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SAMMANFATTNING
I denna studie behandlas begreppet genus med fokus på pedagogers arbets- och
förhållningssätt vid bemötandet av barn i olika leksituationer. I studien redogörs det för hur
pedagoger introducerar varierande lekmaterial. Studien lyfter även hur pedagoger bjuder in
barn till varierade miljöer. Syftet med studien är att synliggöra pedagogers förhållningssätt
och arbetssätt gällande genus satt i relation till barns lek. Studien har haft kvalitativ metod
som utgångspunkt där enkätundersökning samt observationer har använts som
datainsamlingsmetod. Som metodansats har studien utgått från hermeneutiken för att skapa
förståelse för kvalitativ metod. Vid observationerna utgick studien från observationsfrågor
och enkätundersökningen utgick från frågeställningar kopplade till pedagogers arbets- och
förhållningssätt. Datainsamlingen analyserades och delades in utifrån observations- och
enkätfrågeställningarna. I resultatavsnittet presenteras resultat från datainsamlingen som delas
upp i två delar. I varje del har insamlad data kodats av och kategoriserats in under rubriker.
Observationsdelen har rubriker såsom Lekmiljöer på förskolan, Material på förskolan och
Arbets- och förhållningssätt. Enkätundersökningsdelen har rubriker såsom Undervisning,
Boksamtal och Litteratur i förskolan, Material i leksituationer, Stöttning i genusarbetet samt
Bemötande i leksituationer. Övergripande för observationerna var att miljöerna på förskolorna
var inbjudande för alla barn. Övergripande för enkätundersökningen var att majoriteten av
pedagogerna som deltog beskriver att de bemöter barn utifrån individens behov och intresse
och inte utifrån barns kön.
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INLEDNING
En studie om genus är relevant dels eftersom det är ett aktuellt begrepp i samhället och dels är
aktuellt i förskolans verksamhet. Förskolans verksamhet utformas utifrån samhällets rådande
tankar om genus och jämställdhet. I Läroplan för förskolan (Lpfö 18, ss. 7–8) lyfts det fram
att förskolan ska bedriva verksamhet som bygger på jämställdhet med avsikt att bidra till
likvärdighet i barngruppen oavsett kön. Förskolan kan skapa förutsättningar för hur
bemötandet av människor kan ske i verksamheten genom att barn får möjlighet att interagera
med varandra i olika lek- och lärande situationer. Barn kan genom interaktion med varandra
delge sina tankar och uppfattningar kring det manliga respektive det kvinnliga. Det
framkommer dessutom i Läroplan för förskolan (Lpfö 18, ss. 7–8) att barn som har tillgång
till varierande miljöer på så vis kan interagera med fler barn i barngruppen. Genom att barn
samspelar med andra barn i olika miljöer skapas förutsättningar för utbyte av tankar och idéer.
Detta kan således leda till att barn utvidgar sin kamratkrets samt får inspiration i form av olika
lekar. Slutligen lyfts det i läroplan för förskolan att: “förskollärare ska ansvara för att: aktivt
inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga
möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet” (Lpfö 18, s. 12).
Genus är ett brett område som innefattar många olika begrepp. Vår första tanke var att skriva
om begreppet könsroller kopplat till leksituationer men det kändes begränsat. Detta ledde till
vårt val att fokusera mer generellt på genus då det genererar fler synvinklar samt att det fanns
mer forskning inom fältet. Vidare efter diskussion kom vi fram till att studien skulle behandla
hur pedagoger arbetar och förhåller sig till genus kopplat till leksituationer, då förhållningsoch arbetssätt kan skilja sig åt och ta sig olika uttryck i verksamheten. Anledningen till att
studiens fokus är på pedagoger grundar sig i att forskning har större fokus på hur barn agerar i
olika leksituationer än hur pedagoger handlar i leksituationer. Studiens val av fokus tror vi
kan öppna upp för fler studier om pedagogers perspektiv på genus i leksituationer.

SYFTE
Syftet med studien är att synliggöra pedagogers förhållnings- och arbetssätt gällande genus
satt i relation till barns lek. Studien utgår från nedanstående frågeställningar:




Hur förhåller sig pedagoger till begreppet genus i mötet med barns lek?
På vilket sätt arbetar pedagoger med genus i barns lek?
På vilket sätt bjuder pedagoger in barn till olika lekmaterial och miljöer och hur kan
detta kopplas till genus?
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TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING
I studien kommer teorier och tidigare forskning om genus kopplat till lek lyftas fram. Varför
dessa teorier valts ut är dels för att ge perspektiv på hur synen på genus utvecklas, dels att det
författarna tar upp kan hjälpa till i förståelsen av hur pedagoger gör och tänker kring genus.
Dessa teorier skildrar olika sätt att se genus och kön och har därav valts att lyftas fram i
studien. Teorierna lyfts fram eftersom det är betydande att förstå att det finns flera perspektiv
på området genus. Vår syn på genus och kön utgår till viss del från tidigare erfarenheter i
olika sociala konstellationer där begreppen har diskuterats. Vår syn på begreppet genus har
kopplat till diskussion och samtal om flickor och pojkars rättigheter i samhället. Det har
exempelvis handlat om vilka yrkeskategorier som män respektive kvinnor associeras med.
Vår syn på kön har kopplat till olika sätt att skildra kön som exempelvis biologiskt kön som
innebär vilket könsorgan någon föds med. Genom tidigare forskning kring genus och kön har
vi fått ett vidare perspektiv på hur begreppen framställs samt att begreppen framställs på olika
sätt.

