
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project  first cycle 
 
 
 
 
 
 
 

Huvudområde: Pedagogik 

Major Subject: Education 

 

Pedagogers uppfattningar om barns genus på förskolan 

 

 

Christian Vedin



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET  
Institutionen för utbildningsvetenskap 

Examinator: Annelie Hansson, Annelie.Hansson@miun.se 
Handledare: Ulla Damber Ulla.Damber@miun.se 
Författare: Christian Vedin chve1201@student.miun.se 

Utbildningsprogram: Förskollärarprogrammet, 180/210 hp 
Huvudområde: Pedagogik 

Termin, år: HT, 2016 



  

 

i 

 

 Abstrakt 
 

Syftet med denna studie var att beskriva sex pedagogernas uppfattningar om 

barns genus i förskolan. Studien har studerat pedagogers uppfattningar på barns 

genus och pedagogers syn på den allmänna påverkan utifrån samhället i stort. 

Denna studie är en kvalitativ intervjustudie som genomfördes med hjälp av 

djupintervjuer. Där sex pedagoger bestående av fem kvinnliga och en manlig 

pedagog ifrån två förskolor, fick delge sina uppfattningar om barns genus på 

förskolan. Resultatet av denna studie lyfter upp vikten av barnens genus och 

dess betydelse i de yngre åren. Pedagogerna menar att de har en stor påverkan 

på barnen i förskolan, där deras syn kan påverka barnen och hjälpa eller hindra 

barnets fortsatta utveckling. 

 

Nyckelord: Genus, identitet, könsroller, pedagogers uppfattningar, genus 

utveckling, förskolan,  
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 Inledning  
 
I dagens Sverige så är genus en väldigt viktig del i vårt samhälle, den här uppsatsen 

kommer att kolla på genus i förskolan, specifikt pedagogernas syn på barns genus i 

förskolan. Pedagogers syn och samhällets syn i stort har stor påverkan på de 
könsskillnader och könskategorierna som finns. Detta menar Hellman (2013) som 

beskriver vidare att den tidigare forskningen har genom tiderna fokuserat mycket kring 

hur könen skapas i relation mellan varandra. Könskategorierna flickor och pojkar 
skapas utifrån situationer hur vi som grupp ser på flickor och pojkar i samhället. Det är 

hur man förhåller sig och reflekterar kring flickor och pojkar som är grunden till 

könsskillnaderna. Om pedagogerna pratar om könsskillnaderna och reflekterar kring 

dess betydelse, så får de syn på sina egna fördomar om genus. Då fördomarna ligger 
till grund för hur pedagogerna agerar på förskolan ur ett genusperspektiv.  

 
Likabehandling är ett stort ämne i dagens förskolor med allas lika värde. Detta är något 
som ligger i mitt intresse och speciellt genus i stort. Då det tidigare har forskat mycket 

kring likabehandling och genus på förskolan har jag valt att fokusera på pedagogers 

syn på genus hos barnen. Då det är ett stort och relevant ämne i dagens svenska 
samhälle och det är något som intresserar mig. I dagens svenska samhälle har förskolan 

en viktig roll utifrån ett socialisations aktörsperspektiv, då 77 procent av barnen mellan 

ett till fem år var inskrivna på förskolan år 2009.  Utifrån genusperspektivet är detta 
grundläggande för att kunna jobba med genus på förskolan. (Eva Ärlemalm - Hagsér & 

Pramling Samuelsson, 2009). Detta utgör en viktig del i jämställdhetsarbetet som finns 

på förskolan, när det vistas så många barn på förskolan kan man sätta grunden till ett 

mer jämställt Sverige. Om man som pedagog på förskolan jobbar aktivt med genus på 
förskolan, sätter det en del av grunden till barnens vidare tankar kring genus. Därför 

har jag valt att fånga sex pedagogers uppfattningar om barns genus på förskolan.  

Värdegrunden                                               prägla 
verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor         

                                                                      

                                                                      

                                                     

                                                                          
                                                                      

                             (Utbildningsdepartementet, lpfö98, sida 

4, 2016).  
 

Citatet lyfter det ansvar vi har som pedagoger i verksamheten, vi är under de 

första åren barnets förebilder i förskolan och det är upp till oss att hjälpa barnet 

utvecklas. Hur vi för oss medvetet och omedvetet i verksamheten tar sig barnen 

till och därför är det viktigt att vi som pedagoger kan förstå vår syn, påverkan 

och samhällets stereotyper som påverkar barnet.  

 

Sammanfattnings vis så har jag valt att skapa en frågeställning för att lyfta fram 

det jag vill uppnå i studien. Under studien så kommer jag ta del utav 

                                                                  ”Hur ser 

egentligen förskolans pedagoger på genus och hur bildar de sig åsikter om barns 

könsroller?”                           den frågan som en frågeställning för att jag 

finner det relevant till syftet med min studie. 
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Forskningsöversikt  
 

Bakgrund 

Under bakgrunden kommer jag lyfta tidigare forskning inom ämnet. jag har valt 

att dela in bakgrunden i två delar där jag lyfter olika aspekter om kring barns 

genus och delger den tidigare forskningen om kring ämnet. De delarna jag har 

valt är. Identitet och samhällets syn på pojkar och flickor och pedagogers 
uppfattningar och påverkan. 

