
 
I den miljön som barnen befinner sig i skapas villkor i hur man är som flicka och pojke. 
Det handlar inte bara om miljön i förskolan utan även i alla de miljöer barnen befinner sig 
i skriver Öhrn (2004) i sin rapport om könsmönster i förändring. Rithander (1991) anser 
att barnens val av leksaker och lekar genomsyras av de normer och värden som finns i 
samhället. Det handlar om hur pojkar/män och flickor/kvinnor förväntas bete sig. Kärrby 
(1987) skriver i sin rapport om könsskillnader och pedagogisk miljö i förskolan att 
könsmönsterna hos barn påverkas av vilka de leker med. Hon menar att flickor leker 
oftare två och två och pojkar leker oftare i stor grupp. Därför har man ofta förutfattade 
meningar kring att pojkar behöver större utrymmen att leka i men det behöver även 
flickor. Även Månsson (2000) visar på att pojkar leker mer i grupp och flickor oftare 
leker i par. I sin studie visade Månsson att flickor likaväl som pojkar behöver stora 
utrymmen att leka i, detta kan annars vara en förutfattad mening från pedagogernas sida. 
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Kärrby (1987) beskriver att det finns ett starkt mönster mellan den miljön som finns på 
förskolan och vilka könsroller barnen tar. Det som i sin tur påverkar barnens tankar kring 
könsroller. Rollerna påverkas av de föreställningar och normer och värden som finns i 
vårt samhälle idag. Förskolemiljöns påverkan styr och påverkar barns könsbeteende på 
grund av att många förskolor har till exempel traditionella dockvrån eller snickarrummet. 
Dessa kategoriserade rum på förskolor kan vara en av de bidragande orsakerna till att de 
könsstereotypa rollerna och rollekarna lever kvar hos barnen idag skriver Olofsson 
(2007). 
 

4.3 Föräldrars roll i barns val av lek och lekmaterial 
 
Föräldrar influeras omedvetet av de traditionella könsmönster som är aktuellt när de till 
exempel skall köpa kläder eller leksaker till sina barn. Svaleryd (2007) anser att 
föräldrars oro över att deras barn inte skall passa in i gruppen på förskolan också är en 
bidragande faktor till hur de väljer kläder och leksaker till sina barn. Det finns ingen 
förälder som vill att barnet skall bli mobbat och därför väljer man till exempel kläder 
utifrån den norm som gäller. Föräldrarna är själva uppväxta med detta tankesätt och 
överför det i sin tur till sina egna barn och cirkeln tar aldrig slut skriver Svaleryd. 
 
Wahlström (2003) har skrivit utifrån observationer och egen erfarenhet av arbete på 
förskolor. Hon menar att föräldrarna har stor påverkan på barns uppfattningar om genus 
hemma. Föräldrarna kan sätta egna normer och vara könsneutrala. På förskolan har 
föräldrarna inte lika stora möjligheter att påverka eftersom barnen hamnar i andra 
gruppkonstellationer än vad de gör hemma. Hon skriver också att de normer som 
föräldrarna har kan förändras av pedagogerna och att då kan föräldrarna känna en 
frustration. Vidare skriver hon att det är viktigt att pedagoger och föräldrar arbetar med 
varandra och inte mot varandra. Föräldrarna ska kunna känna en tillit till pedagogerna. 
 
Birgerstam (1997) skriver i sin undersökning om kvinnligt och manligt i förskolan. Hon 
har använt en kombination av dagboksskrivande och gruppsamtal och anser att det är 
viktigt att ha en bra kontakt med föräldrarna och att pedagogerna informerar om sitt 
arbete på förskolan. Alla människor har olika tankar och funderingar om vad genus är 
och det är även viktigt att respektera varandras åsikter kring könsroller. Detta menar 
Birgerstam är en förutsättning för att samarbetet mellan föräldrar och pedagoger ska löpa 
friktionsfritt och att alla strävar åt samma håll för barnens bästa. 
 
För att barnen skall tillägna sig ett neutralt förhållningssätt till genus måste såväl 
pedagoger som föräldrar ha ett öppet sinne till vad genus är och till vad det medför. Även 
Wahlström (2003) betonar vikten av att involvera föräldrarna och förklara hur man 
arbetar på förskolan. Föräldrarna måste förstå vad det är man försöker åstadkomma när 
man arbetar med jämställdhet på förskolan. Meningen är inte att pedagogerna skall göra 
om flickor till pojkar eller vise versa utan att alla barnen skall få samma förutsättningar 
att pröva nya roller. Birgerstam (1997) skriver vidare om att det är viktigt att 
pedagogerna och föräldrarna sätter sig in i varandras perspektiv.  
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4.4 Pedagogens roll vid barns val lek och lekmaterial 
 
Olofsson (2007) har i sin undersökning utgått ifrån fyra punkter som handlar om en 
genusmedveten pedagogik. En av de punkterna handlar om att pedagogerna ska förse 
barnen med flera alternativ och inte ta ifrån barnen det som de redan har. När barnen 
utformar sin personlighet skall vi tillföra fler färger på paletten (s.59). Det är viktigt att 
man som pedagog inte tar ifrån barnen någon lek om den enda baktanken är att barnen 
skall leka med nya material eller leka nya lekar, pedagogen måste ha en pedagogisk tanke 
bakom förändringen. Man kan som pedagog istället gå in i leken med barnen och där ge 
dem nya synvinklar och möjligheter. Det är viktigt att pedagogerna bevarar barnens 
intresse och inte berövar de den erfarenhet de har säger Olofsson. Det är viktigt att 
pedagogerna möter barnen där de befinner just nu. De ska även koncentrerar sig på det 
som är positivt hos barnen, vilket är två av de andra punkterna i den genusmedvetna 
pedagogiken som Olofsson presenterar i sin undersökning. 
 
I styrdokumenten står det att förskolan skall arbeta jämställt med pojkar och flickor. 
Pedagogerna ska motverka könsroller och bryta de traditionella könsmönster som råder. 
Knutsdotter Olofsson (2003) menar att pedagoger oftare stöttar flickors lek eftersom 
pedagogerna på förskolan känner sig mer hemma i den. Detta beror på att det är 
övervägande kvinnor som arbetar på förskolor. Pojkars lek tycker de kvinnliga 
pedagogerna ofta är mer bråkig och ljudlig, detta handlar om att man inte förstår leken på 
samma sätt. 
 
Wahlström (2003) menar att det första steget i att arbeta jämställt i förskolan är att 
pedagoger måste bli medvetna om sitt eget synsätt. Hon skriver även i sin undersökning 
om vikten av att se alla barn som individer och inte lägga över våra egna föreställningar 
om vad som är könsbundet på barnen. På så sätt hjälper pedagogerna barnen att utveckla 
sina egna personliga identiteter. Hon anser även att det är pedagogernas ansvar att skapa 
möjligheter för barnen och ge tillfällen att prova nya sociala roller. Hedlin (2006) skriver 
att många tror att det är enkelt att agera och kommunicera med flickor och pojkar på ett 
neutralt sätt, pedagogen tycker att hon/han är som vanligt och naturlig. Vidare skriver 
Hedlin att det är då barnen inte bemöts jämställt av pedagogerna. Vanliga föreställningar 
om vad som är kvinnligt och manligt, hur kvinnor och män förväntas göra förs vidare till 
barnen i förskolan utan att pedagogerna ens tänker på det. Även SOU (2006:75) som är 
en rapport baserad på studien Våga bryta mönstret som genomfördes på tjugo förskolor 
och skolor i Västra Götalands län ( 2001-2003)menar att en av de tydligaste skillnaderna 
mellan flickor och pojkar görs av förväntningarna pedagogerna har på respektive kön. 
Det kan handla om bråkiga pojkar eller tysta och lugna flickor.  
 
Odelfors (1998) skriver i sin undersökning att det är självklart att flickor och pojkar ska 
få samma möjligheter att utvecklas på lika villkor och att det är vuxna som ska ge barnen 
dessa möjligheter. Meningen är inte att plocka bort pojkars möjlighet att leka med bilar 
eller flickors möjlighet att leka med dockor utan att erbjuda alla barn samma lekar och 
lekmaterial. 
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Olofsson (2007) skriver att pedagogerna inte ska lägga sitt fokus på när barnen leker 
lekar som följer de traditionella könsrollerna utan ska istället uppmuntra barnen när de 
överskrider gränserna inom könsrollerna. Pedagogerna behöver ge barnen positiv 
feedback för att visa på att det är okej att leka lekar oberoende av kön. Den busiga flickan 
ska uppmuntras och inte tystas ner samtidigt som den omsorgsfulla pojken ska 
stimuleras. Negativ kritik skapar bara en ond cirkel vilket gör att barnen hämmas i sina 
lekroller. 
 
Olofsson (2007) menar att en av pedagogernas målsättning med att arbeta jämställt kan 
vara att vidga barnens vyer så att de kan välja lekar, leksaker och även lekkamrater så 
könsneutralt som möjligt. Även Wahlström (2003) menar att pedagogerna har en stor och 
viktig roll i att erbjuda barnen andra sociala roller än dem som vi tar för givet, de bör 
bemöta flickor och pojkar lika för att bredda deras könsroller och färdigheter. (SOU 
2004:115) som är ett delbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan skriver 
för att pedagogen ska bli mindre könsbunden i sitt sätt att agera är det därför bättre att se 
till individen i stället för att utgå ifrån barnets kön 
 
Ängsgård (2005) beskriver i sin studie om hur viktigt det är att pedagoger erbjuder 
barnen olika alternativ utan att påverkas av vad de andra barnen väljer.  Ängsgård 
arbetade med ett skrivprojekt där barnen skulle hitta på egna berättelser. Hon såg att 
pojkarna valde att skriva om hjältar och flickorna om relationer. Pedagogerna har ett stort 
ansvar när det gäller att få barnen att tänka i nya banor. Genom att pedagogerna tänker till 
och anstränger sig för att hitta nya vägar hjälper de barnen att öppna ögonen för nya 
alternativ. Vidare skriver Ängsgård att pedagoger ofta lägger orden i munnen på barnen.  
Hon betonar vikten av att barnen skall tänka själva. Vidare skriver hon att pedagoger 
tyvärr ofta tillhandahåller barnen med roller istället för att se barnen individuellt. I och 
med dessa roller byggs förväntningar upp och de får bekräftelse på hur pojkar och flickor 
ska vara. Det är därför mycket viktigt att pedagogerna framhåller flera alternativa sätt för 
barnen att vara på. För att komma ifrån stereotypa könsroller bör barnen få en chans att 
skapa sig en individuell roll menar Ängsgård. Genom att bli uppmärksam och medveten 
om dessa stereotypa könsroller har man kommit en god bit på väg till ökad jämställdhet.  
 
Svaleryd (2005) menar att genom att man har ett tryggt barn och personalgrupp blir det 
lättare att arbeta med jämställdhet eftersom barnen då vågar vara sig själv och inte 
försöka passa in i en viss roll eller i en grupp. När barnen är trygga vågar de också 
utforska sina könsroller på ett naturligt sätt. 
 
I rapporten SOU (2006:75)  har det framkommit att i den värdegrund som förskola och 
skola ska vila på ingår det att arbeta med jämställdhet. I rapporten står det även att det är 
pedagogernas kunskap inom jämställdhetsarbetet som är för dålig på vissa håll. Ett sätt att 
förbättra kompetensen kan vara att kontinuerligt erbjuda kurser och föreläsningar för 
pedagogerna som handlar om genus och jämställdhet i förskolan. 
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4.5 Styrdokumenten 
 
Alla som arbetar inom förskola och skola har styrdokument som de måste följa. De 
pedagoger som arbetar inom förskolan följer läroplanen för förskolan (Lpfö 98) och de 
pedagoger som arbetar inom skolan följer läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklass och fritidshem (Lpo94). I dessa läroplaner står de mål som pedagogerna bör 
sträva mot att uppnå och mål de ska uppnå i sin verksamhet. 
 