PEDAGOGERS BEMÖTANDE I LEKMILJÖER
Bodén (2011, ss. 42, 44) tar upp att pedagogernas synsätt gällande genus påverkar barns syn
på kön i det långa loppet. Bodėn lyfter vidare fram att pedagoger kan använda sig av
alternativt sätt att prata där pedagoger pratar med flickor respektive pojkar på olika sätt.
Exempel som Bodėn tar upp är att pojkar som trillade fick frågor för att bli motiverade till att
berätta, reflektera samt sätta ord på sina känslor. Flickor som trillade fick däremot en
kommentar som “upp igen det går över” där syftet med detta var att få flickorna öva på att bli
orädda. Något som Dolk (2011, ss. 56–57) vidare beskriver är hur barn intar olika roller med
olika status under en dag, där rollens status kan variera utifrån olika sammanhang. Pojkar kan
uppfattas som tuffa och hårda medan de i andra sammanhang kan uppfattas som känsliga och
omhändertagande. Flickor kan i vissa fall upplevas som stillsamma samtidigt som de kan
upplevas som raka motsatsen i andra sammanhang. Vidare lyfter Dolk (2013, ss. 35–36) fram
att det i tidigare forskning går att se hur flickor och pojkar blir olika bemötta i förskolan. Barn
kan frångå könsmönstret och agera på olika sätt i varierande situationer samtidigt som barn
kan agera likadant i olika situationer.
Ett annat perspektiv på bemötande lyfter Eidevald (2009, ss.13, 95) i sin studie om hur flickor
och pojkar grupperar sig på olika sätt i olika situationer i relation till varandra samt i relation
till pedagogerna. Fokus i studien är på hur pedagogerna behandlar flickor och pojkar samt om
pedagogerna gör några skillnader i sitt bemötande av flickor och pojkar i olika situationer. I
studien lyfts vidare att flickor och pojkar blev bemötta och tillsagda i olika leksituationer på
olika sätt beroende på om de var i grupp eller individuellt.
Ett ytterligare perspektiv som lyfts är Hellman (2010, ss. 36, 215–216) som framför att syftet
med sin studie är att undersöka hur pojkighet kan ses som norm inom förskolans verksamhet.
Hellman betonar vikten av att synliggöra på vilket sätt normer kan skapas eller rekapituleras
av både pojkar, flickor samt verksamma inom förskoleverksamheten genom barns handlingar
på förskolan. I studien framkommer det hur somliga ageranden för pojkar och flickor kunde
vara avgörande för hur mycket inflytande barnen fick i olika situationer. Exempelvis kan det
handla om ett barn som ingår inom ramen "typisk pojke" vilket kan leda till att detta barn får
en negativ stämpel av arbetslaget och andra barn. Något annat som framställs är hur det
kompetenta barnet får större frihet och valmöjligheter eftersom de ingår inom ramen av
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normalitet på förskolan. Det kan exempelvis vara val av aktiviteter, rum att vistas i eller vilka
material de vill använda.
I studien framkommer det även hur kön skapas av barnen genom deras agerande och
utseende. Det kan exempelvis vara att flickighet och pojkighet förknippas med en specifik
färg eller motiv på kläderna, även längden på håret kan associeras till en typisk
könstillhörighet.
En annan synvinkel tar Svaleryd och Hjertson (2018, s. 90) upp i sin bok om likabehandling
där arbetet kring genus innebär mer än att endast fokusera på miljö, föremål och barns
handlingar. Genus beskriver Svaleryd och Hjertson innebär hur kön framställs i sociala
sammanhang. (Svaleryd, Hjertson 2018, s. 88). De lyfter även att utbildning i samband med
genusfrågor kan underlätta i planering, genomförande och utvärdering av genusarbetet.
Vidare lyfts att genusarbetet innebär att avsiktligt betrakta vad som sker i vardagliga
situationer och hur barnen samspelar i dessa situationer. Det handlar även om att synliggöra
hur samhället påverkar individen gällande kön exempelvis föreställningen om vilken färg som
förknippas med flickor respektive pojkar. Samhällets syn på färger gällande kön kopplas
många gånger till att blått associeras med pojkar respektive rosa ihop med flickor.

INBJUDANDE LEKMILJÖER OCH MATERIAL
Ett perspektiv som Eidevald (2009, ss. 28–29) lyfter fram om lekmiljöer är att barn för det
mesta väljer vem de ska leka med utifrån kön. Han beskriver att flickors lek ofta är lugnare
där flickorna sitter ner i sociala miljöer, gärna i närheten av vuxna, med olika föremål. Pojkars
lek däremot handlar mer om att leka fysiskt med kroppen och kan innehålla maktlekar som
kan upplevas någorlunda högljudda. Pedagoger beskriver även att pojkars lek ofta tar större
plats än flickornas då pojkarna genom sina fysiska kroppslekar oftast behöver mer plats
medan flickorna kan sitta runt ett bord och kommunicera. Ett liknande perspektiv som Berg
(2006) beskriver i sin artikel är att pojkar oftast använder sig mer utav fysiska redskap samt
gestaltar i sina lekar genom att låtsas vara exempelvis dockan. Han beskriver däremot att
flickor är mer omhändertagande i sina lekar och gör leken till en berättelse där en historia kan
vara bakomliggande. Berg beskriver att flickor, som oftast är mer vårdande, tar hand om
exempelvis sina dockor i leken genom att klä av och på de medan pojkar kan uppfattas mer
aggressiva och kan använda redskap som skjutvapen och skjuta på varandra.
Eidevald (2011, ss. 32–33, 36) lyfter vikten av att ändra namn på rummen för att dessa ska bli
mer inbjudande för alla barn och inte för en specifik könsroll. Han lyfter även hur man
använder könsneutrala leksaker och hur pedagoger kan uppmuntra barnen till att gå ifrån
normen av vad de brukar leka med. Vikten av att variera ordvalen och använda likvärdiga
ordval till både pojkar och flickor ex häftig tröja till båda kön. Denna typ av arbetssätt är inte
vanligt förekommande i verksamheterna som lyfts fram i studien. Dessutom framkommer
vidare att språket, i vissa sammanhang, kan köns-märka föremål såsom utstyrsel eller
leksaker. Ord som exempelvis "fin" eller "söt" kan ofta förknippas med flickor medan ord
som "häftig" ofta kan förknippas med pojkar. Det framgår att genom användning av
varierande ordval kan fokus ligga på individen istället för på vilket kön eller utseende barnet
har. Ett liknande perspektiv som Bodėn (2011, s. 39) beskriver är hur miljöer och rum blir
könskodade beroende på vilket namn som används. Det lyfts vidare att lekmiljöer kopplade
till flickor som exempelvis hemvrån har fler könsneutrala benämningar jämfört med
lekmiljöer kopplat till pojkar som exempelvis bygghörnan. Däremot framkommer det inte
varför könsneutrala benämningar till lekmiljöer kopplat till flickor har lättare att om
benämnas än lekmiljöer kopplat till pojkar. Det lyfts vidare att pedagoger frambringar
utmaningar i de könsrelaterade lekmiljöerna för att bjuda in alla barn till alla lekmiljöer. Det
-6-

framkommer att flickor har lättare att anpassa sig i en miljö dominerat av pojkar jämfört med
tvärtom. Med detta menas att pojkar har svårare att ta till sig en flickdominerad miljö
eftersom pojkar anses behöva ta ett kliv nedåt i hierarkitrappan.
Även Hellman (2010, s. 215) lyfter liknande perspektiv kring vikten av att erbjuda rum i
förskolans verksamhet som inbjuder barnen till att agera fritt utan att känna sig betraktade av
pedagogerna eller andra barn. Hellman lyfter då att barnen försöker skapa rum i rummen för
att undgå vuxnas och andra barns blickar. Hellman (2010, s. 115) lyfter vidare att inbjudning
av olika miljöer sker genom könskodning av de olika miljöerna. Det kan exempelvis handla
om hur rum är utformade eller mer anpassade efter flickor respektive pojkar.
Ett annat perspektiv som Skolinspektionen (2017, s. 11) lyfter i sin kvalitetsgranskning är hur
pedagoger vid ett flertal förskolor i Sverige arbetar och förhåller sig till arbete med
jämställdhet. Granskningen belyser hur pedagoger vid majoriteten förskolor bedriver
lärandesituationer i olika miljöer utan ett medvetet genusperspektiv. Vidare lyfter
granskningen att färre antal förskolor desto mindre erbjuder barnen möjlighet till att stärka
intressen och kompetenser oavsett kön. Slutligen tar granskningen upp att halva antalet av
verksamma inom förskolan brister i arbetet kring vägledning för barnen gällande erbjudande
av varierande lekmiljöer.