 

Identitet och samhällets syn på pojkar och flickor 

 

Under 1800-talet dominerades samhället av en särartsideologi, som då också påverkade 

skolan där skillnader mellan könen betonades (Gannerud, 2012). Skolans uppgift var 
då att ge olika kunskaper till flickor och pojkar, för att då förbereda dem för olika 

levnadsbanor och verksamheter. Gannerud(2012) beskriver hur den offentliga 

organiserade undervisningen skedde i kyrkans regi och då anställdes bara manliga 
lärare. Senare när kvinnor år 1859 fick tillträde till yrket så skedde det så småningom 

en uppdelning och skiftning i lärarkåren och så småningom skapades en Småskola som 

omfattade de första årskurserna med en lärarkår som en nästan uteslutande bestod av 
kvinnliga lärare. Föreställningar om skillnad mellan könen används ofta när det kom 

till lärare och lärares arbete Gannerud(2012). Förskollärarkåren framhöll att olika 

åldersgrupper  ställer annorlunda krav när det kommer till fostran respektive 

undervisning. Undervisningen sågs som mer förenligt med manligt tänkande. 
Gannerud(2012) beskriver hur fostransdelen uppfattades tidigare , hur den sågs som 

viktigast i de lägre åldersgrupperna. Än idag är fostransdelen mer framträdande i de 

lägre åldersgrupperna, men tidigare hänvisades detta förhållande till föreställningen om 
att kvinnliga egenskaper var centralt för uppfostringsarbetet, något som också 

motiverade att undervisning i de åldrarna skulle vara lämpligt för kvinnliga lärare. 
Indelningen i manligt och kvinnligt har i samhället setts som fakta (Chapman, 2015). 

Detta gör att barnen även är väl medvetna om samhällets syn på kön och könsroller i 
stort. Askland(2011) menar däremot att könsrollerna påverkas utifrån både sociala och 

kulturella skillnader. Askland hävdar att för att skapa sin identitet i könsroller så får 

man ett biologisk kön, där man inte kan känna sig som något man inte är. Askland 
beskriver vidare hur man redan från tidig ålder ser skillnader på hur könen ska vara. 

Redan vid 12-18                                  “    -     ”                        

en förståelse av de anatomiska skillnaderna mellan killar och tjejer. Barn lär sig och 
utvecklar förståelse genom deras interaktion med samhället och andra individer 

(Chapman, 2015). Chapman beskriver vidare hur svårt det kan vara för barnen att finna 

sin identitet, då det är så stor påverkan kring genus från samhället, skolan och hemmet. 
Johansson(2013) beskriver tre olika synsätt på hur barnet kan förstås, där det första ses 
som ett tomt skal som ska fyllas, det andra synsättet ser på barn som oskyldiga och 

livets guldålder med sentimental syn på barndomen och en syn ett förlorat utopia. Det 

tredje synsättet ser på barn som natur där barn ska följa satta förväntningar. 
Johansson, Lindgren , Hellman (2013) skriver om hur flera synsätt  har en konflikt med 

varandra och befinner sig i en kamp om vad som kan ses som bra för barnens barndom. 
Johansson (2013) beskriver ett sätt att arbeta emot stereotypiska könsmönster, 
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Johansson menar att man kan arbeta mot könsmönstren genom att skapa gemensamma 

projekt, som överskrider ålder och kön. och istället är av intresse för alla. 
Johansson(2013) nämner hur barn prövar sig på olika könsmarkörer utan att koppla det 
till kvinnligt och manligt, vilket Johansson nämner som en möjlighet som man kan ta 

till vara på och därmed utmana barnen. 
Askland(2011) skriver om hur psykodynamiska teorier beskriver ytterligare tankar om 
hur flickor och pojkar utvecklar könsidentiteten och därmed även upplevelsen av det 

ena eller andra könet. Askland understryker dock att teorierna är kulturavhängiga och 

att det inte ännu inte finns någon teori som kan säga om könsutveckling fortlöper på 

samma sätt i alla kulturer. 
Askland (2011) beskriver de erfarenheter som barn i deras yngsta åldrar påverkas av i 

sitt identitetsskapande. Det som barnen erfar under spädbarnsåldern lägger grunden till 

hur de upplever sin identitet. Om pojkarna och flickorna får olika erfarenheter så 
utvecklar de olika identiteter, flickor som blir mer omhändertagna av sina mödrar 

skapar en bild av sig själva att flickor ska vara omhändertagande. Om pojkar får 

samma omhändertagande och visar att de också ska vara omhändertagande får de inte 

                                                              “       ”  P          
lösgöra sig från modern och bli självständiga fortare än flickor, för att klara livet på ett 

annat sätt än flickor. Så man kan säga att flickor och pojkar utifrån samma erfarenheter 

ändå lägger grunden till identitet på olika sätt. Riddersporre och Persson (2012) 
beskriver barn som egna individer med egna målsättningar, utvecklingsområden och 

intressen. Detta medför att pedagogerna på förskolan ska kunna se till varje barns unika 

utvecklingsområde och vilka behov som varje barn behöver i vardagen. Detta gör att 
alla barn ska ha rätten till att kunna få möjligheten att utveckla sitt identitetsskapande 

på deras villkor. Lokken, Haugen och Röthe (2010) menar också att detta är viktigt för 

barnen, då de ska utvecklas och erövra kunskap på deras villkor. När pedagoger 

planerar och genomför verksamheten som är på förskolan ska alla barns unika behov 
bli tillgodosedda, för att barnen ska få chansen till att utvecklas, både i kunskap och i 

identitet.   