Lpfö 98 är den första läroplanen som gäller för förskolan. Den ersätter det pedagogiska 
program som förut gällde för förskolan. Det är staten som sätter de övergripande målen, 
kommunen och i sin tur förskolorna är de som ansvarar för att målen uppfylls. 
 
I Lpfö 98 (s, 4) står det att förskolan ska arbeta med att motverka de traditionella 
könsroller som finns. Alla barn i förskolan oavsett om de är flickor eller pojkar ska ha 
samma möjlighet att prova och utveckla sina intressen och förmågor utan begränsningar.  
Pedagogernas förhållningssätt när de bemöter flickor och pojkar bidrar till att forma 
barnens uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt.  
 

5. Teoretisk bakgrund 
 
Nedan presenterar vi genusperspektivet där vi studerar pedagogernas roll vid barns val av 
lek och lekmaterial utifrån om det är flickor eller pojkar. Vi presenterar även det 
utvecklingsekologiska perspektivet då det tar upp miljöns påverkan på barns lärande och 
utveckling samt interaktionen mellan människor. 

5.1. Genusperspektiv 
 
Genus kommer från engelskans gender och det syftar på de uppfattningar som vi har om 
vad som är manligt och kvinnligt. Connell (2003) beskriver ordet genus och menar att 
genus har blivit en övergripande trend (s.19). Grunden till detta menar Connell handlar 
om en skillnad mellan män och kvinnor sett utifrån ett kulturellt perspektiv, utifrån 
uppdelningen mellan honor och hanar. 
 
Connell (2003) menar att genus styrs och påverkas av hur samhället förhåller sig till män 
och kvinnor samt vilka konsekvenser detta får, både i vårt privatliv och för 
mänsklighetens framtid (s. 22). Vidare beskriver Connell genus som en interaktion 
mellan människor när de befinner sig i olika gruppkonstellationer. Beroende på hur 
interaktionerna framträder är genus föränderligt och därför framkommer ständigt nya 
föreställningar kring genus och dess betydelse.  
 
Tallberg Broman (2002) förklarar att beroende på var man befinner sig och i vilket 
sammanhang man är beter man sig olika, men man håller sig ändå inom vissa ramar när 
det gäller genus.  
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I samhället finns det normer och oskrivna regler om hur män och kvinnor bör vara och 
bete sig. Vidare skriver Tallberg Broman att våra föreställningar kring genus sitter i 
ryggmärgen på de flesta hos oss. 
 
Paechter (1998) skriver i sin forskning att genus handlar om den sociala och kulturella 
bakgrund som man bär med sig. Beroende på uppfattningar angående andra människor 
samt synen på sig själv blir genus en del av ens personlighet. Vidare skriver Paechter att 
genus också handlar om ens egna uppfattningar om vad som är kvinnligt eller manligt 
och om man ser sig själv som kvinnlig eller manlig.  
 

5.2 Utvecklingsekologiska perspektivet 
 
Det utvecklingsekologiska perspektivet utgår från att individens utveckling är beroende 
på samspelet mellan individen och den miljö denna befinner sig i. Ett av syftena med den 
utvecklingsekologiska teorin är att kartlägga individens livsprocess och den miljö 
individen vistas i, både närmiljöerna emellan och i ett större sammanhang anser 
Bronfenbrenner (1979). Med detta menas att individen och miljön påverkas och anpassar 
sig efter varandra, dessa två faktorer har en inverkan på varandra. Omgivningen upplevs 
olika beroende på de förutsättningar och erfarenheter som de olika individerna bär med 
sig och får där med olika betydelse för en individs utveckling. 
 
Enligt Bronfenbrenner (1979) är den utvecklingsekologiska teorin ett systemperspektiv 
som innehåller delarna mikro, meso, exo och makronivå. Dessa olika delar bildar 
tillsammans miljöer som påverkar barnen i olika nivåer. Barnen befinner sig på 
mikronivå, där familj och släkt ingår, dessa personer har sina värderingar och åsikter och 
tillsammans med barnen bildar de ett mikrosystem. Förskolan, skolan och vänner är andra 
mikromiljöer som barnen ingår i. Föreställ dig att du sätter barnen i centrum och sätter 
olika mikrosystem omkring som barnen ingår i, runt dessa finns något som kallas 
mesosystem, det vill säga de olika miljöer som barnen är delaktiga i. Bronfenbrenner 
menar vidare att inom mikrosystemet finns ett gemensamt intresse mellan människorna 
som befinner sig där och ett gemensamt värde eftersom detta är betydelsefullt för den 
sociala processen mellan människorna. 
 
Det näst sista systemet, exosystemet, utgår från de arenor där barnen inte ännu befinner 
sig men de påverkas ändå av det systemet. Dessa arenor kan utgöras av föräldrarnas 
arbete, det som sker hemma kan föräldern ta med sig till arbetet, precis som att 
föräldrarnas arbetstider påverkar barnens tider på förskolan eller på fritidshemmet. 
Det yttersta systemet omger de värderingar, ekonomiska förutsättningar, kulturell tro, 
traditioner och andra saker, detta kallas makrosystem och där ingår de tre övriga 
systemen som är micro- meso- och exonivåerna. 
 
Bronfenbrenner ( 1979) menar att barnens aktiviteter har betydelse för deras utveckling, 
barnen måste få tillfälle att både själva och tillsammans med andra utföra sina aktiviteter, 
de måste också ges tillfälle att observera andra barn.  
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Dessa aktivitetsformer borde integreras i barnens utveckling med personer som står 
barnen nära. Bronfenbrenner menar vidare att aktiviteter som är engagerande, som ger en 
utmaning och som är stimulerande är bra för barnens vidare utveckling. Aktiviteter som 
däremot är enformiga och tråkiga är mer hämmande för barnens utveckling. Interaktionen 
är en betydande del för barnens utveckling, här är det positivt om barnen får möta olika 
personer med olika roller för att vidga sina vyer menar Bronfenbrenner (1979).  
 
Bronfenbrenner (1979) talar även om den subjektiva miljöns betydelse, den miljön som 
barnen reagerar på och som de upplever. Han beskriver ett exempel där två personer 
upplever samma miljö på två helt olika sätt. Bronfenbrenner menar att rummet upplevs 
olika beroende på den subjektiva miljön som utspelar sig. Upplevelsen baseras på tidigare 
erfarenheter, intresse och behov hos individen. Den objektiva miljön påverkar oss, men 
det är genom den inre, subjektiva, som individen har förmågan att ändra sig framhåller 
Bronfenbrenner. Genom den inre förändringen är det i sin tur lättare att påverka och 
acceptera de yttre förändringarna. Det är detta som är grunden med utvecklingsekologin, 
människans förmåga att förändra sin uppfattning och sitt sätt att handla i förhållande till 
samhället. 
 

6. Metod 
 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur pedagoger agerar och resonerar när de  
erbjuder flickor och pojkar lek och lekmaterial. 
 
I metoddelen beskrivs hur vi har gått tillväga i undersökningen med observationer och de 
informella samtal som ägt rum. Vi beskriver metod, tillvägagångssätt, urval, bearbetning, 
analys m.m.  
 

6.1 Kvalitativ metod 
 
I de flesta undersökningar använder man sig av antingen kvalitativ eller kvantitativ 
metod, vår undersökning är av kvalitativ sort, med detta menas att man forskar om hur 
något är. Vi vill undersöka hur pedagogerna agerar och resonerar med flickor och pojkar 
när de erbjuder lek och lekmaterial. Det är inte relevant hur många pedagoger som gör 
det, bara om och hur de gör det. Backman (1998 s, 31) menar att i kvalitativa 
undersökningar skrivs inte resultatet i siffror eller tabeller utan beskrivs istället i form av 
skrift. I kvalitativ metod är det intervju och observation som är de vanligaste sätten att 
undersöka ett område 
 
Etnografi är en kvalitativ forskningsansats där fokus ligger på att ta reda på vad som 
händer i en situation och personerna sedan förklarar sin förståelse kring detta menar 
Dovemark (2007). En etnograf försöker skapa närhet, förtroende och öppenhet till dem 
som deltar i studien för att underlätta forskningsprocessen, de försöker hålla en 
kontinuerlig kontakt med den förskola som undersökningen görs på. 
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Vidare påpekar Dovemark vikten av ett eget medvetande om sin roll i studien eftersom en 
etnograf ingår i vardagen. Detta innebär att forskaren bör reflektera kring sina egna 
reflektioner och känslor som ägt rum vid ett undersökningstillfälle för att få insikt om det 
som kan påverka resultatet. 
 

6.2 Observation 
 
Vanliga tillvägagångssätt i en etnografisk studie är intervju, fältanteckningar och 
observation. Vi har i vår studie valt oss av observation. Det finns olika former att göra 
observationen på. Rubenstein Reich och Wesén (1986) beskriver olika sätt att observera 
på. Man kan använda sig av löpande protokoll där man skriver ner exakt vad som händer 
under en viss tid, observationstillfällen kan variera i tidslängd. I löpande protokoll skriver 
man ner detaljer och man ska inte värdera det som händer utan istället tolka efteråt. I 
början på observationen beskrivs den miljö man befinner sig i, vilka som finns i rummet 
samt tid och datum. Vidare skriver Rubenstein Reich och Wesén att man även kan 
använda sig av dagbokanteckningar där man skriver ner vad som har hänt efteråt. 
Kategorischema är ett annat sätt att använda sig av vid observationer, där har man i 
förväg bestämt vilka kategorier man ska observera. 
 
Lökken och Söbstad (1995) menar att det är viktigt att man tänker på hur man tolkar och 
analyserar observationerna. Det ska inte finnas några värderingar i det man observerar, 
inget rätt eller fel. Det gäller främst att söka efter det centrala i den undersökning som ska 
göras, att skilja det viktiga från det som är oviktigt. Det är viktigt att i observationerna 
tänka på att det är observatörerna som tolkar det de ser. Om observatören har en annan 
social eller kulturell bakgrund än pedagogen eller barnet kan det ha betydelse för hur 
situationen tolkas, det kan kanske bli felaktiga resultat på det viset (Rubinstein Reich och 
Wesén, 1986). Därför är det viktigt som observatör att vara medveten om detta. 
 
Vi har i vår undersökning valt att använda oss av löpande protokoll där varje observation 
varade två till tre minuter. Observationerna vi gjorde valde vi att förlägga i tamburen och 
i övergångar mellan styrd och fri aktivitet, som till exempel när samlingarna avslutas och 
fri lek ska ta vid. Anledningen till att vi valde just dessa situationer berodde på att vår 
förförståelse var att det är i de situationerna som pedagogerna kan påverka barnen, både 
medvetet och omedvetet. Inför de informella samtalen visade vi pedagogerna vad vi 
skrivit ned vid observationerna för att sedan resonera kring dem. 
 