ARBETSSÄTT I FÖRSKOLAN
Ett perspektiv som Svaleryd & Hjertson (2018, s. 71) lyfter är vikten av att skilja på likvärdig
behandling och likabehandling. De menar på att likvärdig behandling innebär att alla har rätt
till att få sina behov tillfredsställda. Ett exempel på likabehandling som lyfts är matsituationer
där alla serveras samma mat vilket kan resultera i indirekt diskriminering då det kan finnas
elever med olika behov av annan kost än det som serveras. Exemplet tyder på att
likabehandling ger alla i en specifik situation lika förutsättningar medan likvärdig behandling
tillgodoser det enskilda behovet i en specifik situation (Svaleryd & Hjertson 2018, s. 71).
En annan synvinkel som Edström (2010, ss. 2–3, 43) lyfter i sin avhandling om hur
jämställdhet synliggörs i de svenska förskolorna. Hon framför bland annat att tidigare
pedagoger uttryckte att kunskap och kompetens var av större betydelse än själva könet. Fokus
i avhandlingen har varit på tidsperioden från sent 1960-tal fram tills nutid med tonvikt på de
senaste femton åren. En av frågeställningarna som bearbetas i avhandlingen handlar om hur
framställningar av jämställdhet i förskolan och de konkreta åtgärder som vidtagits
överensstämmer för att främja jämställdheten i förskolan. Det lyfts även att pedagogerna i
studien har reflekterat kring sitt arbetssätt gällande kön, då de till skillnad från tidigare år nu
istället medvetet arbetar för att inte falla tillbaka i gamla mönster.
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METOD
Under detta avsnitt beskrivs studiens metod, olika datainsamlingsmetoder, urval,
genomförande, analys samt bearbetning. Dessutom presenteras etiska ställningstaganden och
studiens trovärdighet, tillförlitlighet och giltighet.

KVALITATIV OBSERVATION OCH ENKÄT
Kvalitativ observation (bil. 2) som metod valdes dels för att synliggöra hur pedagoger agerar
och arbetar i verksamheten och dels för att se om det gick att urskilja skillnader i pedagogers
sätt att arbeta. Genom observationer kan pedagogers arbetssätt synliggöras eftersom fokus i
observationerna är på hur pedagoger agerar i specifika situationer. Något som Franzén (2016,
s. 62) lyfter är en icke deltagande strukturerad observation som innebär att man försöker vara
“osynlig” men i förväg har bestämt vad man ska observera och bockar av det under
obseervationen. Hon lyfter även att antalet observationsdagar inte behöver bestämmas i förtid
utan man kan avgöra i efterhand när man känner sig nöjd med den mängd datainsamling man
fått.
Kvalitativ enkät (bil. 3) har varit ett sätt att samla in data för att synliggöra pedagogers tankar
och resonemang kring genus kopplat till lek. Detta för att kunna se hur pedagoger tänker kring
genusfrågor. Något som Hjalmarsson (2016, s. 160) lyfter är vikten av att placera frågorna i
rätt följd för att frågorna ska vara i strukturerad ordning för den som svarar. Hjalmarsson
lyfter fram vikten av att de inledande frågorna bör ha koppling till förskollärares arbetsrutiner
för att pedagogerna ska bli motiverade till att svara på enkäten. Detta var något som togs
hänsyn till i planering och utformning av enkäten (bil. 3) där exempelvis frågor om
bemötande och arbetssätt inledde och bjöd in medan frågor om undervisning knöt ihop
enkäten (bil. 3).

KVALITATIV METOD
Kvalitativ metod valdes då syftet med studien var att synliggöra hur pedagoger resonerar
kring genus kopplat till lek. Bryman (2018, ss. 454, 487, 490–491) tar upp att kvalitativ
forskning till största del har sin utgångspunkt i ord. Han menar att kvalitativ forskning
dokumenteras genom beskrivning av ett specifikt händelseförlopp istället för uppräkning eller
mätning i det aktuella sammanhanget. Kvalitativ forskningsmetod passade studiens syfte bäst
eftersom studien inte går ut på att föra statistik utan studiens fokus är på hur pedagoger
förhåller sig till och arbetar med genus kopplat till lek. Ahrne och Svensson (2015, s. 8) tar
upp att det finns olika sätt att samla in data eller information på genom kvalitativ metod. Det
kan exempelvis ske genom samtal, intervjuer eller observationer. I vår studie presenteras
metoder som använts för insamling av data som skedde genom observationer och
enkätundersökning.
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URVAL
Åtta pedagoger i olika arbetslag på två förskolor i Västra Götalands län deltog i observationer
varav sju pedagoger deltog i enkätundersökningen. Pedagogerna som deltog var fördelade på
tre arbetslag där barngruppens ålder varierade mellan 1 och 6 år. Förskolorna som ingår i
urvalet valdes ut genom ett bekvämlighetsurval där vi var bekanta med pedagogerna genom
tidigare arbete eller verksamhetsförlagd utbildning i verksamheterna. Avsikten med urval av
deltagare var att få fler perspektiv på ämnesområdet genus. Vi valde att inkludera och erbjuda
förskollärare, barnskötare, resurser samt verksamma utan pedagogisk utbildning att delta i
undersökningen då alla dessa yrkesgrupper verkar i den pedagogiska miljön.

GENOMFÖRANDE
Innan undersökningen ägde rum skickades en förfrågan ut till rektorerna på förskolorna om
godkännande av undersökning. Därefter skickades ett informationsbrev (bil. 1) till utvald
pedagog på respektive avdelning som i sin tur gjorde informationsbrevet tillgängligt för
vårdnadshavare och berörda kollegor att ta del av. Detta synliggjordes genom att pedagogerna
satte upp informationsbrevet i hallen på respektive avdelning samt delgav information via
avdelningens digitala kommunikations forum. Pedagogerna som deltog i undersökningen fick
genom informationsbrevet reda på att genus skulle undersökas. Pedagogerna som deltog i
undersökningen var inte utbildade genuspedagoger. Däremot framkom det att pedagogerna i
undersökningen beskrev att det finns ett genustänk i delar av verksamheten. Pedagogernas
förkunskaper om genus både i observationerna och enkätundersökningen skulle till viss del
kunna påverka hur resultatet utformades då intresset och kunskaperna om området varierade i
verksamheterna. Roos (2014, s. 51) lyfter vikten av ett ordnat och strukturerat sätt att samla in
data kan bidra till fullständig datainsamling som i sin tur möjliggör att dra slutsatser i
resultatet. Innan vi påbörjar observationer skapades ett strukturerat observationsschema där
det tydligt framgick vilka frågeställningar vi hade samt hur datainsamlingen skulle gå till (bil.
2). När observationerna genomfördes intogs rollen som icke-deltagare, däremot fanns det
utrymme för dialog och frågor från barnen. Observationerna dokumenterades med hjälp av
block och penna samt lärplatta.
Gällande enkätundersökningen kom vi fram till att pedagogerna skulle få möjlighet att svara
på frågorna under den senare delen av observationsperioden. Detta eftersom
enkätundersökningen inte på något sätt skulle leda pedagogerna i deras agerande eller
handlande under observationerna och på så vis påverka resultatet. För att värna om och bevara
pedagogernas anonymitet placerades ett kuvert ut på respektive avdelning där pedagogerna
lämnade sina besvarade enkäter. Besvarade enkäter samlades in under sista
observationstillfället, därefter påbörjades avkodning av datainsamling.