 
Under 1970 talet skedde en stor förändring i förskolans värld, finansieringen ökade och 

detta ledde då till att fler och fler sökte sig till förskolan. Alla barn skulle få chansen att 

få vistas på förskolan oberoende av levnadsvillkor och bakgrund (Riddersporre och 
Persson, 2012).  “M         en förskola som når så gott som alla barn, som är 

tillgänglig, likvärdig och med personal som har hög utbildningsnivå” (Riddersporre & 

Persson 2012, s30).  Detta gjorde att förskolan blev en plats för lärande och 
kunskapssökande, men även en plats där barnen kunde söka sin identitet och respekt 

för medmänniskor. På förskolan skulle pedagogerna vara utbildade med goda 

kunskaper kring utveckling och lärande. Pedagogerna skulle även vara goda 
medhjälpare till att barnen skulle få skapa sig en identitet, detta ser man än idag ute på 

förskolorna. Pedagogerna har fått en meningsbärande roll att tillsammans med 

föräldrarna hjälpa barnen att finna sig en identitet (Riddersporre och Persson, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

4 

 

 

Pedagogers uppfattningar och påverkan 

 
Utifrån sociokulturell teoribildning skapar barnen förutsättningar i sociala-, kollektiva 

processer för att lära. Barnen skapar identitet - och mening i samspel med andra i sin 
omgivning.  Omgivningen har en stor påverkan på barnens identitetsskapande då den 

sociala världen struktureras av kultur och historia. Om man ser utifrån ett 

genusperspektiv skapar barnen sin förståelse av sin omvärld i hur de pratar om genus 
och hur man benämner de olika könen. Barnen tolkar det de vuxna säger och gör och 

skapar sin egen bild av genus (Ärlemalm - Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009). 
Lynch (2015) menar att pedagogernas uppfattningar ofta är tämligen ogenomtänkta och 

att fördomar inte sällan också påverkar hur verksamheten kommer att utformas. 
Pedagoger blir blinda för sina egna fördomar kring genus på förskolan. Dessa fördomar 

påverkar också pedagogers syn barns lek, styr hur barnen leker och hur barnen kommer 

att utveckla sin identitet. 

 
Chapman tar upp stereotyper i sin avhandling och hur dessa stereotyper kan ses som 

lärda, delade och socialt accepterade. Att Chapman kan se på stereotyper som socialt 
accepterade kan få som konsekvens till att stereotyperna kan ses som sanning 

(Chapman,2015). Barnen i en tidig ålder kan vara lätt påverkade och även känsliga. 

Chapman nämner hur en sån sanning kan vara väldigt känslig i den tidiga åldern för 

barn då det är under deras första år som barnen börjar förstå sig själva och det är också 

en tid då barnen börjar se och följa könsroller (Chapman,2015). Chapman(2015) 

skriver hur de tidiga åren för ett barn är en kritisk period för att arbeta mot 
könsstereotyper, Chapman ser det som extra viktigt då, Chapman anser att 

stereotyperna begränsar barnets känslomässiga utveckling. Chapman(2015) ser det som 

att barnen tar och följer de strikta eller negativa stereotyper och får då en begränsning 
av sig själva. Begränsningar som kan hindra barnens utveckling och inte bara i nuet 

utan även i framtiden. 

 
Hur pedagoger påverkas av stereotypa synsätt på pojkar och flickor , men också hur 

sådana mönster diskuteras vidare i avhandlingen av Lynch(2015). Chapman(2015) tar 

upp mängder av sätt som pedagogers uppfattningar kan ha en påverkan på barns lek. 

Chapman menar att planerade aktiviteter, resurser, återkoppling, generella interaktioner 
med andra pedagoger och det som Chapman ser som den största påverkan, nämligen 

pedagogernas deltagande i barnens lek.  Lynch(2015) skriver om hur pedagogernas 

genom sitt arbete på förskolan söker främja jämställdheten på förskolan och hjälpa 
barnen med deras identitetsskapande. Lynch beskriver hur det är viktigt att man som 

pedagog lyfter barnens frågor i arbetet med barngruppen, genom diskussioner och 

arbete i gruppen. Vanliga mönster som fanns i verksamheten var enligt pedagogerna att 
flickorna tog mer typiska drama lekar, medan pojkar sågs hålla sig mer till rollek och 

bygglekar.(Lynch2015). Vilka lekar pedagogerna tillåter eller förhindrar är också en 

 viktig aspekt av hur pedagoger påverkar utvecklingen av barns syn på genus 
(Sandström, 2013). Ofta så kan pedagoger sätta stopp för barns lek speciellt pojkars 

lek. Kvinnliga pedagoger kan ofta sätt stopp för pojkars lekar som kan ses som för 

bråkiga. Sandström( 2013) skriver även om hur manliga pedagoger kan ha en större 

tolerans till bråkiga lekar. Sandström menar att det beror på pedagogernas egna 
uppväxt. Det gäller även kvinnliga pedagoger som kan se sig själv i tjejernas lek. 

Sandström (2013) skriver om hur man kan arbeta för genus-likvärdighet på förskolan. 