6.3 Informella samtal 
 
Lökken och Söbstad (1995) beskriver tre olika former av intervjuer, strukturerade frågor 
med öppna svar, användning av frågeformulär och informella samtal. I den första formen 
med strukturerade frågor har den som intervjuar inte så stor påverkan eftersom frågorna 
är förutbestämda och det inte ges så stora möjligheter till följdfrågor. Om man använder 
sig av frågeformulär har man tydliga frågor inom ett visst ämnesområde som man vill ha 
svar på. 
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Även om i förväg har gjort upp en lista med frågor går det bra att ändra i vilken ordning 
frågorna ska komma eller att komma med uppföljningsfrågor för att få ett mer utförligt 
svar på någon fråga. Med ett informellt samtal menar Lökken och Söbstad att det är en 
spontan intervju. Då har man inga färdiga intervjufrågor utan ställer öppna och spontana 
frågor som pedagogen kan resonera kring. Samspelet mellan den som intervjuar och den 
som blir intervjuad är inte i förväg bestämt. Genom att ha många olika informella samtal 
kan man som forskare få ett bredare kunskapsområde inom det som man vill undersöka. 
 
Vi har valt att använda oss av det informella samtalet för att få möjlighet att höra 
pedagogernas resonemang kring hur de handlade i den aktuella observationen. Vi ville 
höra pedagogernas första spontana reaktion på det vi hade sett vid observationerna, därför 
menar vi att det informella samtalet passar bättre till vår undersökning än intervjuer. Vi 
ställde frågor som exempelvis: Hur tänkte du? Hur kommer det sig att du reagerade som 
du gjorde? De informella samtalen varierade i tid beroende på hur pedagogen resonerade 
om den aktuella observationen. Vi skrev ner samtalen under tiden vi pratade med 
pedagogen. 
 

6.4 Urval 
 
Observationerna och de informella samtalen är gjorda på fyra olika förskolor. Där arbetar 
totalt 16 pedagoger och samtliga är kvinnor. Det finns både förskollärare och barnskötare 
på förskolorna men efter som vi inte är ute efter att jämföra förskollärare och barnskötare 
så kommer vi att benämna alla som pedagoger. Anledningen till att vi valde dessa 
förskolor var att vi var bekanta med förskolorna sedan tidigare, vi hade dels gjort vår 
VFU där och dels arbetat där som vikarie. Vi ansåg att det var bra att vi inte var helt 
främmande för barn och pedagoger, då det skulle bli en naturligare situation under 
observationerna och de informella samtalen. 
 
Förskola 1 har en avdelning med barn ett till fem år. Där arbetar fyra pedagoger. På 
förskolan är det 23 barn inskrivna. Fördelningen är åtta pojkar och femton flickor.  
 
Förskola 2 har en avdelning med barn ett till fem år. Där arbetar fyra pedagoger. På 
förskolan är det 17 barn inskrivna. Fördelningen är nio pojkar och åtta flickor. 
 
Förskola 3 har en avdelning med barn ett till fyra år. Där arbetar fem pedagoger. På 
förskolan är det 24 barn inskrivna. Fördelningen är sex pojkar och arton flickor. 
 
Förskola 4 har en avdelning med barn ett till fem år. Där arbetar tre pedagoger. På 
förskolan är det 19 barn inskrivna. Fördelningen är tretton pojkar och sex flickor.  
 
Totalt finns det 83 barn på de olika förskolorna, 36 pojkar och 47 flickor. På förskolorna 
arbetade det totalt 16 pedagoger. 
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Sammanlagt blev 83 vårdnadshavare tillfrågade om deras barn fick medverka i vår 
undersökning. Vi fick tillbaka alla blanketterna ifyllda och endast i ett fall fick ett barn 
inte medverka i observationerna självklart tog vi då hänsyn till det och genomförde inga 
observationer när det barnet var inblandat. Det var sammanlagt 16 pedagoger och alla gav 
sitt medgivande till att medverka i observationerna samt delta i de informella samtalen. 
 

6.5 Genomförande 
 
Vi tog kontakt med pedagoger på fyra olika förskolor och presenterade vår studie för 
dem. Pedagogerna fick därmed välja om de ville vara med i vår undersökning. Ingen av 
pedagogerna valde att avstå. Många av pedagogerna uttryckte tvärtom att det skulle bli 
väldigt intressant och såg fram emot att få ta del av resultatet. 
 
Inför observationerna delades ett missivbrev, se bilaga 1, ut till vårdnadshavarna. I detta 
missivbrev fick vårdnadshavarna ta ställning till om deras barn fick delta i studien eller 
inte. När alla lämnat in medgivande gjorde vi en sammanställning om över vilka barn 
som fick vara med vid de kommande observationstillfällena.  
 
Vi valde att vara en observatör vid varje tillfälle. Vi inte har gjort långa löpande protokoll 
vid observationerna utan inriktat oss på specifika händelser som ligger till grund för vårt 
syfte, hur pedagoger agerar och resonerar när de erbjuder flickor och pojkar lek och 
lekmaterial. Observationstillfällena utfördes dels i tamburen när barnen lämnades på 
förskolan. Andra observationstillfällen var vid övergångar mellan styrd aktivitet och fri 
lek. Under observationstillfällena använde vis oss av papper och penna. Vi observerade 
under två till tre minuter vid varje tillfälle, vid varje tillfälle var det endast en pedagog 
som vi observerade. Vi hade fokus på hur pedagogen agerade när barnen övergick från 
styrd till fri aktivitet och i tambursituationen. Vi hade därefter informella samtal med 
berörda pedagoger, där fick pedagogerna resonera kring sitt agerande i de aktuella 
observationerna. Vi började med att beskriva observationen för henne och hon fick då en 
chans att resonera kring sitt handlande i den aktuella situationen. De informella samtalen 
med pedagogerna blev olika beroende på hur mycket pedagogen reflekterade över sitt 
handlande. 
 

6.6 Forskningsetik 
 
Vetenskapliga rådets forskningsetiska principer (2002) tar upp det faktum att forskning är 
relevant för människan och samhällets fortsatta lärdom och utveckling. Kunskapen som 
redan finns borde bli fördjupad och förbättrad. Detta betyder också att forskaren har en 
del principer att ta hänsyn till för att ingen människa ska komma till skada i en 
undersökning. Det finns fyra principer som en forskare måste ta i beaktning till sin studie, 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Det första kravet, informationskravet innefattar varje persons rätt att delta i studien, samt 
att få information kring studiens syfte och hur studien kommer att genomföras. Vi har 
uppfyllt detta genom att dela ut ett informationsbrev till pedagogerna på de olika 
förskolorna, se bilaga 2. Vårdnadshavare har också informerats med samma brev, där de 
har haft möjlighet att säga ja eller nej till barnet/barnens medverkan. Vi har även varit på 
förskolorna och informerat pedagogerna muntligt för att reda ut eventuella frågor. 
 
Samtyckeskravet innehåller en persons rätt att själv bestämma om de vill medverka i 
studien. Är personen under 15 år krävs dessutom ett godkännande från vårdnadshavaren. 
Under detta krav har personen även rätt att avsluta sin medverkan och ingen press ska 
sättas på personen om fortsatt deltagande. 
 
I vår undersökning har fokus på observerationerna legat på pedagogerna men barnen är 
naturligtvis med i observationerna och därför har vi skickat ut ett brev om samtycke som 
vårdnadshavarna fått skriva under, se bilaga 1. Alla som medverkat i vår studie har givit 
sitt godkännande. 
 
I konfidentitetskravet står det att all information om deltagarna skall vara konfidentiell. 
Ingen utomstående ska kunna ta del av vilka som deltar i studien. I vår uppsats nämner vi 
figurerade namn på barn och pedagoger. Förskolorna är inte omnämnda med namn utan 
bara som  förskola. 
 
Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som fås av och om deltagarna är 
endast för forskningen, det kan inte användas i något annat sammanhang. Det resultat vi 
får fram är till för att öka vår medvetenhet om hur vi kommunicerar och agerar ur ett 
genusperspektiv. Resultatet är inte till för att peka ut någon verksamhet utan för att vi ska 
få en större förståelse om hur vi kan arbeta ur ett genusperspektiv.  
 

6.7 Tillförlitlighet och giltighet 
 
Pedagogerna som deltog i studien fick information om vilket område som skulle 
observeras. Vi valde dock att inte informera i detalj på vårt fokus i observationerna. Detta 
för att resultatet skulle bli så tillförlitligt som möjligt. Vi ansåg att om pedagogerna skulle 
ha fått mer detaljerad information kring syftet skulle de haft större möjlighet att förbereda 
sig och även tänka sig för kring sitt förhållningssätt och agerade i de olika 
observationstillfällena.  
 
Efter ett antal observationer vid varje tillfälle hade vi informella samtal med den berörda 
pedagogen. Genom att vi har haft de informella samtalen med pedagogerna menar vi att 
studien blir mer tillförlitlig eftersom vi då även har fått chansen att höra deras 
resonemang kring observationen. Vi får dessutom ett tydligare svar till vårt syfte som är 
att undersöka hur pedagoger erbjuder lek och lekmaterial till pojkar och flickor. 
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Vi är medvetna om att observationerna görs under en kortare period och att det därför kan 
det vara lättare för pedagogerna att tänka sig för på ett sätt som de kanske inte skulle göra 
annars. Detta kan göra att giltigheten i studien blir något mindre.  
 
När vi hade de informella samtalen med pedagogerna var det viktigt att vi var lyhörda 
och observanta på vad pedagogen resonerade kring och att vi inte lade in våra förutfattade 
meningar kring observationen. Det var viktigt att pedagogen skulle få säga sin syn på 
observationstillfälle och inte heller våra tankar skulle finnas med i resonemanget. Lökken 
och Söbstad (1995) menar att i informationen som man kan få genom ett informellt 
samtal kan förståelsen bli större inom det området som man är intresserad av.  
 

6.8 Analys  
  
Lökken och Söbstad (1995) menar att när man gör en analys studerar man vilka 
paralleller som finns i observationerna för att förstå vad som kan bli en helhet. Eftersom 
vi använder oss av en kvalitativ metod har vi haft som mål att hitta både skillnader och 
likheter i de observationer som vi har gjort. Malmqvist (2007) anser att man bör granska 
sina observationer kritiskt för att se att man har bevarat sitt ursprungssyfte med 
observationerna. 
 
När vi hade gjort samtliga 24 observationer samt haft de informella samtalen med 
pedagogerna sammanställde vi materialet tillsammans på olika sätt. Vi tog del av 
varandras observationer och data från de informella samtalen. Vi läste dem till en början 
enskilt för att se om vi tolkar dem på samma sätt.  
 
Vi diskuterade observationerna och de informella samtalen därefter sökte vi efter 
paralleller som kunde knytas till vårt syfte. Vi valde ut nio observationer som vi redovisar 
tydligare än resterande observationer i resultatet. Utifrån Bronfenbrenners (1979) 
utvecklingsekologiska perspektiv där människan påverkas av olika nivåer beroende på 
var man befinner sig. Barnens uppfattningar kring könsroller påverkas av såväl micro- 
meso- exo- och macrosystemet. Därför delade vi in observationerna utifrån pedagogens 
roll, förskolemiljöns och samhällets inverkan för att synliggöra olika nivåers påverkan. 
En del av observationerna var svåra att kategorisera eftersom de var lika. I samtliga 
observationer handlar det i grund och botten om pedagogens agerade och inverkan på 
barnens val av lek och lekmaterial.  
 
Även i genusperspektivet menar Connell (2003) att genus beskrivs som en interaktion 
mellan människor och den är föränderlig beroende på vilken gruppkonstellation man 
befinner sig. I resultatet har vi beskrivit observationerna så som vi såg och skrev löpande 
protokoll.  
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7. Resultat 
 
I detta avsnitt beskrivs det vi har kommit fram till efter att vi sammanställt och analyserat 
våra observationer. Områden som behandlas är samhällets inverkan, förskolemiljöns 
inverkan och pedagogens roll på barns val lek och lekmaterial. 
 