ANALYS OCH BEARBETNING
Fejes och Thornberg (2019, s. 35) tar upp Flick’s (2014) syn på kvalitativ analys. Hon menar
att analysen kan grunda sig på flera syften. Ett av dessa syften är att urskilja vad som
utmärker data som kan innefatta händelser. Dessa händelser jämförs genom att synliggöra
likheter och skillnader.
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I studiens analysarbete har vi jämfört det insamlade datamaterialet där vi kunnat urskilja
skillnader och likheter. På så vis har vi kunnat synliggöra vad som utmärker respektive
insamlat datamaterial och därefter kategorisera in insamlad data i olika kategorier. Kvalitativ
analys menar Flick (2014, s. 36) kan synliggöras på olika sätt. Ett av dessa sätt beskriver
personliga erfarenheter av det aktuella kunskapsområdet. Insamling av personliga erfarenheter
kan undersökas med hjälp av bland annat fältanteckningar och enkäter.
I studiens analysarbete av observationer har vi avkodat den data vi samlat in genom
jämförelser. På så vis har vi synliggjort skillnader och likheter som i sin tur underlättade när
data kategoriserades om. Data blev indelad i olika kategorier som blev underrubriker i
avsnittet Resultat. Dessa kategorier var Inbjudande lekmiljöer och inbjudande lekmaterial.
Kategorierna skapades utifrån hur vi avkodade och tolkade insamlade data. I
avkodningsprocessen har vi utgått från delvis egna tolkningar delvis från Hellmans (2010)
studie. Westlund (2019, s. 81) tar upp hur tidigare kunskaper gällande ett specifikt område
kan bidra samtidigt som det kan försvåra arbetsprocessen utifrån tolkningar och uppfattningar.
Westlund menar att den som undersöker ett område har i många fall förutbestämda meningar
kring ett specifikt område som i sin tur försvåra för hur den verkliga bilden av området kan se
ut. I viss grad har förkunskaperna om verksamheterna påverkat tolkningsprocessen av
datainsamlingen då observationerna inte enbart utgick från observations frågorna utan även
från tidigare erfarenheter med arbetslagen och genus kopplat till lek. Däremot har vi i
tolkningsprocessen åsidosatt våra tidigare kunskaper och erfarenheter i den mån vi kunnat för
att inte påverka resultatet.
I studiens analysarbete av enkätundersökningen har avkodning av insamlade data skett genom
sammanställning av svaren. Svaren delades in i kategorier kopplat till frågeställningarna som
fanns i enkäten. Vidare utifrån kategorierna skapades rubriker där svaren placerades in under
respektive rubrik. Dessa kategorier var Boksamtal i förskolan, Pedagogers inbjudning till
lekmaterial, Stöttning i genusarbetet och Bemötande i leksituationer. Thornberg och Forslund
Frykedal (2019, s. 48) poängterar att kodning innebär att behandla datainsamling genom att få
fram vad data innehåller och på så vis dela upp data i olika delar och definitioner. Genom att
datainsamlingen av enkätundersökningen avkodats genom kategorisering kan det synliggöra
hur kategorierna utmärker sig. Vidare går det även att urskilja likheter och skillnader i
enkätsvaren.

FORSKNINGSETIK
Forskningsetik tar Löfdahl (2014, s. 32, 34) upp som ett relativt nytt förhållningssätt som
tillämpas i studier. Hon lyfter fram att innan undersökning av ett specifikt område inom
förskolans verksamhet undersöks finns det bland annat regler att förhålla sig till. Som
undersökare menar Löfdahl att exempelvis personuppgifter ska behandlas extra varsamt då
det är känslig information som inte får spridas. Vidare tar hon upp vikten av att anonymisera
vem som säger vad eller svarar på vilken fråga då det inte ska gå att urskilja personens
identitet.
En metod vi använde oss av var enkät som vi valde att anonymisera då vi ansåg att
pedagogerna kunde svara mer trovärdigt och sanningsenligt om pedagogernas identitet var
anonym. Vi delade ut enkäterna på plats och pedagogerna fick en begränsad tid på sig att fylla
i. Pedagogerna fick möjlighet att lägga sina svar i ett kuvert som fanns tillgängligt på
avdelningarna för att pedagogerna skulle känna trygghet i att vi inte vet vem som svarat då
enkäten var anonymiserad. Något som Löfdahl (2014, s. 36, 38) lyfter är hur viktigt det är att
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skicka ut ett informationsbrev samt en samtyckesblankett till berörande personer där de får
välja om de vill delta eller inte. På så vis kan de avbryta sitt deltagande när som helst fastän
de har samtyckt till undersökningen. Vidare tas det upp att insamlade observationer, enkäter
och anteckningar bör förstöras efter avkodning, detta eftersom deltagarnas integritet ska
skyddas. Pedagogerna fick information om forskningsetiska principer kring att enkäten var
anonym, deltagande var frivilligt samt att enkätsvaren endast skulle användas i vår
undersökning och inte föras vidare. Även under observationerna var deltagandet frivilligt, där
observationsmaterialet endast var till för vår undersökning och pedagogernas personuppgifter
anonymiserades då vi förhöll oss till GDPR (The General Data Protection Regulation). Vi
förklarade även för barnen varför vi var där och vad vi skulle göra, alltså att vi skulle
observera hur pedagogerna arbetar. Något ytterligare som Löfdahl belyser är: "om du
exempelvis vill observera barns aktiviteter i förskolan så kommer ju även förskollärarna att bli
föremål för dina observationer" Löfdahl (2014, s. 36).
I vårt fall blev det tvärtom, alltså att även barnen blev inkluderade i observationerna av
pedagogerna. Där av skickades samtyckesblanketter till pedagoger och vårdnadshavare ut.

TROVÄRDIGHET. GILTLIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET
För att kunna öka trovärdig-, giltig- och tillförlitlighet i vår studie har vi kritiskt granskat vårt
förhållningssätt i relation till våra frågeställningar samt hur vi tänker för att inte påverka
resultat eller material. Vi har reflekterat mycket kring hur vi skulle gå tillväga med våra
metoder exempelvis om pedagogerna skulle lyfta vilken yrkeskategori inom
förskoleverksamheten de tillhörde i enkätundersökningen. Till en början var tanken att inte
fråga pedagogerna i enkätundersökningen vilken yrkeskategori de tillhörde då vi värnade om
deras anonymitet. Däremot kom vi fram till, genom kritisk granskning, att olika
yrkeskategorier ger olika tankar samt att de har olika erfarenheter och kunskaper om genus.
Något som Roos (2014, s. 51) dessutom belyser är vikten av att använda sig av fler än en
datainsamlingsmetod då det kan öka giltig- och tillförlitlighet att få bredare perspektiv på
datainsamlingen. Detta synliggjordes i studien med hjälp av enkät och observationer i
verksamheten.

RESULTAT
I detta avsnitt presenteras resultat från studien. Resultat från observation och
enkätundersökningen presenteras i respektive del. Pedagogerna som deltog i studien är från
två olika förskolor i olika kommuner i Västra Götalands län. Pedagogerna arbetar med barn i
åldrarna 1–6 år.