Pedagogerna måste utmana varandra med deras egna könsfördomar om manlighet och 
kvinnlighet och hur pedagogerna för sig i förhållande till de fördomarna. Sandström 

(2013) skriver om en viktig del till pedagogers arbete mot genus i förskolan är att 

förstå och se sin egen konstruktion av genus, vilket ofta pedagoger inte ser och inte är 
medvetna om, vilket kan bidra med att pedagogerna överför synsätt och 

handlingsmönster till barnen utan att de är medvetna om att detta sker. 
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Hellman (2013) lyfter att  manliga förebilder är något som behövs för pojkars 

identifikation. Om denna identifikation brister blir pojkarna emotionellt kluvna och 

om pojkarna får en brist i manliga förebilder så skapar de sig förebilder av de enda 

manliga de kan se, till exempel så kan många barn relatera till superhjältar i media, då 

superhjältarna finns nära till hands och kan ses som starka trygga personer. Den andra 
delen i brist av förebilder för pojkar visar att pojkarna blir mer våldsamma, då pojkar 

behöver nån som är kraftfull och kan sätta gränser mer än vad kvinnor kan. I denna 

studie visas även en tredje aspekt där män behövs på förskolan för att skapa en jämvikt, 
då förskolan anses vara utifrån de kvinnliga koderna, såsom omvårdnad och att 

förskolan till största del bemannas av kvinnliga pedagoger. Hellman, fortsätter med att 

sätta sig kritisk till detta då hon menar att kvinnligt och manligt består av pedagogers 

uppfattningar kring vad en pojke och flicka ska klara av i praktiken, de är de 
förutfattade meningarna som vuxna har. Pojkar kallas oftast för problematiska och 

bråkiga på förskolan medan flickor är lugna, harmoniska och duktiga. Ett begrepp som 

                 “                   ”                              meningarna som 
finns om pojkar på förskolan.  
Hellman (2013) beskriver hur pojkar inte ges samma utrymme för möjligheten till en 

djupare förståelse från de kvinnliga pedagogerna på förskolan. Detta gör att pojkarna 

bli mer dominerande mot de kvinnliga pedagogerna då dessa barn vill komma fram 
mer i praktiken. Detta gör då att dessa  pojkar blir mer problematiska.  Uttrycket 

“            ”                                                   underpresterar utifrån 

de uppfattningar kring vad de ska klara av, eller på brist i miljön kring barnen. I äldre 
studier visas en tydlig oro för pojkar och deras brist på empati, men detta är något som 

kan strykas menar Hellman då Johansson(2007, refererad i Hellman 2013. ) menar att 

det finns tydliga likheter i hur flickor och pojkar tar sig an de etiska erfarenheterna och 
omsorgen.      

  
Ärlemalm - Hagsér & Pramling Samuelsson, (2009) beskriver hur genusforskningen 
har sitt fokus i att definiera, kategorisera och organisera kön. Detta är problematiskt då 

genus innehåller makt, och social över- och underordning. De menar vidare att genus 

är ett kön skapat i det historiska med det sociala och kulturella könet istället för det 
biologiska könet. Könet som begrepp är skapat av våra tankar, handlingar och 

föreställningar kring könen, man kan säg att könen skapades ur det sociala. Det finns 

olika nivåer för att förklara det sociala könens uppkomst som beteende, förmågor, 

utseende och språk, där dessa olika nivåer används för att förklara skillnader mellan de 
olika könen, men de olika tolkningarna av dessa begrepp kan variera, där varje individ 

har sina egna uppfattningar.     

 

 

Enligt en undersökning gjord av Svaleryd (2003), tillåts ofta flickorna att ta mer 

plats i vardagen på förskolan, pojkar tar i statistiken dubbelt så mycket 

talutrymme än flickorna under dagen på förskolan. Matbordet är också en plats 

där vanligtvis pojkarna tar mer plats är flickorna. Detta kan leda till att pojkarna 

sätter sig och blir det mer dominanta. När pojkarna sätter sig mot det mer 

dominanta håller så blir de i främsta rummet för pedagogerna vid aktiviteter 

som styrs av vuxna. Om man syns och hörs mer så blir det en dold lyssnande 

som gör att de mer dominanta går före i dessa aktiviteter. I undersökningen 

kunde man även se tydligt att flickorna blev mer vinnande av den så kallade fria 

leken, där flickorna fick mer kontakt med pedagogerna på förskolan eftersom 

de gärna sitter eller leker nära en vuxen för att skapa kontakt, som de inte får 

under aktiviteterna.    
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Svaleryd(2002) beskriver begreppet könsmönster som ett beteendemönster som 

skiljer könen år. Som flickor och pojkar så kan man se en skillnad i val av lek, 

känslor och förhållningssätt, men det är upp till var och en att välja vilket som 

förknippas med respektive kön.  

 

Månsson(2000) beskriver pedagogens påverkan på barns synsätt. Barn tar åt sig 

av pedagogers och vuxnas förhållningssätt vilka signaler och 

förutsättningarna de ger barnen. Månsson menar vidare att det är viktigt att man 

som pedagog och vuxen bemöter barnen med både kritik och uppskattning då 

detta påverkar barnens självuppfattning senare i livet.    

Eidevald (2009) beskriver en studie som hade till syfte att undersöka 

pedagogers bemötande mot pojkar respektive flickor i olika situationer. 

Resultatet av studien visar på att pedagoger definierar och bemötte pojkar och 

flickor på ett stereotypiskt sätt. Pojkar är stökiga och flickor är duktiga. 

Pedagogerna hade dolda förväntningar på hur barnen skulle agera ur ett 

könsperspektiv. Dessa aspekter spelar en stor roll i hur pedagogerna bemötte 

barnen i olika situationer under dagen på förskolan.  