7.1 Samhällets inverkan på barns val av lek och lekmaterial 
Under denna rubrik handlar det om hur barnen påverkas av samhället när de väljer 
leksaker utifrån sitt kön och hur pedagogen hanterar detta. Flera av pedagogerna på 
förskolorna där vi observerat menar att trycket från samhället påverkar barnens val av 
leksaker. Pedagogerna menar att leksakerna är könsrelaterade och att barnen påverkas av 
att leka med de leksaker som är relaterade till deras kön. De tycker att det märks extra 
tydligt under vissa perioder under året, exempelvis när det kommer nya leksakskataloger.  
 
Leksakskatalogen: Linus fyra år. 
 

En pedagog, Pia, står i hallen och tar emot kommande barn. Två syskonpar 
kommer samtidigt till förskolan och pedagogen samlar med barnen och med 
föräldrarna. Tre av barnen springer in på avdelningen och pojken som är kvar i 
hallen visar upp sin nya traktor. 
 
Linus:  Titta va fin! 
Pia:  Den va fin, är den ny? 
Linus:  Jaaa 
Mamma:  Jo, han fick den av sin farfar i helgen när de va där. Lite tidig 

julklapp.  
Pia:   Då får du nog ställa den på hyllan så den inte går sönder 
 
Linus ställer traktorn på hyllan och springer in på avdelningen. Mamma berättar 
att julklappskatalogen från Brio har kommit och när de var hos farfar i helgen fick 
de peka vad de önskade sig. Mamman berättar vidare att storasyster valde en 
målarbok som hon också fick i helgen. Pia suckar om att katalogerna kommer 
tidigare och tidigare varje år och säger hejdå till mamman. 

 
Observatörens tolkning: 
I denna observation tycker observatören sig kunna se att Pia bemöter och visar intresse 
för Linus när han visar upp sin traktor genom att hon frågar om traktorn är ny. 
Observatören tolkar det som om Pia tycker det är besvärligt att Linus har med sig en 
leksak till förskolan då hon förmanar Linus att sätta upp den på hyllan.  
 
Pias resonemang: 
Pia menar att hon mötte pojkens iver i att visa upp sin nya traktor. Hon ville inte 
kommentera den vidare mer än att bekräfta att hon hade sett den.  
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Pia berättade att nu när leksakskatalogerna har kommit ut kommer det att bli en intensiv 
period även på förskolan, eftersom det blir mycket prat om vad alla barn önskar sig i 
julklapp. Hon tycker sig märka att barnen blir väldigt påverkade av katalogerna och det 
märks tydligt att pojkarna vill ha och leka med mer pojkleksaker och flickorna med 
flickleksaker under denna period. Pedagogerna på förskolan har bestämt att de ska 
försöka vara neutrala. 

 

7.2 Förskolemiljöns inverkan på barns val av lek och lekmaterial 
 
Beroende på hur man placerar barnen vid olika tillfällen får det olika effekter och på så 
sätt reagerar barngruppen olika menar många av pedagogerna på förskolorna där vi 
observerat. Genom att sätta varannan pojke och varannan flicka vid bordet eller i 
samlingen kan man få en lugnare miljö på förskolan säger en av pedagogerna. 
Observationerna under denna rubrik handlar dels om den fysiska miljön och dels om den 
sociala/ psykiska miljön.  
 
 Degklumpen: Fyra flickor och tre pojkar, ålder mellan tre och fem år.  
 

Sju barn och en pedagog avslutar samlingen. Pedagogen skickar ut barnen till ett 
annat rum där en annan pedagog väntar vid ett bord. Pedagogen berättar och visar 
för barnen var de ska sätta sig. När alla barn har satt sig delar pedagogen ut varsin 
degklump till barnen och barnen börjar dega med den. 

 
Observatörens tolkning: 
Observatören ser i denna observation en styrande pedagog som tydligt visar var barnen 
ska sitta. Observatören uppmärksammar att barnen placerades varannan pojke varannan 
flicka runt bordet.   
 
Pedagogens resonemang: 
När vi samtalar kring observationen framkom det att pedagogen hade placerat ut barnen 
varannan pojke och varannan flicka runt bordet. När pedagogen resonerar runt sitt 
agerande menar hon att i just denna aktuella situation hade hon ingen tanke med hur hon 
placerade barnen. Det bara blev så.  Pedagogen pratar om att man ofta placerar barnen 
strategiskt vid olika situationer för att få en behagligare miljö. Till exempel vid mat 
situationer där man tänker efter mer på hur man placerar barnen. Pedagogen menar att 
alla barn har olika behov som man tar hänsyn till när barnen placeras. 
 
Småbarnslådan: Tre pojkar, ålder mellan ett och fyra år. 
 

Tre barn befinner sig på golvet i det stora samlingsrummet. Erik står och tittar på 
när de andra två barnen leker.  
Pedagogen Fia lyfter ner en plastlåda som står på hyllan och plockar ur några av 
leksakerna som ligger i lådan som hon lägger framför Erik på golvet. Erik plockar 
upp en traktor och Fia sätter sig vid ett bord som står i närheten av pojken. 
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I plastlådan ligger:  telefoner, traktorer, lastbilar, lyftkranar, vägmärken, koner, 
garage, flygplan, Byggare Bob gubbar och en trähund med koppel. 

 
Observatörens tolkning: 
Observatören ser att pedagogen tar ner en låda från hyllan och ställer den framför Erik. 
Erik hade inte påkallat pedagogens uppmärksamhet innan eller bett om att få lådan.  
Observatören noterade att lådan stod högt uppe på en hylla utan chans för de mindre 
barnen att nå den. Fia inbjuder inte pojken till lek utan ställer lådan framför honom och 
går direkt till bordet och sätter sig.  
 
Pedagogens resonemang: 
Fia berättar att plastlådan kallas för småbarnslådan för att det finns leksaker i den som är 
lämplig för lite mindre barn. Eftersom Erik är liten och ganska ny på förskolan valde hon 
den till honom. Hon ville erbjuda Erik flera olika alternativ som han kunde leka med och 
leksaker som skramlade lite. Fia berättade att hon inte känner Erik så väl eftersom han är 
ganska ny och tänkte på lådan som ett säkert kort. 
 
Tillsammans kom vi fram till att det var mycket pojkleksaker i småbarnslådan. Fia 
plockade då fram ytterligare några leksaker som var tänkta att de skulle ligga i lådan. Det 
var bland annat böcker i tyg och en dragleksak. Hon menar att det är meningen att lådan 
skall vara neutral och erbjuda både pojkar och flickor olika alternativ att leka med. Fia 
säger att de ska se över både förskolans fysiska miljö och vad de har för lekmaterial. 
 

7.3 Pedagogens roll vid barns val av lek och lekmaterial 
 
Vi har delat upp observationerna utifrån pedagogernas olika agerar beroende på vilken 
situation de befinner sig i. Samtliga observationer utfördes på samma sätt och det var 
innehållet från observationerna som belyste det som vi var intresserade av. Vi delade in 
dessa i olika underkategorier.  Det bekväma förhållningssättet Det som pedagogerna ofta 
tar till som de vet fungerar med just det inblandade barnet, det är något som förändrar den 
aktuella situationen. Det medvetna förhållningssättet - Det som pedagogen har en mening 
och ett syfte med. Pedagogen har en tanke med aktiviteten och är medveten om sitt 
förhållningssätt utifrån ett genus perspektiv. Det omedvetna förhållningssättet - Det som 
sitter i ryggmärgen och det som pedagogen inte tänker på att hon säger eller inte heller 
reflekterar över efteråt. Dessa indelningar gjorde vi utifrån en sammanställning av 
pedagogernas egna resonemang kring observationstillfällena. 
 

7.3.1 Det bekväma förhållningssättet 
 
Det bekväma menar vi är det som pedagogerna tar till för att förändra en viss situation 
eller bryta ett mönster. När de till exempel vill avleda ett barn och tar till klassiska 
leksaker som till exempel en docka till en flicka och en bil till pojke, bara för att de vet att 
det fungerar. 
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 I flera av de övriga observationerna som vi har gjort har vi kunnat se ett mönster i att 
pedagogerna inte tar sig tid att diskutera med barnet vad de egentligen vill göra utan 
väljer istället att avleda barnet. I stället för att pedagogerna erbjuder barnet en ny lek eller 
leksak erbjuder de något som de vet fungerar med just det inblandade barnet. 
 
 Ledsen flicka vid lämning på förskolan: Marie, två år 
 

Marie kommer till förskolan och lämnas av sin mamma. När mamman ska gå blir 
Marie ledsen och börjar gråta. Mamman försöker flera gånger att lämna över 
Marie till pedagogen Sara men flickar gråter bara ännu mer. Efter flera försök tar 
Sara Marie från mamman. Marie fortsätter att gråta och de går till fönstret och 
vinkar på mamma. Sara försöker att lugna flickan utan att lyckas. Sara går in till 
dockvrån och hämtar en docka sedan sätter hon sig i soffan med flickan i knät. 

 
Observatörens tolkning: 
Observatören ser hur Sara försöker locka flickan på olika sätt för att hon ska släppa 
mamman vilket Marie inte alls är intresserad av. Sara tar handfast tag i Marie mamman 
kan gå. Observatören tror att pedagogen känner en frustration över att flickan inte slutar 
gråta. Observatören ser att pedagogen väljer en docka till flickan och tolkar det som att 
pedagogen försöker trösta flickan med en docka. 
 
Pedagogens resonemang: 
Utifrån den här situationen resonerade pedagogen att hon var tvungen att avleda flickans 
tankar på att mamma lämnade henne på förskolan. Sara menar hon försökte få Marie att 
bli lugn. Beslutet att hämta just en docka berodde på att flickan i den här situationen 
tycker om dockor och pedagogen tror att flickan finner trygghet i dockan. Sara säger att 
det var ett medvetet val att välja en docka till Marie men inte sett ur ett genusperspektiv 
utan mer för att få flickan lugn. 
 
Traktorn: Ville, tre år. 
 

I tamburen är det dags att gå ut på gården och leka. Det är sex barn, fyra pojkar 
och två flickor, ålder mellan tre och fem år. Det är en pedagog, Lena i hallen. 
Lena hjälper barnen med påklädning, hon hjälper Ville att ta på sig regnbyxorna. 
När hon är färdig ger hon Ville en klapp på rumpan och säger 
– Spring ut och lek med traktorn. 
Ville springer fort ut och Lena hjälper ett annat barn med påklädning. 

 
 
Observatörens tolkning: 
Observatören ser att det är ganska många barn i hallen och tror att pedagogen känner sig 
lite stressad. Observatören upplever att det är en hög ljudnivå i den trånga hallen. 
Observatören känner att Lena påskyndar Ville och lockar med traktorn för att kunna 
hjälpa de andra barnen.  
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Pedagogens resonemang: 
Lenas resonemang kring situationen handlar om att hon säger att hon vet att denna pojke 
alltid leker med traktorer ute. Hon menar att det var stressigt i hallen eftersom hon var 
själv med att hjälpa barnen med påklädningen. Därför försökte få ut barnen så fort som 
möjligt och då var det ett bra lekalternativ till just Ville. Hon kände att det inte fanns 
utrymme för att erbjuda han några andra alternativ att leka med det hade tagit för lång tid.  
Hon säger även att det känns meningslöst att erbjuda honom någon annan lek för han 
kommer ju att välja traktorn i alla fall. 

7.3.2 Det medvetna förhållningssättet 
 
Det medvetna förhållningssättet handlar om att pedagogen har haft ett visst syfte med det 
hon säger eller gör. Den planerade aktiviteten har en pedagogisk tanke men är olika 
beroende på situationen. Det kan handla både om genus eller att förändra 
gruppkonstellationer. Flera av pedagogerna från våra samtliga 24 observationer säger att 
arbeta medvetet handlar mycket om att se och höra varje barn. 
 