OBSERVATION
I sammanställning av resultatet valde vi aktivt att sammanfatta observationernas
händelseförlopp. Observationernas händelseförlopp sammanfattades dels för att värna om
pedagogernas anonymitet dels för att observationerna utgick från vad pedagogerna gjorde i
händelseförloppen.
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INBJUDANDE LEKMILJÖER
Miljön på den ena förskolan bjuder in till mycket varierande lek till, exempel att klosslådan
kan vara en båt eller att kartongrör kan vara fågelvingar. I jämförelse med miljön som bjuder
in till varierad lek finns det styrda miljöer som ger utrymme för viss typ av lek som
exempelvis köksmiljön där barnen kan laga mat och leka restaurang. Barnen får även
möjlighet att skapa ”rum i rummen" genom att exempelvis placera ut stolar i miljön som i
vanliga fall bjuder in till att bygga med olika material. I de olika miljöerna har det strategiskt
placerats ut olika material till exempel vid miljön där tågbanan är placerad är ytan större
medan ytan där miljön som bjuder in till att leka med mat är mer begränsad.
Lekmiljön på den andra förskolan var öppen och inbjudande för alla barn. Avdelningen på
denna förskola hade två lekrum och ett delat mat- och lekrum. Ett av rummen på avdelningen
bjöd in till varierande lekar och bestod av olika leksaker som exempelvis dockvrån, leka med
bilar och bygga med lego. Ett av de andra rummen på avdelningen var mer anpassad för
lugnare aktiviteter där barnen exempelvis kunde läsa en bok på en madrass, i detta rum ägde
vilan rum. I rummet där måltiderna skedde fanns tågbana, olika leksaksdjur och bilar.
INBJUDANDE LEKMATERIAL
I en styrd aktivitet presenterar en pedagog på den ena förskolan lera för barnen. Lera är ett
material som arbetslaget har valt att arbeta med terminen ut. Några barn lyfter att de har
använd sig av materialet innan medan andra barn säger att de inte har använt materialet innan.
Många av barnen berättar vad de ska göra med leran exempelvis en tomte eller en björn.
Arbetslaget arbetar just nu mycket med lera, barnen uppskattar materialet och delger varandra
idéer om vad de har gjort och vad de tänker göra med leran. Barnen reagerar positivt på
materialet och berättar att lera är ett roligt material att arbeta med. Pedagogerna har valt lera
som material då de uttryckt att de vill stanna i en process i taget. Pedagogerna säger också att
de vill ge barnen möjlighet att få vara i en process under en längre period så barnen kan
utvecklas genom processen. I en annan situation på den ena förskolan tar en pedagog fram ett
memoryspel. Pedagogen kollar intresset för spelet där deltagandet är blandat mellan flickor
och pojkar. På så vis får pedagogen en översikt på vilka barn som vill vara med.
Något som pedagogerna ofta tog fram på den andra förskolan till barnen var byggleksaker i
form av atomer, lego och magneter. Pedagogerna tog fram detta till samtliga barn i
barngruppen då de sett ett stort intresse för konstruktion bland barnen. Byggleksakerna bestod
av olika färger och former. Något som pedagogerna uttryckte var att byggleksakerna var
könsneutrala just på grund av färgerna där atomerna och lego kunde vara rosa, blåa eller
gröna. Pedagogerna uttryckte att större delen av barngruppen var intresserade av olika djur
och därför plockades olika djurpussel och leksaksdjur fram. Djurföremålen plockades fram av
pedagogerna åt barnen dels för att de sagt att de vill behålla lugnet i barngruppen och dels för
att barnen har ett intresse för djur.