 

Könsblindhet är ett begrepp som Olofsson (2007) beskriver som att man inte ser 

ett könsmönster. Istället ser man undantag i de olika könen. Dessa könsmönster 

sitter djupt inom oss och lägger grunden till vilka vi är som individer, men 

dessa är inte synliga för oss utan ligger dolda.  Vi kan till exempel se ett 

beteende hos pojkar som vi är vana så det blir ett mönster. Om vi däremot ser 

nått som vi inte är vana så lägger vi märket till undantagen, det blir något som 

går utanför normen. Könsblindheten kan man säga är ett synsätt där pedagoger 

tror att de är könsneutrala men i själva verket bekräftar könsmönster hos barn, 
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Syftet 

Syftet med denna studie är beskriva sex pedagogers uppfattningar om barns genus och 

pedagogernas uppfattningar om verksamhetens påverkan på barns genus i 

förskoleverksamheten 

 



  

 

8 

 

      Metod 
Studiens grundstruktur är att den är en kvalitativ intervjustudie. Det empiriska data 

inför studien samlades in via djupintervjuer. Eliasson (2013) beskriver intervjuer som 
kan vara mer eller mindre strukturerade. I denna studie använde jag mig av en 

intervjuguide för att kunna genomföra intervjuerna mer ostrukturerat, med andra ord så 

utförde jag djupintervjuer. Under djupintervjuerna använde jag mig av teman i 

intervjuguiden för att ge mig en struktur. Teman som jag använde var typiska mönster 
för pojkar och flickor, arbete med genus, pedagogernas uppfattning om barnens tankar 

omkring genus, pojkars och flickors lek och barnens lek med könsroller . 

Intervjuguiden användes som en checklista och som stöd under intervjuerna igenom 
studien (Kvale 2014). Inför insamlingen av data så kom mitt val att hamna på 

intervjuer, eftersom jag var intresserad av att undersöka pedagogernas uppfattningar 

om hur barns genusuppfattning utvecklas i förskolemiljön., Jag valde att intervjua 
pedagoger för att se hur de har sett hur barns genus utvecklas under tiden på förskolan. 

Jag valde att utföra intervjuer med pedagoger då, de spenderar mycket tid med barn på 

förskolan och ser då över tid hur barnen utvecklar sina tankar och könsrollsmönster i 

förskolan. Jag ville också ta del av pedagogernas tankar om hur barnens medvetenhet 
om genus utvecklas generellt och om vissa företeelser förekommer mer i vissa åldrar, 

eller om andra urskiljbara mönster förekommer, enligt pedagogerna. Jag valde att 

utföra intervjun utifrån en guide för att kunna få mer svar kring mina frågor, Med en 
intervjuguide så kan jag få mer utifrån intervjuerna utan att ha fasta frågor som kan 

begränsa det naturliga samtals flödet.  

Urval   

För att få fram så mycket varierad data som möjligt, valde jag att ta kontakt med två 

förskolor och sex pedagoger via telefon och sedan via ett besök i förskolorna. Jag valde 

att ta kontakt och besöka förskolorna för att bygga ett förtroende. Löfdahl, Hjalmarsson 

och Frazen (2015) skriver att bygga ett förtroende kan hjälpa dem du ska intervjua att 
bli mer bekväma vilket kan hjälpa dem att berätta mer. Jag valde två förskolor för att få 

en bredare bild i min datainsamling. Jag valde även att undvika förskolor där jag 

tidigare har varit och känner pedagogerna, för att undvika svar som pedagogerna kan 
ge, som de tror jag vill höra Istället tog jag kontakt med nya pedagoger eller pedagoger 

jag inte haft så mycket kontakt med för att undvika att få svar som snarare motsvarade 

vad pedagogerna trodde att jag ville höra (Kvale, 2014). 
Dock så finns det begränsningar med hur valet av intervjuerna valdes, med två 

förskolor och sex pedagoger så kan det inte skapa en större bild av hur alla förskolor 

och pedagoger förhåller och uppfattar genus. Utan jag kan bara delge de sex 

pedagogernas uppfattningar om genus.    
 

Pedagogerna kommer benämnas med bokstäver i resultatet och kommer stå med i en 

lista med pedagogernas yrkes erfarenhet. 
 

Förskolan: Solen 

Pedagog,u Förskolelärare 18 års 

Pedagog,k Förskolelärare 7 års 
Pedagog,p Förskolelärare 17 års 

 

Förskolan: Månen 
Pedagog,m Förskolelärare, 1,5 års 

Pedagog,e Förskolelärare, 6 års 

Pedagog,f Förskolelärare, 25 års 
 



  

 

9 

 

 

Genomförande   

Inför intervjuerna förberedde jag genom att prata med deltagarna i förväg om varför 

och hur jag hade tänkt genomföra intervjuerna. Jag informerade samtliga deltagare om 
att en förutsättning för deltagande var att de gav sitt samtycke till medverkan och att de 

hade rätt att när de ville dra sig ur studien. Jag informerade om att det material som i så 

fall kanske redan var insamlat inte skulle komma att användas. Informationen gavs dels 

genom ett missiv samt genom samtal med deltagarna på plats. Att jag tog en tidig 
muntlig kontakt kom att hjälpa mig längre fram under intervjuerna och bidrog då till 

mer data och förståelse av barnens förhållningssätt till genus i förskoleverksamheten. 