Samlingen: Fem pojkar och tre flickor, ålder mellan fyra och fem år. 
 

Åtta barn och en pedagog, Kerstin, sitter i en ring. Samlingen är avslutad och 
barnen ska ha fri lek en stund innan maten. Kerstin frågar alla barn i tur och 
ordning vad han eller hon vill leka med. En pojke, Elof, svarar att han vill leka 
med tågbanan, en annan pojke, Liam, svarar att han också vill leka med tågbanan. 
Kerstin säger till Liam att han får vänta på sin tur och frågar nästa barn som sitter 
i tur vad hon vill leka med. När alla barnen har fått välja vad de vill leka med går 
barnen iväg till de olika rummen på förskolan och börjar leka. 

 
Observatörens tolkning: 
Observatören ser att Kerstin lugnt frågar alla barnen i tur och ordning vad de vill leka 
med och märker att pedagogen försöker hejda de barn som inte väntar på sin tur. 
Observatören märker också att Kerstin låter barnen tänka efter och kräver inga snabba 
svar från barnen. Observatören märker inte någon skillnad på pedagogens agerande 
utifrån om det är en flicka eller pojke hon frågar. 
 
Pedagogens resonemang: 
Kerstin resonerar om den aktuella situationen, där hennes tanke med att fråga barnen om 
vad de vill göra är att få höra varje barns resonemang om valet av aktivitet. Hon vill höra 
varje enskilt barn och vill inte att barnen skall påverkas av varandra. Hon vill att barnen 
ska känna trygghet i vad de än väljer att leka med. Kerstin anser att det är viktigt att låta 
alla barn tänka efter vad de vill göra utan att stressa dem.  
– Liam brukar ha svårt för att hitta på egna lekar och har svårt med turordning så därför 
är detta extra viktigt för honom. 
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Kompiskorten: Sex pojkar och fem flickor, ålder mellan fyra och fem år 
  

Elva barn och tre pedagoger har haft samling. En av pedagogerna, Jenny, plockar 
fram kompiskorten (det är enskilda bilder på barnen). Jenny lägger fram två kort 
som visar en flicka och en pojke och berättar att de ska leka någonting i 
byggrummet.  De barnen går iväg till byggrummet. Nästa bildpar visar två pojkar 
och de ska hitta på något i ateljén, de går också iväg. Nästa bildpar är två flickor, 
de ska vara i lekhallen, de går också iväg. Kommande bildpar är två pojkar och de 
ska hjälpa till att baka i köket, de går iväg med en av pedagogerna, Elin. 
De sista tre barnen är två flickor och en pojke och de ska gå till dockvrån. Barnen 
börjar leka med varandra i de olika rummen och Jenny samlar ihop kompiskorten 
och går runt till de olika rummen. 

 
Observatörens tolkning: 
I den här observationen ser observatören en styrande pedagog som helt och hållet 
bestämmer vilka barn som ska leka ihop och var de ska leka. Observatören ser att Jenny 
både väljer att blanda och inte blanda flickor och pojkar. Barnen ser nöjda ut och det är 
inte något barn som påpekar att de inte vill leka med någon eller inte vill leka på något 
speciellt ställe. Pedagogen verkar följa upp vart barnen leker och hur det går genom att 
hon gör en översikt i de olika rummen.  
 
Pedagogens resonemang: 
I denna situation menar Jenny att hon är med och styr mycket vilka barn som skall leka 
ihop. Hon har redan bestämt vilka barn som ska leka med varandra men barnen får själva 
välja vad de skall hitta på i de olika rummen. Jenny berättar att de brukar delar upp 
barnen beroende på vilka barn som är där den dagen samt vilka barn som brukar leka med 
varandra i vanliga fall. Detta för att skapa nya relationer mellan barnen samt nya lekar 
som de inte brukar leka. Jenny säger att det finns mycket tanke bakom kompiskorten och 
att de har arbetat med kompiskorten en hel del. 
– Kompiskorten fungerar jättebra, vi har fått barn som knappt pratat med varandra att 
leka jättefint ihop. 
Jenny säger att kompiskorten togs fram när de skulle börja arbeta med genus på förskolan 
men att de även har haft nytta av de i andra situationer där de arbetar med grupp 
konstellationer.  

7.3.3 Det omedvetna förhållningssättet 
 
Skillnaden mellan det omedvetna och det bekväma är att i det omedvetna agerar 
pedagogen utan att tänka på vad hon säger eller gör. I det bekväma är pedagogen 
medveten om vad hon säger eller gör men väljer ändå att ta den enkla vägen.  
I det omedvetna resonerar pedagogerna kring sitt agerande och de kan inte hitta någon 
direkt tanke med det som de har erbjudit barnen. Det var något som bara kom just i den 
situationen som de befann sig i då. Flera av pedagogerna i observationerna påpekar att 
det är svårare att vara medveten i sitt sätt arbeta främst i stressande situationer eller när 
det är förändringar i personalgruppen, vikarier under längre och kortare perioder. 
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Flickan i slottet: Lisa, fyra år 
 

Jasmine kommer till förskolan med sin mamma 
på morgonen. Pedagogen, Carina tar emot flickan i hallen. 
Carina berättar för Jasmine om en pojke och två  
flickor som också är på förskolan idag, fortfarande stående 

  i hallen. De går tillsammans in på förskolan och pedagogen pratar 
med flickan om vilka lekar som är igång på förskolan.  
 
– Viktor och André bygger med lego. Och här har Maja och Johanna en affär. 
Lisa är i slottet, du kanske vill leka med henne? 
Jasmine går runt och tittar och går sedan in till Lisa i slottet. 

 
Observatörens tolkning: 
Observatören ser att Jasmine som kommer till förskolan mest tittar runt i rummet och 
svarar inte pedagogen på det hon säger. Observatören ser att pedagogen går runt med 
Jasmine och visar henne vad några vad de andra barnen gör. När de kommer fram till 
slottet erbjuder Carina Jasmine att gå in och leka med Lisa vilket Jasmine gör. 
Observatören tolkar det som att Carina omedvetet erbjuder Jasmine att gå in i slottet för 
att där redan är en flicka och leker. Pedagogen går tillbaka ut i hallen och tar emot ett till 
barn som kommer till förskolan.  
 
Pedagogens resonemang: 
När Carina resonerar om situationen senare menar hon att hon erbjöd flickan att gå in i 
slottet och leka med Lisa på grund av att de ofta leker tillsammans. Anledningen till att 
hon berättade vad de andra barnen gjorde handlade mest om att tala om vilka barn som 
var på förskolan idag. Carina säger att hon inte alls tänkte på att erbjuda Jasmine något 
eller någon ny att leka med utan istället bara berätta för Jasmine var hennes kompis Lisa 
var någonstans. 
 
 Möte i lekrummet: Ludvig, fyra år. 
 

Samlingen är avslutad och de flesta av barnen har delat upp sig i olika rum utan 
pedagogens påverkan. De har kommit igång med olika aktiviteter. En pedagog, 
Jill, möter en Ludvig i lekrummet. 
Jill frågar Ludvig  
–    Vem leker du med? 
– Ingen alls, svarar Ludvig. 
– Hugo och Isak är nog i byggrummet och leker, du kan väl kolla de gör. 
Ludvig går in till pojkarna i byggrummet och frågar om han får vara med. Jill går 
vidare mot personalrummet. 

 
Observatörens tolkning: 
Observatören ser att Jill uppmärksammar att Ludvig inte har någonting att göra. Hon 
erbjuder då Ludvig att leka i rummet intill med två andra pojkar. 
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Ludvig går in till de andra pojkarna och Jill fortsätter bort mot personalrummet och utan 
se om Ludvig börjar leka med de andra. 
 
Pedagogens resonemang: 
Jill menar att hennes bemötande av Ludvig berodde på att hon förstod att han inte hade 
någon att leka med just då. Jill säger att det var en spontan reaktion för att hon ville att 
han skulle komma igång med leken. Anledningen till att hon erbjöd lek i byggrummet 
fanns det ingen direkt tanke med.  
- Det bara kom, säger Jill. 
 

7.4 Resultat sammanfattning 
 
Vi hade som syfte med vår undersökning att ta reda på hur pedagoger agerar och 
resonerar när de erbjuder flickor och pojkar lek och leksaker.  
 
I flera av resonemangen kom flera pedagoger fram till att de inte riktigt var medvetna om 
hur de pratade eller hur de agerade. Det fanns en omedvetenhet hos pedagogerna. Det 
fanns igen tanke med agerandet utan det bara kom. När pedagogerna resonerade kring sitt 
agerande kände de överlag att de ofta uttryckte saker spontant som de kanske inte skulle 
ha sagt.  
 
Pedagogerna agerar olika beroende på vilken situation de befinner sig i. Lokal, barngrupp 
och personalstyrka har stor betydelse för pedagogens bemötande av barnen. Pedagogerna 
menar att de kände en frustration över att vad man än säger blir det fel, beroende på 
vilken synvinkel man tittar ur. I vår undersökning menar flera av pedagogerna att de kom 
på sig själva med att så kanske jag inte skulle ha sagt eller gjort just nu. 
 
I resonemanget efter observationerna har även flera av pedagogerna reflekterat över hur 
deras fysiska miljö så som leksaker och annat lekmaterial på förskolan ser ut utifrån ett 
genus perspektiv. En av de observerade pedagogerna menar att andra yttre faktorer som 
till exempel när det är mycket vikarier på förskolan spelar mycket stor roll för 
verksamhetens struktur. Då handlar det mycket om att bara få verksamheten att fungera 
på bästa sätt och då kommer tyvärr områden som genus i andra hand säger en av 
pedagogerna. Vid sådana tillfällen menar pedagogen att det lätt slinker ur små grodor ur 
munnen fast att man egentligen vet att det är fel. Det man säger då är ofta det som sitter i 
ryggraden. 
 
Pedagogerna ansåg att de använder sig av olika strategier vid olika situationer.  
Samtliga pedagoger menar att de har ett jämställt förhållningssätt, och att de arbetar mer 
eller mindre med genus. Pedagogerna menar att det är i de styrda situationerna när de 
använder till exempel kompiskorten som de får med genus mer. Pedagogerna menar att 
det kan bli tillfällen då det bara blev så, detta utifrån tidigare erfarenheter eller från 
barnens behov. Hur man agerar kan bli olika även om det handlar samma barn. beroende 
på situationen runt omkring.  
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De yttre faktorerna spelar in mycket och gör att man agerar på ett visst sätt, kanske 
beroende på om man är stressad, menar en av pedagogerna. En av pedagogerna menar att 
hon känner en frustration över när hon försöker erbjuda barnen andra aktiviteter än vad 
de brukar leka med. Hon känner att hon inte får någon respons, då känns det som om man 
ger upp och tar till det som man vet fungerar istället 
 
 

8. Diskussion  
 
Under detta avsnitt kommer vi att behandla metoddiskussion och resultatdiskussion. 
Resultatdiskussionen är indelad i olika delar; samhällets inverkan, förskolemiljöns 
inverkan och pedagogens roll vid barns val av lek och lekmaterial utifrån ett 
genusperspektiv. 
 