ENKÄT
I sammanställning av resultatet valdes enkätsvaren att synliggöras genom sammanfattningar
av svaren och genom citat som ger ett mer precist utlåtande av vad deltagaren skriver.
BOKSAMTAL I FÖRSKOLAN
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På en av förskolorna framkommer det i pedagogernas enkätsvar att det finns bilderböcker och
faktaböcker om olika familjeformer och karaktärer. En pedagog lyfter fram att det är viktigt
att visa många olika levnadssituationer. Karaktärerna i böckerna har olika personligheter och
intressen som exempelvis en pojke som dansar balett eller en flicka som spelar fotboll. En
pedagog tar upp:
“Vi samtalar ofta om hur det ser ut hemma exempel. vem tvättar, lagar mat.
Frågeställningar som exempelvis kan alla ha långt/kort hår. Vilka färger tycker
barnen om. Finns det lekar/jobb som bara pojkar respektive flickor kan ha. Vi har
mycket böcker som tar upp detta, och böcker där huvudfiguren är könsneutral.”
Diskussion om vem som gör hushållssysslor hemma har nämnts av flertalet pedagoger i deras
enkätsvar. Tre av pedagogerna tar upp i enkätundersökningen att de försöker neutralisera
barns syn på könsroller genom att läsa både äldre och nyare böcker om genus. Pedagogerna
tar även upp exempel som finns i normkritiska böcker såsom att pappa tar hand om hemmet
och mamma lagar bilen. En annan pedagog tar upp att de i arbetslaget arbetar med boksamtal
om könsroller både i modern och äldre litteratur. Tre av pedagogerna beskriver att de samtalat
mycket med barnen om att alla är olika. Pedagogerna beskriver att barnen är medvetna om att
de är olika exempelvis där pedagogerna samtalar med barnen om deras olika könsorgan.
Samma pedagoger skriver också att de samtalar med barnen om könsroller men att barnen är
mellan 1–3 år och kan ha svårighet att förstå innebörden av specifika könsroller. I samtal
kring litteratur lyfter ytterligare en pedagog upp att hen beskriver karaktärer i böcker som
flicka och pojke men hade även kunnat beskriva karaktären som barnet.
PEDAGOGERS INBJUDAN TILL LEKMATERIAL
Samtliga pedagoger som deltog har svarat att de utgår från barnens intresse och behov i val av
material. De tar hänsyn till barnen som individer och inte till vilket kön barnen tillhör. En
pedagog uttrycker att hen försöker vägleda barnen och hitta alternativa vägar till att närma sig
materialet eller aktiviteten för de barn som inte vill delta. Pedagogen menar att hen inte tänker
så mycket kring flickor/pojkar utan tänker kring vad individen vill eller inte vill göra. Vidare
tar majoriteten av pedagogerna upp att alla barn ska få möjlighet att prova olika material
oavsett kön. En pedagog poängterar att hen har tankesättet att allt material är till för alla barn
oavsett könstillhörighet. En annan pedagog beskriver att hen arbetar med små grupper där
pojkar och flickor arbetar i olika konstellationer. Två av pedagogerna belyser vikten av att
inte styra in barnen på att leka med könsöverskridande leksaker exempelvis att pojkar leker
med dockor eller flickor leker med bilar. En av dessa pedagoger skriver såhär: "Försöker visa
alla barn samma material oavsett kön. Man ska ju heller inte vända på det till exempel att
bara visa killarna dockor och tjejerna bilar."
En pedagog beskriver att de i arbetslaget inte specifikt arbetat med området genus, däremot
lyfter pedagogen fram att arbetslaget tänker på genus i samband med planerade aktiviteter
kopplat till genus.
STÖTTNING I GENUSARBETET
Majoriteten av pedagogerna beskriver att de får bra stöttning genom litteratur om genus
däremot hade pedagogerna uppskattat mer litteratur om genus som ökar deras kompetens
kring området. En pedagog belyser att det köps in ny litteratur och att det finns mycket
litteratur. Denna pedagog tar dessutom upp att:
"Tycker vi har bra stöttning, och det köps ständigt in ny litteratur.
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Det finns väldigt mycket bra litteratur och genom att vi går läslyftet
kan vi ha många dialogiska/sokratiska samtal som kan utmana barnens
och vårt eget tänk."
Två andra pedagoger lyfter fram att fortbildning inom området alltid är av intresse där den ena
poängterar att det behövs avsättas tid för att hinna med att läsa litteratur och fortbilda sig. En
pedagog skriver: “Fler litteraturtips. Kanske mer aktivt locka fler olika sorters människor till
förskollärarutbildningen. Kanske en genusplattform.”
Samtliga pedagoger beskriver att det förs diskussion om barnens behov och intresse, inte
utifrån barns könstillhörighet. Tre pedagoger belyser att det diskuteras flitigt om genus i
verksamheten. Två av dessa tar upp att det diskuteras kring material som kan utmana i
verksamheten samt hur lekmiljöerna påverkas av genusdiskussioner. En av dessa pedagoger
skriver: ”Ja, vi diskuterar ofta genus och det har exempelvis fått stort inflytande på våra
lekmiljöer.”
Tre pedagoger skriver att de har ett fungerande tankesätt kring genus inom arbetslaget där
tankegångarna i arbetslaget är ungefär likadana. En av pedagogerna uttrycker sig nöjd med
den stöttning som finns då pedagogen menar att arbetet med pojkar respektive flickor ser
likadant ut. Tre andra pedagoger lyfter fram att de är nöjda med den stöttning de fått av chef
och kollegor genom filmer och litteratur om genus samt diskussion med andra avdelningar.
En pedagog tolkade frågan om arbetssätt genom att skriva att det är ett problem att kvinnor är
dominerande i förskolan bland pedagoger. Pedagogen skriver att normerna hade utvidgats om
fler män fanns i förskolan då barnen fått en manlig förebild och kan se att alla är olika på ett
positivt sätt och att man inte bara behöver lyfta fram detta genom samlingar och dylikt.
BEMÖTANDE I LEKSITUATIONER
Alla pedagoger som deltog i enkätundersökningen uttrycker att de försöker erbjuda samma
material, lekmiljöer och aktiviteter till både flickor och pojkar. En pedagog skriver: “Försöker
se bortom han eller hon. Erbjuda material och lekmiljöer som inte är präglade av
könstillhörighet.”
En annan pedagog skriver: “Försöker att bemöta barnen utifrån deras intressen istället för
deras kön. De får klä ut sig i prinsessklänning eller spidermandräkt var sig de är pojke eller
flicka. Lego, lekköket, dockor, bilar - alla lekar med allt.”
Tre pedagoger beskriver att de försöker bemöta barn lika oavsett kön där exempelvis en pojke
respektive en flicka visar upp sig i klänning eller spidermandräkt blir bemötta på samma sätt.
En pedagog skriver i sina enkätsvar att: “Jag försöker vara neutral på så sätt att jag inte tydligt
reagerar på att en pojke vill ha klänning eller vice versa. Försöker använda ord såsom tuff till
flickor och söt till pojkar.”
En pedagog lyfter fram att barnen till mesta del leker utklädningslekar där barnen klär ut sig
till en karaktär och berättar hur de känner sig i dräkten. Pedagogen ger exempel på när barnen
uttrycker att de är stora och starka eller fina. Pedagogen upprepar hur barnen känner sig och
nickar samt bekräftar barnens känsla. Vidare tar en pedagog upp att hen tycker att arbetslaget
tänker på hur de bemöter barn beroende på kön exempelvis på hur de har olika röstlägen.
Pedagogen belyser att arbetslaget behöver utveckla sitt tankesätt gällande bemötande av olika
kön.
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SKILLNADER OCH LIKHETER I ARBETSSÄTT OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT
I observationer synliggjordes det på den ena förskolan att en pedagog i en leksituation frågar
vad pojke 1 vill göra och vem han ville leka med. Därefter bjöd pedagogen in pojke 1 till
pojke 2 och lät barnen styra hur lek-situationen skulle se ut. I leksituationen lekte pojke 2 med
bilar vid en bilmatta där pedagog bjöd in pojke 1 in i leken. I denna situation lät pedagogen
barnets val av lekkamrat styra vad detta barn skulle göra. I en annan situation presenterar en
pedagog materialet lera som Eidevald (2011, s.32) tar upp är ett könsneutralt material.
Pedagogen presenterar materialet och berättar att barnen kan känna på leran och forma med
leran. På så vis får barnen utrymme att använda sin fantasi med vad de vill göra med leran.
Pedagogen tar vidare några av barnens idéer om att göra djur och ger barnen inspiration till
hur de kan gå tillväga gällande utformningen av leran. Pedagogen som gör lerfigurer
kommenterar vad barnen konstruerar. Pedagogen använder beskrivningar som söt och fin.
I observationerna synliggjordes en leksituation där en flicka och en pojke gick fram till en av
pedagogerna för att visa sina dockor. Pedagogen frågade då barnen varför bebisen inte hade
några kläder på sig och barnen svarade att de skulle gå tillbaka till dockvrån och klä på sina
bebisar. Varken pedagogen eller barnen benämnde dockorna som pojke eller flicka utan sa
istället bebis. I ytterligare en leksituation byggde samtliga barn en koja vid ett mindre bord i
ett av rummen, vilket ledde till att alla barnen inte fick plats i kojan. En pedagog såg att
barnen inte fick plats i kojan och bjöd istället in till att bygga en större koja ute bland de stora
borden. Pedagogen lade märke till en pojke som var i köksvrån och lagade mat och
uppmuntrade pojken till att bjuda sina kompisar på mat i kojan. I sin tur ledde detta till att
pojken blev en del i leken med kojan där han lekte kock.
Majoriteten av pedagogerna som svarade i enkätundersökningen lyfter fram att de inte gör
någon skillnad på flickor respektive pojkar i sin undervisning. Det framkommer även i svaren
att majoriteten av pedagogerna anser att alla barn har lika värde oavsett vilket kön de tillhör.
En av pedagogerna poängterar genom ett citat att:
"Oj… Jag TROR att jag är medveten och att jag visar för barnen att män och kvinnor
kan göra/gör samma saker både hemma och på jobbet. Jag tror inte att jag varken
placerar vuxna eller barn i "köns fack", utan försöker förmedla att alla är lika mycket
värda och alla kan göra "allt" (det mesta iallafall). Sen anser jag ju att vi måste få
vara olika också."
En av pedagogerna svarade inte på frågan om hur pedagogens undervisning kan synliggöra
olika könsroller i enkätundersökningen. Vidare uttrycker en annan pedagog att det är svårt att
säga om traditionella könsroller bekräftas eller inte. Pedagogen menar att hen erbjuder
material som hammare, spik och såg till alla barn och där av får alla möjligheter att vara med.
Sy och väva får alla barn göra, på så vis beskriver pedagogen att hen försöker ha ett medvetet
tänk kring genus. Samma pedagog belyser att arbetslaget ständigt försöker utveckla sitt
genusarbete i verksamheten.
I jämförelse av hur pedagogerna uttrycker sig arbeta och hur pedagogerna faktiskt arbetar går
det att se likheter. En tydlig likhet är att pedagogerna uttrycker i enkäten och utifrån
observationer att de undviker att göra skillnader i sitt bemötande av flickor och pojkar. Något
som framgår i enkätundersökningen är att majoriteten av pedagogerna uttrycker att de inte
medvetet arbetar med genus. Däremot är begreppet inte främmande för pedagogerna vilket
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synliggjordes i observationerna där en stor del av pedagogerna inte skiljde på sitt bemötande
gällande flickor respektive pojkar. I observationerna framgick det att pedagogerna gjorde
barnen medvetna om genus genom exempelvis samtal om kön. Det framgår däremot inte om
samtal kring genus sker regelbundet eller om det är omedvetet respektive medvetet att
pedagogerna gjorde barnen medvetna om genus.