Det var viktigt att bygga upp ett förtroende mellan mig, personalen redan från 
början innan intervjuerna förberedde jag de tekniska delarna genom att testa 

inspelningsutrustningen. Jag tog mig även tiden att igen gå igenom att det var frivilligt 

och att deltagaren kunde dra sig ur när de ville. Löfdahl(2015) skriver hur förberedelser 

är viktiga och en god förståelse av ens valda tekniska hjälpmedel är viktig. Löfdahl, 
Hjalmarsson och Frazen, (2015) tar även upp hur inspelningsverktyg kan hjälpa både 

intervjuaren och intervjupersonen, då intervjuaren kan fokusera på frågorna och 

intervjupersonen inte behöver avbryta sig under tiden som intervjuaren för 
anteckningar. Det blir då mycket viktigt att tekniken fungerar och att man har nog med 

minne och har testat tekniken innan. Eliasson (2013) beskriver även att om en intervju 

ska spelas in vid intervjutillfället, måste informanten ge sitt samtycke innan 
intervjustarten. Eliasson menar vidare att man även ska kolla upp hur informanter 

ställer sig till att bli citerade i studien. En fördel med att spela in intervjuerna är att 

informanten kan bli citerad ordagrant och att citatet ger en rättvisande bild av vad 

informanten säger. Jag inledde intervjuerna genom att föra lite konversation innan 
själva inspelningen började genom att berätta lite om mig själv och arbetet, för att bryta 

isen och förhoppningsvis hjälpa deltagaren att bli bekvämare inför intervjun. Jag följde 

sedan min intervjuguide och ställde även uppföljande frågor för att säkerställa att jag 
uppfattat informanternas svar på ett korrekt sätt. Genom uppföljande frågor kunde 

också oklarheter redas ut och jag kunde gå djupare in i de svar jag fann särskilt 

intressanta att utforska vidare. 

Efter intervjuerna så transkriberade jag dem och analyserade efter likheter och 

skillnader mellan de intervjuade pedagogerna. Jag fick utifrån analysen fram tre huvud 

punkter som jag kommer föra i resultatet, de är identitet och genus, samhället och 
verksamheten och pedagogen och miljön. I de tre huvudpunkterna kommer jag lyfta 

pedagogernas uppfattningar, om de tre huvudpunkter och delge deras tankar.  

 

Metoddiskussion 

Utifrån de val av data insamling som jag valde så kan jag inte delge en hel bild 

utav alla förskolor och pedagoger. Jag kunde ha intervjuat mer pedagoger på 

fler förskolor för att försöka få en så stor bild som möjligt. Men dock så kände 

jag att sex pedagoger skulle räka till mitt syfte att lyfta sex pedagogers 

uppfattningar om barns genus. Det skulle dock ha varit intressant med flera 

uppfattningar, men för studien syfte och mål så tyckte jag att sex pedagoger var 

tillräkligt. Då för att kunna skaffa en tidig bild utav pedagogers uppfattningar. 

Jag hade under studien tankar att föra både intervjuer och observationer. Men 

observationerna blev tidigt borttagna så jag kände att en tidsbrist och att 

observationerna inte skulle ha samma effekt som intervjuerna. Samt att 

observationerna inte kändes lika relevant till mitt syfte, då det skulle bli svårare 

att få pedagogernas uppfattningar. 
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Etiska överväganden 

Innan man utför intervjuerna så är det viktigt att delge intervjupersonerna att man utgår 

ifrån de etiska forskningsprinciperna, formulerade av Vetenskapsrådet och att man som 

forskare delar med sig av vad dessa innebär. Därför kan ett bra verktyg vara ett missiv, 

vilket jag använde i min studie (se bilaga 1). Av missivet framgick att deltagarna i 
rapporten av studien skulle ges fiktiva namn och att deras intervju endast skulle 

användas i forskningssyfte. Löfdahl, (2015) lyfter vikten av konfidentialitet och att 

deltagarna inte ska kunna kännas igen utifrån namn, platser och orter. Det är viktigt att 
ändra ortnamn, förskole namn och namn på allt som kan leda andra till att se var man 

har fört intervjuerna och vilka som kan ha deltagit för att skydda deras konfidalitet. Jag 

valde att berätta för deltagarna både muntligt och skriftligt för att göra det så klart som 
möjligt för deltagarna vad som gällde.  
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  Resultat  
 
Jag kommer under resultatet delge pedagogernas uppfattningar om barns genus, utifrån 

intervjuerna som fördes. jag har valt att dela resultatet i tre delar där jag kommer delge 

pedagogernas uppfattningar. De tre delarna jag kommer skriva om är, Identitet och 
genus, samhället och verksamheten och pedagogen och miljön 

 

Identitet och genus 

 

En av de intervjuade pedagogerna förde fram under intervjun om hur pedagogen inte 

såg någon större skillnad på barnen och deras val av lekar. Pedagogen beskrev hur 

tjejerna inte väljer dockvrån eller hur pojkarna har springlekar utan att barnen var med 
på allt, vilket dock var emot hur en annan pedagog såg på saken där, Den pedagogen 

uppfattade istället att barnen uppfattade det som att barnen valde mer typiska 

könsroller och lekar. Pedagogen uppfattade det som att barnen valde ofta att leka med 
bilar och traktorer om de var pojkar och flickorna valde ofta att istället pyssla i 

pysselrummet och leka rollekar: 

vi har inte sådär att tjejerna väljer dockvrån och killarna väljer 

springlekar utan våra barn leker mycket med varandra det spelar ingen 

                      ”( ) 