8.1 Metoddiskussion 
 
Vi har använt en kvalitativ metod där vi valde etnografi som forskningsansats. Dovemark 
(2007) menar att etnografi används när forskaren vill se vad som händer i en viss 
situation och att pedagogerna får en möjlighet att resonera kring händelsen. En etnograf 
försöker skapa närhet, förtroende och öppenhet till de som deltar i studien för att 
underlätta forskningsprocessen Vidare påpekar Dovemark vikten av ett eget medvetande 
om sin roll i studien eftersom en etnograf ingår i vardagen. Detta innebär att forskaren 
bör reflektera kring sina egna reflektioner och känslor som ägt rum vid ett 
undersökningstillfälle för att få insikt om det som kan påverka resultatet. För oss låg 
fokus på att undersöka hur pedagoger agerar och resonerar när de erbjuder lek och 
lekmaterial på förskolan. Det var inte relevant att undersöka hur många pedagoger som 
gjorde det. Därför anser vi att denna metoden gett oss svar på vårt syfte. 
 
Vi valde att i vår undersökning använda oss av observationer av pedagogerna. 
Observationerna valde vi att förlägga i tamburen och i övergångar mellan styrd och fri 
aktivitet, som till exempel när samlingarna avslutades. Anledningen till att vi valde just 
dessa situationer berodde på att vår förförståelse var att det är i de situationerna som 
pedagogerna kan påverka barnen, både medvetet och omedvetet. Rubinstein Reich och 
Wesén (1986) menar att det kan vara en svår konst att observera och man måste vara 
både tålamodig och uppmärksam i de situationer man observerar. Vidare skriver de att 
det är viktigt att man som observatör inte låter sina förutfattade meningar lysa igenom 
och på så sätt påverka observationerna. 
 
När vi har sammanställt observationerna har vi försökt att tänka på att vi inte värderar det 
vi sett och hört under både observationerna samt under de informella samtalen. Syftet 
med vår undersökning var inte att analysera vad som är rätt eller fel utan istället 
dokumentera hur situationerna faktiskt var, vad som hände och hur pedagogerna 
resonerade kring observationerna. Lökken och Söbstad (1995) menar att det är viktigt att 
man som observatör är neutral i sitt tolkande och analyserande av observationerna.   
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Efter observationerna hade vi informella samtal med de berörda pedagogerna. För oss var 
detta viktigt eftersom vi då fick chansen att höra pedagogens resonemang kring den 
tidigare observationen. Lökken och Söbstad (1995) menar att man använder de informella 
samtalen när man har en spontan intervju. Eftersom vi inte hade några färdiga 
intervjufrågor till pedagogerna utan de handlade om pedagogens resonemang ansåg vi att 
de informella samtalen passade bra till vår undersökning. Vid de informella samtalen 
hade pedagogen en möjlighet att reflektera över hur de hade agerat och vi som 
observatörer fick på så sätt en förklaring. Vi var noga med att berätta för den inblandade 
pedagogen att det inte handlade om att kränka henne eller nervärdera det som hon hade 
gjort utan istället få höra hennes resonemang. Det handlade inte om att påpeka vad som 
var rätt eller fel.  
 
Innan vi påbörjade vår undersökning var vi ute i verksamheten på ett par förskolor och 
gjorde en pilotstudie. Det gjorde vi för att se om det fungerade att göra observationerna 
med påföljande informella samtal. Tack vare detta kunde vi avgränsa vårt ämne och 
därigenom vårt syfte till att inrikta oss på pedagogens påverkan på barn val av lek och 
lekmaterial utifrån ett genusperspektiv. I den slutgiltiga undersökningen har vi kunnat 
använda oss av en del av de tidigare observationerna från pilotstudien.  
 
Vi anser att antalet observationer som vi utfört har varit tillräckliga till denna studie. 
I vår undersökning har enbart kvinnliga pedagoger observerats och detta har berott på att 
det endast arbetar kvinnor på de förskolor där vi utfört observationerna. Om det även 
hade funnits manliga pedagoger på förskolorna så hade kanske resultatet sett annorlunda 
ut. Men detta är enbart en spekulation från vår del. 
 

8.2 Resultatdiskussion 
 
I detta avsnitt gör vi en sammansällning av resultatet på observationerna med en koppling 
till bakgrunden. Vi har delat in diskussionen i tre olika delar, samhällets inverkan, 
förskolemiljöns inverkan och pedagogens roll på barns val av lek och lekmaterial. 
 
8.2.1 Samhällets inverkan 
 
I den observation som vi kategoriserat som samhällets inverkan kunde vi se Ville visa 
upp sin nya traktor som han hade pekat ut ur Brios julklappskatalog. Pedagogen resonerar 
kring observationen och berättar om hur barnen påverkas att önska sig leksaker som 
knyter an till deras kön. Hon menar att barnen blir påverkade att leka mer med 
flickleksaker om man är flicka och mer med pojkleksaker om man är pojke, under denna 
period. Detta gör att pedagogerna måste vara extra uppmärksamma i hur de bemöter 
barnen och att de bemöter de neutralt. Även Svaleryd (2007) anser att samhället idag 
bidrar till föreställningarna kring hur pojkar och flickor bör bete sig. Leksakskatalogerna 
är uppdelade i flick- och pojkdelar. Till flickorna är det gulligt och mjukt med rosa färger 
och till pojkarna är det tufft och hårt och mörka färger. Dessa färgkoder märks även i 
klädaffärer där man kan se en tydlig avgränsning till vad som är till flickor respektive 
pojkar.  
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Vidare skriver Svaleryd att det även märks i reklam hur pojkar och flickor bör vara. I 
pojkreklam handlar det ofta om att pojkarna är modiga och klara allt medan flickorna 
ursäktar sig mer och gör så gott de kan. Svaleryd skriver vidare att pedagogerna måste 
arbeta med att få barnen att förstå att det bara är reklam och att det inte är en hegemonisk 
diskurs som råder. Vi anser också att det är lika viktigt att man förklarar för barnen att 
reklam inte är på riktigt och att man inte skall följa de riktlinjer som reklam visar. Precis 
som på film skildrar de inte alltid verkligheten och det är den man skall arbeta med 
tillsammans med barnen. 
 
Vår teoretiska ram bygger på hur individen och miljön påverkas utifrån olika faktorer. 
Individen och den miljö som man befinner sig i påverkas och anpassas efter varandra. 
Man tar till sig en roll beroende på vilken miljö som man befinner sig i. Vi anser att det är 
bra för barnen om de får tillfälle att möta olika personer med olika roller för att 
därigenom få ett vidare synsätt och en mer tillåtande syn på olika könsroller. Som vi 
nämnt tidigare i arbetet påverkas könsmönsterna i förskolan av de könsmönster som råder 
i samhället.   
 
Einarsson och Hultman (1984) menar att barn påverkas av de normer som finns i 
samhället i hur en pojke eller flicka bör vara. De menar att man måste påbörja arbetet 
med könsroller tidigt hos barnen, även om barnen inte påverkas lika mycket när de är små 
har det en betydande roll när de blir äldre. Om man arbetar med att stärka barnen 
individuellt redan när de är små och att man tillåter barnen att utforska könsrollerna växer 
barnen upp med en mer accepterande syn på könsroller.  

8.2.2 Förskolemiljöns inverkan  
 
Under en observation såg vi hur pedagogen placerade barnen varannan pojke varannan 
flicka. Det var vid detta tillfälle inte planerat och pedagogen hade inte heller någon 
baktanke med detta. Pedagogen resonerade kring att man oftare tänker på hur man 
placerar barnen vid till exempel matsituationer och menade på att detta invanda mönster 
kanske sitter i ryggraden och därför påverkar det också när man placerar barnen vid andra 
situationer.  Pedagogen resonerar kring att man placerar barnen olika för att miljön skall 
bli behaglig och att alla barn har olika behov. Något barn behöver lugn och ro för att 
kunna äta och vissa barn kan inte sitta bredvid varandra för att de bara skulle prata i så 
fall. Men pedagogen menar också att andra faktorer spelar in i hur man placerar barnen.  
 
Om det till exempel har varit en konflikt på förmiddagen mellan två barn kanske man inte 
placerar dem bredvid varandra, andra gånger kan just de två barnen behöva träna på att 
sitta bredvid varandra. Olofsson (2007) menar att pedagoger många gånger gör det enkelt 
för sig själva genom att placera till exempel en flicka mellan två bråkiga pojkar för att 
lugna ner situationen. Genom detta hoppas pedagogerna att man skall få en behagligare 
miljö oavsett om det är vid maten eller i samlingen. Olofsson menar då att flickorna blir 
hjälpfröknar genom att man placerar flickor och pojkar på ett medvetet sätt. 
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Månsson (2000) skriver att flickor oftare leker två och två än vad pojkar gör och det 
påverkar också förmodligen valet av lek och material. Det gör nog att pedagogerna 
förväntar sig att pojkar helst leker i stora utrymmen och flickor i dockvrån eller liknande. 
Vidare skriver Månsson i sin studie att det faktiskt inte är så utan även flickor tycker om 
att leka i de stora utrymmena men att pojkarna ofta har företräde till det stora lekrummet. 
Vi anser att pedagogerna omedvetet påverkar barnens lek och lekmaterial. Det finns 
någon form av osynlig förväntan på vad flickor och pojkar leker med. Vi såg i våra 
observationer att pedagogerna ofta erbjöd lek och lekmaterial som var förknippade med 
barnets kön. 
 
I en av observationerna såg vi att en pedagog erbjöd en pojke en låda som de kallade för 
småbarnslådan. Denna låda innehöll leksaker som pedagogerna tyckte var anpassande 
för de lite mindre barnen. Enligt Bronfenbrenner (1979) har miljön en stor och betydande 
roll för barnens utveckling. Barn tar till sig av alla miljöer som de befinner sig i och de 
har även en betydande roll för barnens utveckling. Miljön ska vara utformad så att den 
lockar och utmanar barnen till lek. Miljön på förskolan är viktig, det gäller utifrån många 
aspekter. Det skall vara en god lärande miljö för barnen. Förskolan skall erbjuda barnen 
en trygg miljö som samtidigt lockar till lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att 
utforska omvärlden. (Lpfö -98 s. 9.)   
 

8.2.3 Pedagogens roll 
 
I observationen samlingen där pedagogen frågade varje barn vad de ville göra menade 
pedagogen att det är väldigt viktigt för henne att varje barn känner trygghet i att kunna 
välja en aktivitet utan att påverkas av vad de andra barnen väljer. Pedagogen säger att hon 
arbetar väldigt mycket med de osäkra barnen för att de skall kunna få kunna känna 
tryggheten i gruppen och därigenom göra egna val och ta egna initiativ. Pedagogen säger 
även att låta barnen tänka i lugn och ro och inte stressa dem är också viktigt. Ängsgård 
(2005) menar att barnen ofta väljer att leka med samma saker som något annan av samma 
kön. Det är viktigt att pedagogen är uppmärksam på hur barnen delar upp sig och att 
pedagogen uppmanar barnen att tänka själva vad de vill göra eller vad de vill leka med.  
 
Vi kan även koppla observationen med kompiskorten till Ängsgård (2005) då den handlar 
om hur barns val styrs av andra barns val. I och med kompiskorten menar pedagogen i 
observationen att de kan vara med och styra vilka barn som skall leka tillsammans 
Därigenom öppnas nya möjligheter för barnen att utveckla nya lekar och att använda sig 
av lekmaterial som de inte brukar använda. Vi har sett detta arbetssätt på andra förskolor i 
liknande situationer där pedagogerna använder det till att skapa nya gruppkonstellationer 
och stärka barnen individuellt.  
 