DISKUSSION
I detta avsnitt kommer resultatet sättas i relation till vad som tas upp i bakgrunds- och
teoretisk ram avsnitten. Här kommer dessutom en djupgående analys av resultatet presenteras.
I detta avsnitt kommer även diskussion kring val av metod i studien framföras samt
diskussion om didaktiska konsekvenser gällande studiens ämnesområde.
Syftet med studien är att synliggöra pedagogers förhållnings- och arbetssätt gällande genus
satt i relation till barns lek. Det mest betydande som framkom i resultatet är att samtliga
pedagoger som deltog i enkätundersökningen beskriver att de försöker erbjuda samma
lekmaterial och miljöer till både flickor och pojkar. Däremot framkommer det i
enkätundersökningen att endast tre pedagoger beskriver att de försöker bemöta barn lika
oavsett kön och tillämpar ett mer könsneutralt synsätt. Något som Bodėn (2011, ss. 42,44 ) tar
upp om pedagogers synsätt på genus är att det kan ha en inverkan på hur barn ser på genus i
längden. Vidare tar Svaleryd och Hjertson (2018, s. 88) upp att samhället kan ha en påverkan
på hur kön ses av olika individer som exempelvis kopplas till färger. De menar att färger som
blått kan i många fall associeras med pojkar respektive rosa kopplas till flickor. Något som vi
anser problematiskt i enkätundersökningen är att endast tre pedagoger beskriver att de har ett
könsneutralt arbetssätt och på så vis bemöter alla barn lika oavsett kön. Detta är ett arbetssätt
som vi anser bör finnas med samtliga pedagoger. Pedagogernas synsätt på genus kan
avspeglas på hur barnen ser på genus och där av är ett kan ett arbetssätt som bygger på att alla
barn bemöts likvärdigt vara av betydelse. Barns syn på genus och kön kan påverkas genom
exempelvis samhällets syn eller hur sociala medier framställer begreppen och därför anser vi
att pedagogernas arbets- och synsätt kan ha en betydande roll för hur barn ser på genus.
PEDAGOGERS ARBETSSÄTT
I Resultatet av vår studie kommer det fram att majoriteten av pedagogerna som deltagit i
undersökningen samtalar i hög grad i arbetslagen om genus och allas lika värde. Något som
även Svaleryd & Hjertson (2018, s. 71) lyfter att alla har rätt till att få sina behov
tillgodosedda genom likvärdig behandling som innefattar att alla är olika och har olika behov.
Pedagogerna i vår studie uttrycker att de försöker presentera allt material för alla barn och att
de försöker att inte tänka på om det är en pojke eller flicka utan utgår från individens intresse.
I resultatet lyfts även att pedagogerna vill och försöker utveckla sitt arbete kring genus i
verksamheten. Något annat som framkommer av resultatet är att pedagogerna får en del
stöttning av litteratur i sitt genusarbete. Det framkommer även i resultatet att många av
pedagogerna vill ta del av mer litteratur då de menar att det alltid går att utvecklas inom olika
områden i förskolans verksamhet. Något annat som en pedagog tar upp i enkätundersökningen
är på vilket sätt läslyftet påverkat hens tankesätt gällande utformning av samtal. Pedagogen
tar vidare upp att de sokratiska samtalen har utmanat såväl barnens som pedagogens egna
tankesätt gällande genusfrågor.
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Genom resultatet går det urskilja att en majoritet av pedagogerna tar upp att det diskuteras
flitigt om vad barnen har för intresse och behov. Två av pedagogerna belyser att det förs
diskussion om hur olika lekmaterial kan påverka och utmana barnen. Det har även diskuterats
kring huruvida lekmiljöerna påverkats av samtal kring genus. I dessa två pedagogers arbetslag
framkommer det att de i stor utsträckning har haft ett medvetet tankesätt gällande genus i sin
utformning av lekmiljöerna. Vidare beskriver pedagogerna att de har döpt om rummen till
könsneutrala namn som exempelvis myr-rummet som tidigare hette bygg-rummet.
Pedagogerna har även skapat möjlighet för barnen att göra rum i rummen där exempelvis
läshörnan kan användas som väntsal till restaurangens gäster. Något som Eidevald (2011, ss.
32–33, 36) poängterar är hur rummens namn på förskolan kan bjuda in barn på olika sätt.
Rum med könsneutrala namn kan vara mer inbjudande för både flickor och pojkar istället för
att rummet bjuder in specifikt flickor eller pojkar. Vidare tar Eidevald upp vikten av att
pedagoger erbjuder könsneutrala leksaker och uppmuntrar barnen till att våga testa nya
lekmaterial än vad de är vana vid.

PEDAGOGERS FÖRHÅLLNINGSSÄTT
I en observation visade en pojke och en flicka varsin docka för en pedagog. Pedagogen
frågade barnen var bebisarnas kläder var någonstans och fick som svar att de skulle gå tillbaka
till dockvrån och klä på bebisarna. I denna situation benämnde pedagogen och barnen
dockorna som bebisar istället för flicka respektive pojke. Bodén (2011, s. 42, 44) tar upp att
barnens syn på kön påverkas av pedagogernas sätt att se på genus. Om pedagoger använder
sig av begrepp kopplade till könskodade material eller leksituationer kan det påverka barnens
begreppshantering.
Något annat som synliggjordes genom observationer var i en leksituation där flertalet barn
byggde en koja. En pedagog uppmärksammade att kojan var för liten för barnen som var med
och föreslog att barnen kunde bygga en större koja på annan del av avdelningen. Pedagogen
såg en pojke som lekte i köksvrån ensam och föreslog att pojken kunde laga mat till sina
kamrater i kojan vilket i sin tur ledde till att pojken var med i kojan där han agerade kock.
Något som Bodén (2011, s. 39) lyfter är att pojkar kan ha svårt för miljöombyte då pojkar
upplevs få en sämre position vid olika leksituationer. Däremot kan vi urskilja hur pojkens
agerande i observationen frångår vad Bodén beskriver kring pojkars positionsbyte i
leksituationer. Pojken i observationen fortsätter med samma position som i tidigare aktivitet
utan att ifrågasätta sin tidigare roll i den nya leken. På så vis framgår det att pojken utan
hinder kan fortsätta sin lek i en ny miljö.
Vidare genom observationer framhävs en situation där en pedagog presenterar lera för barnen
som Eidevald (2011, s. 32) tar upp är ett könsneutralt material. Pedagogen berättar vad de kan
göra med leran exempelvis forma eller känna. Pedagogen frågar barnen vad de vill göra med
leran där ett barn säger att hen vill göra en björn. Pedagogen tar till vara på barnens idéer om
att göra djur och visar hur de kan gå tillväga i skapande processen. I skapande processen
kommenterar pedagogen barnens lerfigurer och använder beskrivningar som söt och fin.
Eidevald (2011, s. 30) lyfter fram vikten av att använda varierande ordval till såväl flickor
som pojkar. Vidare tar Eidevald upp att ord som exempelvis fin i många fall relateras till
flickor medan ord som häftig istället relateras till pojkar. Genom att använda varierande
ordval menar Eidevald att fokus kan hamna på individen istället för könstillhörigheten.
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I observationerna gick det urskilja att några av pedagogerna tog fram byggleksaker till barnen
såsom atomer, lego och magneter. Pedagogerna plockade fram materialen då de sett stort
intresse för konstruktion i barngruppen. Materialen bestod av flera färger vilket pedagogerna
påpekade kunde betyda att materialen var könsneutrala. Samma pedagoger i en annan
situation tog fram leksaksdjur och pussel med djurmotiv då pedagogerna dels eftersträvade att
behålla lugnet i barngruppen och för att barnen hade intresse för djur. Eidevald (2011, s. 32)
belyser att förskolor kan erbjuda barnen lekmaterial som riktar sig till både flickor och pojkar
och där av inte till ett specifikt kön. Exempel på lekmaterial beskriver Eidevald som cyklar,
bollar eller skapande material.
PEDAGOGERS INBJUDAN TILL LEKMILJÖER OCH MATERIAL
I enkätundersökningen framgick det tydligt att samtliga pedagoger som deltog i
undersökningen beskrev att de utgick från barnens intresse och behov i val av lekmaterial. De
menar att barnens behov tillgodosågs utifrån individen och inte utifrån kön. Vidare utifrån
enkäten gick det urskilja att majoriteten av pedagogerna försöker erbjuda och ge möjlighet till
alla barn att få möta olika material och lekmiljöer oavsett kön. Något som Salmson och
Ivarsson (2015, s. 195) tar upp är att vuxna som bemöter barn likvärdigt utgår från barn som
individer och inte utifrån deras kön. I observationerna gick det se att pedagogerna på båda
förskolorna bjöd in till varierande aktiviteter i olika lekmiljöer. På båda förskolorna gick det
även urskilja miljöer som bjöd in till mer specifik aktivitet som exempelvis läsa böcker eller
leka restaurang. Som tidigare nämnts påverkade pedagogernas diskussion om utformningen
av genus i lekmiljöer på förskolan. Pedagogerna valde att byta namn på exempelvis byggrummet till myr-rummet för att kunna skapa lekmiljöer som bjuder in alla barn. Pedagogerna
har även bytt namn på dockvrån till restaurangen då de satt ihop restaurangen och dockvrån
till en lekmiljö i och med att pedagogerna uttryckte att Restaurangen var en mer könsneutral
benämning. Bodėn (2011, s. 39) beskriver att specifika namn på olika rum i förskolan kan
leda till att rummen upplevs som könskodade.