“            …                                                  alla 
pojkarna dras till bilarna traktorerna. bygga gräva. flickorna hamnar 

ofta i pysselrummet där de sitter o ritar  o pysslar. ute o inne blir det 

också mycket rollekar istället för att vara i sandlådan där killarna 

gräver(k) 

Pedagogen kan dock även se barnen gå emellan och leka med de andra sakerna som 

inte är typiskt stereotypiska och nämner hur barn leker med varandra men att man kan 
se skillnaderna när barnen väljer vad de vill göra: 

ja det händer, de leker ju alla med sakerna på förskolan men i störst 

andel så är det dockor som flickorna leker med och bilar som pojkarna 

leker med. de dras ju men de leker ju ändå tillsammans med de olika 

sakerna. men man ser ju skillnader(k) 

Ännu en pedagog såg att barnen kan gå mellan lekarna och även vara med på de inte så 

typiska lekarna, men att de ändå främst håller sig till typiska könslekar och roller: 

Jag kan tycka killar leker...De leker väl typiskt killar o tjejer leker 

typiska tjej lekar men de går även mellan de olika lekarna, tjejerna blir 

ju också inbjudna till pojk lekarna och tvärtom(p) 

När det kommer till det typiska könsrollerna och lekarna så var pedagogerna av olika 

åsikter när det kom till om man kunde se skillnad mellan barnen. En av pedagogerna 
kunde väl se en skillnad medan de andra inte riktigt på samma sätt. 

När det kom till de mindre barnen så var det olikheter även där emellan pedagogerna. 

En av pedagogerna kunde se hur de mindre killarna var ännu mer dragna till typiska 

“         ”                                                              lan barnen: 

De små pojkarna är ju dragna mer till bilarna än de stora, för de små 

pojkarna så är det bland de första ord de säger. men även små flickorna 

är bland bilarna men det är tydligast med de små pojkarna, de små 

flickorna tycker jag inte det är någon större skillnad på, utan det är 

                                                     “         ”        
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är mindre utan de bara gillar det, nog för de är stora o de låter jag tror 

det är att de tänker att de bara är roligt.(k) 

 

Det var även en pedagog som kunde se att de mindre barnen skiljde sig ifrån de äldre 
barnen, men dock emot vad den första pedagogen sa, så såg den andra pedagogen att 

de mindre barnen var mindre dragna till det typiska:  

ja de yngre är ju inte lika färgade utan det är mer överallt o leker men, 

sen så blir det mer att de börja gå emot de mer typiska(p) 

Den första pedagogen kunde se hur de mindre pojkarna var mer dragna till typiska 
lekar och leksaker medan de mindre flickorna inte hade någon större skillnad, vilket då 

de andra pedagogerna även såg: 

Nej jag kan inte se någon riktig skillnad när det kommer till de mindre 

barnen.. de för sig som de äldre när de leker men inte så mycket eller 

hur man ska säga.. de små kan ju leka men inte alltid samma saker som 

äldre barn kan(e) 

 

Något som har visat sig på båda förskolorna är hur barnen går in i rollekar och 

springlekar. Pedagogerna kunde se hur rollekar och springlekar var populära lekar både 

bland flickorna och pojkarna på förskolan: 

Vi har ju generellt mycket springlekar och mycket rollekar på våran 

avdelning(m) 

och pojkarna ser ut att vara mer inne på springlek och andra mer fartfyllda lekar: 

killarna leker ju lite mer.. lite mer yviga lekar o tjejerna leker mer hem 

lekar(p) 

Barnen gick även in i rollekar utifrån barnprogram: 

mycket såna här spring, tagen lekar ute och så mycket rollekar ifrån 

                            …                     …                     

åtminstone(e) 

 

Många av rollerna var även till en stor del ofta kopplade till springlekar och rörelse: 

jaa.. vi har mycket rollekar och även mycket spring i dom.. det är 

väldigt mycket tjuv och polis som barnen leker ute, men även andra 

                                     …( )  

Det man kunde se var även hur barnen lekte med rollerna och vilka som inledde dem. 

När det kom till rollerna så var det inte något visst kön som startade dem men, 

pedagogerna hade lite annorlunda syn när det kom till rollerna som barnen valde i 

lekarna: 

hmm.. Det är nog lika mellan dom vi har inte så mycket att bara 

tjejerna startar elle pojkarna utan det är nog mer bara vad de har för sig 

när det sätter igång, ibland så kan de ju prata med maten om vad de ska 

        …                             ( ) 

Pedagogerna håller med om att barnen ofta kan inleda rollekar med varandra 

oberoende av kön:  

Om en lek startar så måste det ju ske någon kommunikation av nåt slag 

eller nå samspel mellan två barn. ibland är de kille och tjej, kille kille 

eller tjej och tjej. asså det är lite mixat om vem som startar leken. 

tjejerna kan man ju se är lite mer drivande i mamma pappa barn 

lekarna medan killarna kanske är mer drivande i turtles lekarna 

Men det som barnen tog för roller i lekarna kunde de se att barnen ofta tog annorlunda 

roller: 
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Flickorna är ju mer hem inriktade de leker ju mamma pappa barn och 

andra mer vårda lekar sjukhus också.. pojkarna är ju mer byggarbetare 

och så(k) 