Några av pedagogerna i undersökningen säger att även om de försöker ha ett neutralt 
förhållningssätt till genus i förskolan händer det att det slinker ur saker ur munnen även 
om de är medvetna om att det är fel. Annerblom (1983 s.29) i Månsson skriver att 
könsrollerna förstärks av personalen.  
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Vi menar att pedagoger som arbetar i förskolan ständigt behöver påminna sig själva och 
varandra om att vara könsneutrala tillsammans med barnen för att kunna påverka barnens 
syn på sina könsroller. När vi arbetar i förskolan är det viktigaste att se barnen som 
individer och inte som en flicka eller pojke. Men även om man är väl medveten om detta 
tror vi ändå att vårt sätt att prata till barnen sitter i ryggraden. Utifrån egna erfarenheter 
känner vi att det finns en medvetenhet överlag att tänka ur ett genus perspektiv hos 
pedagogerna. Vi upplever att det främst i stressade situationer och tillfällen där det går av 
gammal vana eller av bara farten som pedagoger inte tillämpar ett neutralt 
förhållningssätt till genus. Detta kan vara ett bidragande skäl till att barn får en viss 
uppfattning om vad flickor och pojkar bör leka med. 
 
I en av observationerna uppmanade pedagogen en pojke att springa ut och leka med en 
traktor. Hon menade att det inte fanns någon större mening i att erbjuda pojken någon 
annan lek eftersom han ändå kommer att välja traktorn när han kommer ut. Olofsson 
(2007) menar att pedagoger inte skall ta ifrån barnen deras intressen bara för sakens skull 
men att man istället ska utmana och utveckla barnen i den lek som de redan har. Det ska 
finnas en didaktisk tanke bakom pedagogens beslut. Därför är det också viktigt att 
pedagoger ute på förskolor är mer aktiva i barnen lek, då har pedagogerna en möjlighet 
att skapa nya möjligheter i leken. På så sätt får barnens lek nya dimensioner. Istället för 
att rationalisera bort specifika pojk- eller flickleksaker kan leksakerna få nya innebörder 
och roller. I observationen med kompiskorten såg vi hur pedagogen styrde barnen genom 
att bestämma med vilka barnen skulle leka och var de skulle leka någonstans. Det är 
pedagogens ansvar att ge barnen dessa nya möjligheter så att det inte alltid blir som det 
brukar. Genom att utmana de traditionella könsmönster som finns i barns leksaker, lekar 
och kamrater skapas nya förutsättningar. Vidare skriver Olofsson (2007 s. 59) Det är som 
är sant idag var kanske inte sant igår och behöver inte vara sant i morgon. Detta betonar 
vikten av att pedagoger måste se bortom sina egna föreställningar kring genus. 
 

9. Didaktiska konsekvenser 
 
Diskussionerna kring genus handlar om att få pojkar och flickor jämställda.  Vi menar att 
fokus istället ska vara mot det individuella barnet och inte åt om det är en pojke eller 
flicka. Vi ska visa på olika sätt att flickor och pojkar är lika viktiga och att de har samma 
möjligheter i vilket sammanhang det än gäller. Detta är ett av våra uppdrag enligt Lpfö98 
och det är viktigt att vi alltid bär det med oss. Vi menar att det är väldigt viktigt att 
bemöta varje barn som en individ och att stärka dem i deras identiteter. Om de är en 
pojke eller flicka menar vi skall komma lite mer i andra hand, det är viktigt att fokusera 
på varje barns personlighet och deras intresse. Vi menar att vi skall se barnen utveckling 
som positiv oavsett om de blir pojkiga eller flickiga. Det viktiga är att det hela tiden sker 
en utveckling framåt. Förskolan har ett stort ansvar i att sudda bort stämpeln som finns i 
samhället om exempelvis hur flickor och pojkar skall vara. Förskolan lägger en del av 
grunden för barnens uppfattningar kring könsroller.  
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Månsson (2000) har med ett citat från socialstyrelsen som handlar om att förskolan skall 
få alla barn att känna sig stolta oavsett om de är flicka eller pojke och att det är 
pedagogernas uppgift att ge alla barn samma möjlighet att utveckla en trygg könsidentitet 
(s.56.)  
 
Vi har diskuterat mycket kring pedagogerna bemötande av barnen när de kommer med 
t.ex. en ny tröja. Vi menar att pedagogerna måste få ge barnen den bekräftelse som vi tror 
att de söker. Vi tycker däremot att det är viktigt att inte överdriva vårt beteende och utan 
istället använda liknande ordval oavsett om det är en pojke eller flicka. Istället för gulligt 
och sött till en flicka och tufft och coolt till en pojke använda mer neutrala ord som t.ex. 
fin eller snygg. Det samma gäller när man t.ex. möter barnen i hallen att använda sig av 
samma tonläge. 
 
I en av observationerna som vi gjorde framkom det att förskolan hade en småbarnslåda. I 
denna låda hade de samlat leksaker som skulle inbjuda till lek och meningen var att den 
skulle vara neutral och locka såväl pojkar som flickor. Efter observationen såg vi att 
lådan mest innehöll pojkleksaker, men att det skulle ligga mer saker i lådan som inte 
fanns där just nu. Vi menar att det är bra att ha en småbarnslåda på en förskola som 
innehåller leksaker som man vet inte är farliga för barnen. Det som vi reagerade över var 
att småbarnslådan stod ganska högt upp på en hylla där ingen av barnen skulle kunna se 
vad som fanns i den. I vår läroplan står det att förskolemiljön skall vara utformad så att 
den lockar till lek och det menar vi är svårt om barnen inte har lådan på sin egna nivå. 
Det är viktigt att pedagogerna tänker efter hur de utformar miljön på förskolan för att 
barnen skall kunna utnyttja den till fullo. Allteftersom skall man även utvärdera och 
eventuellt strukturera om miljön så att den passar till den barngrupp som man har för 
tillfället. Ingen barngrupp är den andra lik och det finns hela tiden olika behov beroende 
på barngrupp. Det är därför viktigt att pedagogerna inte är för inskränkta i sina gamla 
rutiner och är villiga att förändra. Elvin- Nowak och Thomsson (2003) menar att de små 
förändringarna kan göra stor nytta. Vi menar att det är viktigt att pedagoger vågar pröva 
och chansa lite när det gäller miljön på förskolan. Om man inte prövar på något nytt kan 
man inte heller få någon förändring. Vi anser att det som pedagoger skall lägga stor vikt 
vid i förskolan när det handlar om genus är att visa barnen att det inte finns lekar, 
leksaker eller färger som är mer flickaktigt än pojkaktigt eller vise versa.  
 
Vi menar att pedagogerna har ett ansvar att introducera och göra barnen nyfikna på nya 
lekar, framför allt med lekar som de inta brukar leka. På så sätt menar vi att man kan få 
bort stämpeln på vad som är flick- respektive pojklekar. I lekar som till exempel bonden 
tar en fru eller Törnrosa var ett vackert barn menar vi att det är viktigt att inte fastna i de 
traditionella könsrollerna utan bonden kan vara en flicka och Törnrosa vara en pojke. Det 
är viktigt att pedagogerna bortser från sina egna föreställningar om könsroller innan vi 
kan överföra det till barnen. Olofsson (2007) säger att vi inte ska ta ifrån flickorna deras 
leksaker och inte pojkarna deras leksaker. Meningen ska vara att vi öppnar upp för nya 
saker att leka med. Vi ska möta barnen där de befinner sig oavsett om de är flickor eller 
pojkar. Ibland tycker vi att det fokuseras på fel saker, att det går åt överdrift åt fel håll. 
Meningen skall ju inte vara att tvinga flickor att leka med bilar och pojkar med dockor. 
Målet måste vara att ge barnen frihet att välja vad de ska göra. 
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Knutsdotter Olofsson (2003) menar att genom att pedagoger intresserar sig mer för 
pojkars lek och deras intressen i filmer, tv-spel eller liknande kan de kvinnliga 
pedagogerna förstå pojkars lek bättre och på så sätt utmana dem mer. Då inte skulle inte 
pojkarnas lek ses lika mycket som en stökig lek. Vi har själva erfarenhet av att pojkars 
lek uppfattas som störig. Om pedagogerna inte är medvetna om vad de leker utan kanske 
bara hör de ljudeffekter som pojkarna gör uppfattas pojkarna som högljudda. Men om 
man istället tar reda vad de leker kan man förstå bättre varför de låter som de gör. Om 
pojkarna berättar att de leker till exempel traktor kan en lyhörd pedagog förstå varför de 
låter så högt, det gör ju en traktor också.  
 
Vi ska ta till vara på barnens egna intressen men samtidigt försöka utmana dem att hitta 
nya intressen och nya vägar. Genom att man som pedagog är mer delaktig i barnens lek 
menar vi även att man kan vara med och påverka leken och dess innehåll. Vi menar att 
det är pedagogens uppgift att öppna nya dörrar i leken och finnas till för barnen som ett 
bollplank. I våra observationer kunde vi se tillfällen där pedagogerna sa något till barnen 
som bara slank ur dem, till exempel situationen där pedagogen sa till en pojke att springa 
ut och leka med traktorn. Vi förstår att det kan slinka ur saker som man som pedagog 
egentligen inte skulle ha sagt, men då menar vi att det är viktigt att man som pedagog 
följer upp det man precis sa. Att som pedagog gå in i leken tillsammans med barnen.  
Detta för att man skall få ett bredare perspektiv i leken med traktorn. 
 
Som vi tidigare har skrivit handlar det mycket om vad pedagogerna har för inställning till 
genus i arbetet med att få en jämställd förskola. De måste hela tiden tänka på sitt 
förhållningssätt och i hur de agerar och resonerar till pojkar och flickor. I observationen 
degklumpen resonerar pedagogen kring att man placerar barnen strategiskt för att få en så 
fungerande miljö som möjligt, det kan se olika ut i olika situationer. Det är viktigt att 
placera barnen så att inget kön missgynnas, det viktiga är att se barnen som individer. Om 
man som pedagog tror att man har ett naturligt sätt och behandlar barnen jämställt är det 
lätt att man går på gammal vana och då bemöter man inte barnen jämställt menar Hedlin 
(2006). Därför anser vi att man hela tiden måste arbeta aktiv med sina egna 
föreställningar kring genus. Vi anser att det är upp till varje rektor att ta reda på vad det 
finns för olika kompetensutvecklingar, kurser och föreläsningar eller liknade och 
meddela detta till sina anställda. På så sätt kan pedagogerna hålla sig uppdaterad över de 
nya råd och rön som finns inom genus. Genom detta kan man bli mer medveten och kan 
därför arbeta mer aktivt med att förändra de könsmönster som finns. Vi menar att det 
krävs ett engagemang hos pedagogerna för att arbetet med genus skall fortlöpa.  
 
Under våra observationer och även under våra VFU-perioder har vi sett att det läggs en 
del resurser på att utforma den fysiska miljön bra för barnen utifrån ett neutralt genus 
tänkande. Genom att till exempel byta namn på de olika rummen på förskolan har 
pedagogerna neutraliserat sin egen syn på de stereotypa könsrollerna som finns. 
Men det är även viktigt att pedagogerna arbetar aktivt för att överföra detta på barnen 
annars kan det kanske vara svårt att få en förändring menar vi. Vi anser även att det är 
minst lika viktigt att man arbetar med den psykiska och sociala miljön som den fysiska 
miljön, på så sätt får man en helhet i arbetet med genus på förskolan. 
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10. Slutord 
 
Efter att vi gjort våra observationer anser vi att pedagogerna arbetar aktivt med genus och 
jämställdhet i förskolan. De tillfällen då pedagogen spontant uttryckte sig i termer av att 
det bara kom upplever vi är i de situationer då pedagogerna var lite stressade eller i de 
vardagliga tillfällen då det bara går av gammal vana.  
 