METOD DISKUSSION
I utformningen av studien bestämdes det i ett tidigt stadie att kvalitativ metod skulle användas
i undersökningen. Bryman (2018, ss. 454, 487, 490–491) lyfter fram att kvalitativ forskning
utgår från hur händelser beskrivs med ord. Studiens syfte handlar om pedagogers arbets- och
förhållningssätt där fokus var på hur pedagogers tankar kring genus kopplat till lek
synliggjordes. Kvalitativ metod som metod ansats valdes eftersom datainsamlingsmetoderna
inom kvalitativ forskning dokumenteras genom ord. studiens syfte riktade sig mot hur
pedagoger utformar och planerar förskolans verksamhet gällande genus kopplat till lek och
där av kunde pedagogers tankar synliggöras tydligast genom kvalitativ metod.
Datainsamlingsmetoderna skedde genom observationer och enkätundersökning. Vid
insamling av data togs beslutet att genomföra observationer innan enkätundersökningen
påbörjades. Med anledning av detta då enkätsvaren inte skulle påverka pedagogerna i deras
agerande i observationerna. Observationerna skedde under en fem dagars period som
varierade mellan förmiddag och eftermiddag. Variationen berodde på att verksamheten var
utformad på olika sätt och varierade från dag till dag. I enkätundersökningen upplevdes en del
av svaren behövas ytterligare förklaring. Detta då en del av svaren i enkätundersökningen
beskrevs kortfattat och hade med fördel kunnat förtydligas med intervjuer. På så vis hade
pedagogerna som deltog kunnat få möjlighet till att utveckla sina svar. Hjalmarsson (2016, s.
160) tar upp att frågeställningar som har ett specifikt fokus kan upplevas svår för deltagaren
att svara på om den som deltar inte är insatt i området frågeställningarna handlar om. I
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enkätundersökningen kunde mer generella frågeställningar om genus kopplat till lek vara
framträdande för att inte tränga in deltagarna i ett område de inte är bekväma med.
Tidigare kunskaper om verksamheten som vi haft har i avkodningsprocessen åsidosatts i den
mån vi kunnat. Westlund (2019, s. 81) lyfter fram att förkunskaper om ett specifikt område
kan påverka hur information bearbetas. Som tidigare nämnts har våra förkunskaper inom
verksamheten till viss grad påverkat hur bearbetningsprocessen av datainsamlingen kodats av.
Exempelvis kan våra tidigare erfarenheter av barngruppen och arbetslaget haft en inverkan då
vi är bekanta med verksamheterna sen tidigare. Trots att egna uppfattningar kan påverka hur
information bearbetas är det av stor vikt att ha ett öppet synsätt på insamlade data.

DIDAKTISKA KONSEKVENSER
Syftet med studien var att synliggöra pedagogers förhållnings- och arbetssätt gällande genus
satt i relation till barns lek. Med detta önskar vi att pedagoger öppnar upp för diskussion om
hur de arbetar och förhåller sig till genus kopplat till lek. Genusarbetet innefattar såväl
förhållningssätt som arbetssätt. En fördel för att pedagoger ska kunna ta in kunskap kan
handla om att ha ett öppet synsätt gällande genus och även att pedagoger får möjlighet att
reflektera kring sitt bemötande av olika kön. Eidevald (2011, s. 30) poängterar vikten av att
använda likvärdiga ord till flickor respektive pojkar. Vidare lyfter Eidevald att pedagoger som
arbetar med likvärdiga ord till båda könen inte förekommer i stor utsträckning i förskolans
verksamhet. Han menar vidare att hur pedagoger använder begrepp, så som fin eller häftig,
kan påverka hur föremål blir könsmärkta som exempelvis att en klänning är fin eller bil är
häftig. Pedagogers val av begrepp i bemötandet av genus kan bli avgörande för huruvida
könsroller blir bekräftade eller inte i förskolans verksamhet. Då det mest betydande som
framkom i resultatet var att endast tre pedagoger uttryckte att de bemöter alla barn likvärdigt
oavsett kön anser vi det problematiskt att inte alla deltagare tillämpar likvärdigt bemötande till
pojkar respektive flickor.
En pedagog belyser genom enkätundersökningen att det hade varit önskvärt med en plattform
med fokus på genus för att få stöd i genusarbetet. En genusplattform tror vi hade kunnat
informera om forskning, aspekter och perspektiv om genus som pedagoger kan ta del av
gällande sitt arbete med genus. Genom en genusplattform som enbart riktar sig mot pedagoger
i förskolans verksamhet kan plattformen lyfta fram forskning enbart riktat mot förskolan. En
plattform kopplat till genus tror vi kan bidra till att pedagoger på ett mer lättillgängligt sätt
kan ta till sig av vad forskning lyfter fram gällande genusarbete i förskolan. Plattformen tror
vi dessutom hade kunnat vägleda pedagoger och på så vis ge stöttning i genusarbetet.
Utifrån denna undersökning tror vi att pedagoger kan få upp ögonen för olika perspektiv av
genusarbetet. I studien synliggörs hur pedagoger reflekterar kring alla barns lika värde där
exempelvis alla barn får tillgång till alla material och lekmiljöer på förskolan oavsett kön.
Något som Läroplan för förskolan (2018, s. 15–16) lyfter fram är att:
“Arbetslaget ska:


säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i
utbildningen oavsett könstillhörighet
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inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt
som går utöver könsstereotypa val”

Slutligen tror vi att om pedagoger ger genus mer utrymme i sitt arbete kan det leda till att
pedagogerna blir kontinuerligt påminda om att arbeta med genus i verksamheten som kan vara
gynnsamt för både barnen och pedagogerna. Genom att alla pedagoger får möjlighet till
liknande stöttning i genusarbetet tror vi att det kan leda till att fler pedagoger arbetar mer
aktivt och medvetet med genus i verksamheterna. Arbetar pedagogerna aktivt med genus tror
vi även att barnen i sin tur kan få en större inblick i vad genus innebär.

- 20 -

Tack!
Vi vill rikta stort tack till de pedagoger som tog sig tid att delta i undersökningen samt gett oss
stöd i vår utbildning. Vi vill även tacka vår handledare som gett oss givande diskussioner,
intressanta perspektiv på olika tankegångar samt stöttat oss under studiens gång.
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