Vi upplever att de arbetar aktivt med genus på förskolan men de arbetar inte lika mycket 
med sitt egna personliga förhållningssätt. Vi anser att det är viktigare att pedagoger 
arbetar med sina egna förutfattade meningar om könsroller eftersom det är så 
pedagogerna agerar med barnen och det är det som barnen ser och hör pedagogerna göra 
dagligen. Att arbeta med genus menar vi är en liten början till jämställdhet i förskolan 
men det arbetet är inte fulländat förrän man är medveten om sina egna föreställningar och 
sitt synsätt till genus.  
 
Tack vare att vi har varit ute och gjort dessa observationer säger några av de inblandade 
pedagogerna att vi har väckt en sovande björn och gjort de mer medvetna om sitt 
agerande. Eftersom de har fått möjlighet att resonera fritt kring sitt agerande har deras 
arbetssätt synliggjorts. Några av pedagogerna har yttryck att nästa gång de befinner sig i 
en liknande situation kanske de kommer att agera på ett annorlunda sätt. Vi har även fått 
höra att pedagogerna tyckte att det var positivt att vi gjorde observationer på dem och inte 
på barnen som det vanligtvis brukar vara. Detta menar vi visar på hur viktigt det är att 
man i ett arbetslag kan observera varandra och kunna ge och ta konstruktiv kritik. 
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11. Fortsatt forskning 
 
Efter vår undersökning har vi blivit nyfikna på om miljön på förskolan skulle se 
annorlunda ut om det arbetade fler manliga pedagoger. I vår undersökning fanns det inga 
manliga pedagoger som vi observerade därför har vi funderat på om kvinnliga och 
manliga pedagoger påverkar barnens val av lek och lek material olika, utifrån ett 
genusperspektiv? I den litteratur som vi använt till undersökningen som berör manliga 
pedagoger har det mer handlat om deras arbetssituation och hur de blir bemötta i sin 
yrkesroll än hur de arbetar med barnen. Detta tycker vi att det hade varit en intressant 
uppföljning att göra. 
 
Ett annat sidospår som vi också diskuterat kring är hur delaktiga pedagoger är i barnens 
lek eller om de bara föreslår lekar eller lekmaterial för barnen. Skulle det göra någon 
skillnad om pedagoger är delaktiga i barnen lek, utifrån ett genus perspektiv? 
 
Vi menar att det finns flera olika infallsvinkar inom genus med inriktning på barns lek 
och lekmaterial som hade varit intressanta att forska mer i. 
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12. Tack 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla berörda pedagoger som medverkat i vår undersökning. 
Även alla vårdnadshavare som har givit sitt medgivande till att deras barn har fått 
medverka i observationerna skall ha ett tack. Utan alla er hade inte denna undersökning 
varit möjlig att utföra.  
 
Vi vill också tacka vår handledare Mary Larner för ditt stöd och engagemang som du 
visat under skrivandets gång. Tack vare att du alltid har besvarat våra frågor och 
funderingar tydligt och omgående har vårt arbete kunnat fortlöpa på ett mycket smidigt 
sätt. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer som stöttat och ställt upp för oss genom 
positiv och stärkande kritik. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38

13. Referenslista 
 
Birgerstam, P.(red), (1997). Kvinnligt och manligt i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Bronfenbrenner, U. (1979) The ecology of human development. Experiment by nature 
and design. Boston: Harvard university press. 
 
Connell, R,W. (2003). Om genus.  Göteborg: Daidalos. 
 
Backman, J.(1998) Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dimenäs, J. (red), (2007). Lära till lärare. Stockholm: Liber AB. 
 
Dovemark, M. (2007) Etnografi som forskningsansats I Dimenäs, J. (red) Lära till lärare. 
s. 134-156 Stockholm: Liber. 
 
Einarsson, J. & Hultman, T G (1985). God morgon pojkar och flickor. Om språk och kön 
i skolan. Stockholm: Liber.  
 
Elvin- Nowak, Y & Thomsson, H. (2003). Att göra kön. Om vårt våldsamma behov av att 
vara kvinnor och män. Stockholm: Albert Bonniers förlag AB. 
 
Hedlin, M. (2006)  Jämställdhet - En del av skolans värdegrund. Stockholm: Liber. 
 
Knutsdotter Olofsson, B. (2003) I lekens värld. Stockholm: Liber. 
 
Kärrby, G. (1987) Könsskillnader och pedagogisk miljö i förskolan. Rapport nr: 1987; 02 
Institutionen för pedagogik Göteborgs universitet 
 
Lökken, G. & Söbstad, F. (1995). Observationer och intervju i förskolan. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Malmqvist, J. (2007) Analys utifrån redskapen.I Dimenäs, J. (red) Lära till lärare. s. 122- 
132 Stockholm: Liber. 
 
Månsson, A. (2000). Möten som formar. Interaktionsmönster på förskolan mellan 
pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv. Malmö: Institutionen för 
pedagogik, Lärarhögskolan i Malmö. 
 
Odelfors, B. (1998) Förskolan i ett könsperspektiv. Att göra sig hörd och sedd. Lund: 
Studentlitteratur.  
 
Olofsson, B. (2007). Modiga prinsessor & ömsinta killar. Lärarförbundets Förlag. 
 
Paechter, C. (1998). Educating the Other, Gender, Power and Schooling. London:The 
Palmer Press. 



 39

Rithander, S. (1991). Flickor och pojkar i förskolan. Almqvist & Wiksell Förlag AB 
 
Rubinstein Reich, L. & Wesén, B. (1986). Observera mera! Lund: Studentlitteratur. 
 
SOU (2006:75) Jämställdhet i förskolan – om betydelsen av jämställdhet och genus i 
förskolans pedagogiska arbete. Stockholm Utbildningsdepartementet 
www.regeringen.se/sb/d/108/a/67288 (Dokumentet laddades ner 20081112 14.37) 
 
SOU (2004:115) Den könade förskolan – om betydelsen av jämställdhet och genus i 
förskolans pedagogiska arbete. Stockholm Utbildningsdepartementet 
www.regeringen.se/sb/d/220/a/34760 (Dokumentet laddades ner 20081112 14.41) 
 
Svaleryd, K. (2007). Genuspedagogik. Stockholm: Liber. 
 
Svaleryd, K. (2005) Genuspedagogik –ett sätt att förändra verksamheten. I Nordberg, M. 
(red), (2005) Manlighet i fokus- en bok om manliga pedagoger, pojkar, och 
maskulinitetsskapande i förskola och skola. s. 190-207 Stockholm: Liber. 
 
Tallberg Broman, I. (2002) Pedagogiskt arbete och kön: Med historiska och nutida 
exempel. Lund: Studentlitteratur.  
 
Utbildningsdepartementet. (1998) Läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Stockholm: Fritzes. 
 
Utbildningsdepartementet. (1994). Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklass och fritidshem (Lpo94). Stockholm: Fritzes. 
 
Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer   
www.vr.se/download/18.427cb4d511c4bb6e38680002601/forskningsetiska_principer_fix
.pdf  (Dokumentet laddades ner 20081110 13.43) 
 
Wahlström, K. (2003) Flickor, pojkar och pedagoger. Jämställdhetspedagogik i 
praktiken. Sveriges utbildningsradio. 
 
Änggård, E. (2005) Barbie princesses and dinosaur dragons: narration as a way of doing 
gender. Gender and Education Vol 17, Nr 5 s. 539-553 
 
Öhrn, E. (2004) Könsmönster i förändring. Stockholm: Fritzes. 
 

 
 

 

 



 40

Bilaga 1 - Missivbrev till vårdnadshavarna 

 
Information till vårdnadshavare på ………….förskola 

 
Hej! 
 
Vi är två stycken lärarstuderande på Högskolan i Borås, Cornelia Gustavsson och 
Catarina Karlsson. Vår utbildning riktar sig mot barn i de lägre åldrarna och är 
utlokaliserad på Campus i Varberg. Vi läser nu vår sista termin och det är dags att skriva 
vårt examensarbete. 
 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur pedagogerna arbetar ur ett 
genusperspektiv. Vi kommer nu under hösten –08 vara ute på er förskola under några 
olika tillfällen för att observera pedagogerna. Barnen kommer att vara med i 
observationerna men vårt fokus kommer att ligga på pedagogerna. Vi behöver att du/ni 
som vårdnadshavare ger oss ert tillstånd att ditt/dina barn finns med i observationerna. 
 
I arbetet har vi med de etiska övervägande som finns, där namn på barn, pedagoger, 
förskola och ort kommer att fingeras. Med det menar vi att alla namn kommer att ändras 
så att ingen eller inget kan identifieras. Information om enskilda barn, pedagoger eller de 
tillfällen vi observerat kommer inga andra än vi att ha tillgång till. Inom all barnomsorg 
råder tystnadsplikt och den gäller självklart också för oss. 
 
Det är väldigt viktigt att du/ni fyller i blanketten som finns nedan på detta papper och 
lämnar in det till personalen på förskolan så fort som möjligt, senast den 10 oktober. Det 
är viktigt även om ni inte vill att ditt barn ska medverka på något vis i observationerna. 
 
Är det något du/ni undrar över är ni välkomna att kontakta oss. 
Cornelia 
eller 
Catarina 
 
Vi vill gärna tacka på förhand för er hjälp och ert samarbete med oss under hösten 2008. 
Det färdiga examensarbetet kommer att vara tillgängligt under våren 2009. 
 
Med vänliga hälsningar 
Cornelia och Catarina 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jag _____________ godkänner att mitt barn____________ deltar i undersökningen om 
hur pedagoger arbetar ur ett genusperspektiv hösten 2008. 
Jag_____________ godkänner INTE att mitt barn ____________ deltar i 
undersökningen om hur pedagoger arbetar ur ett genusperspektiv hösten 2008. 
 
Namnunderskrift__________________________________ 
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Bilaga 2 – Missivbrev till pedagogerna. 
 
Hej.        Varberg  2008 
 
Vi heter Cornelia Gustavsson och Catarina Karlsson och vi läser på lärarprogrammet med 
inriktning mot förskolan. Utbildningen får vi genom Borås Högskola på en utlokaliserad 
utbildning på Campus Varberg. Vi läser nu den sjunde terminen som är vår sista i 
utbildningen. Det är nu dags för oss att skriva vårt examensarbete på 15 högskolepoäng 
och därför vill vi informera er om arbetet.  
 
Syftet med vår undersökning är att se hur pedagoger arbetar ur ett genusperspektiv. 
Under hösten kommer vi att vara ute på förskolorna och observera pedagogerna i erat 
arbete.   
 
I arbetet har vi etiska överväganden där namn på pedagoger, barnen, ort, förskola och 
skola kommer att fingeras, det vill säga vi kommer att ändra alla uppgifter så att inget 
eller ingen kan identifieras. I och med detta kan inte pedagoger få uppgifter ifrån oss 
angående vilka observationstillfällen och barn som deltar i studien. Informationsblad 
kommer även att gå ut till föräldrarna där de måste godkänna att deras barn deltar i 
studien. Skulle föräldrarna säga nej eller dra sig ut under arbetets gång kommer dessa 
barn inte observeras eller vara med i slutresultatet. Vi vill poängtera att vi är insatta i den 
tystnadsplikt som föreligger i verksamheten och detta gäller även under arbetets gång.  
 
Det godkända examensarbetet kommer att vara en offentlig handling som kan läsas av 
allmänheten. Arbetet kommer att vara tillgängligt i februari 2009. 
 
Vi hoppas och ser fram emot ert deltagande och samarbete under hösten 2009. Har ni 
några frågor eller funderingar är Ni välkomna att ringa oss 
 
Cornelia Gustavsson 
eller 
Catarina Karlsson 
 
 
Tack på förhand 
Mvh 
 
Cornelia och Catarina 
 
 