Barnens syn på pojkigt och flickigt är något som står ut i resultatet. Barnen ser ut att 

redan vid tidig ålder ha bilder av vad en pojke och flicka är, men även hur en pojke och 
flicka ska klä sig, se ut och vara: 

tjejerna är värre på det, tjejer har mer fördomar tycker jag, jag har ju 

som kille kommit med rosa på mig, o det kan man inte ha, då kom ju 

en flicka o sa till mig, jag tycker din tröja är ful, ja men du gillar ju 

rosa, aaa.. men inte på killar, jag gillar ju rosa då kan jag väll ha en 

rosa tröja, aa men den är ful, men nästa dag så hade jag den igen och 

då sa hon sen jag tycker faktiskt din tröja är fin. men killar ska ha kort 

inte lång o inte rosa tycker flickorna mer än killarna(k) 

Det är inte heller bara tjejerna som kan starka fördomar till killigt och tjejigt utan även 

pojkarna kan vara väldigt bestämda med att det ska var på ett visst sätt. vilket var något 

jag kunde se på båda förskolorna. 

det är det de var ju 4-5 åringar. men vid ett annat tillfälle så var det en 

treåring som sa att jag var tjej, o då sa en annan men han är väl inte 
tjej? det är en kille, då sa då 5 åringen till 3 åringen vilken färg gillar 

du? jo rosa sa han, å då blev femåringen lite fundersam, för killar kan 

ju inte gilla rosa, så då ställde han en fråga till men gillar du svart? då 

sa en tjej som satt där bredvid men jag gillar svart! o då stämde det ju 

inte heller för han, för honom så var svart killfärg och rosa tjej färg. så 

för honom var det klart att tjejer gillar rosa o pojkar svart. tycker man 

om rosa så e man tjej o svart så är man kille. o då blev han väldigt 

fundersam för det stämmer inte(p) 

Jag kunde även se utifrån intervjuerna med pedagogerna att många barn ofta 
fokuserade på färger men även leksaker när de kopplade dem till sig själv och andra: 

men killarna kan också tycka rosa är en tjejfärg, men det är tjejerna 

som är mer inte på det som en tjejfärg och lite hårdare på det. när det 

kommer till leksaker så kan killar vara lite mer, men de lek. kommer 

man och ska utmana dem med något nytt, då kan tjejerna vara mer 

öppna för att göra nya saker, killarna är ganska avvaktande tycker jag, 

sen när det förstår så är de på(k) 

Kopplingen som barnen hade till färger tycks vara något som var starkt förankrat hos 
barnen. En pedagog hade en händelse som visade hur barnen kan vara känsliga till den 

kopplingen till sig själv och en pojkfärg eller en flickfärg: 

vi hade ju en pyssel dag när vi hade många sjuka barn,, vi var ju bara 

sju barn, när vi satt och målade så började ju barnen prata och en av 

pojkarna sa till en annan som hade fyllt sitt papper med rosa, Du 
använder en tjejfärg, rosa är ju fult. Den andra pojken som målade med 

rosa svarade ju då med att han hade sett en kille ha rosa, så det var inte 

någon tjejfärg. 

Det pågick ett tag tills jag då fick kliva in och prata med dem att man 

får använda vilken färg man vill(f) 

Att barnen ofta använder ful när de pratar om färger som de associerar med det andra 

könet kan vara ett sätt för barnen att skapa en distans till sig själv ifrån färgen och dess 
koppling till det andra könet. Men som vi såg tidigare så kan barnen sedan reflektera 

över händelsen och komma med en ny syn: 

 

 
När det kommer till barnens utveckling och förståelse av sig själva som han och hon 

visade det sig att även små barn är kapabla till sådana kopplingar. På förskolorna kan 

barnen även vid en äldre ålder säga att en han är hon och hon är han. Pedagogerna hade 
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ungefär detsamma förslag till vilken ålder som barnen börjar koppla sig själv till vem 

de är i sin utveckling. Men det var två pedagoger som stack ut med att de var inne på 

att barn även runt två har en förståelse till sig själv om de är pojke eller flicka:  

Jag skulle tro att det kan komma runt tre till fem eller kanske också 

med två.. vad jag h                         …                      

barnen.. de kan ju ha svårt att berätta med de yngre åldrarna.(e) 

Jo men jag tror nog att barnen redan vid två.. kan börja förstå om de är 

en pojke eller flicka. kanske inte en lika stark förståelse som en 

fyraåring men en början på en förståelse(f) 

De andra pedagogerna var mer överens om att tre till fem år var då barnen började 

förstå om de var pojke eller flicka: 

jag vet ju inte, en del äldre barn säger han o hon till olika, så det 

begreppet tror jag inte de greppar men de vet ju vem som är en kille o 

vem som är tjej, det är någonting som de inte tänker på det är som du 

för dem, något som de bara använder. de vet ju vad de är. de vet själva 

när de e små men de kan vara svårt i yngre ålder för dem att veta vem 

de är. så självkännedomen kommer tidigt. de äldre vid tre, fyra, fem 

vet ju,(k) 

Att barnen kan veta att de är en han och hon redan tidigt är något som de själva förstår, 
men begreppen han och hon tycks vara något barn har lite svårare att koppla: 

ja, men just begreppet han och hon om man bara beskriver med ord så 

kan de vara svårt att sätta i relation. men de är ju medveten om att de 

har olika kön och kanske.. de reflekterar inte kring på så sätt. så det 

kommer ju redan vid tidig ålder att de är medvetna om att de har olika 

kön, snopp och snippa fast de kan inte kan sätta begreppen i relation 

till det fast de inte har språket om det ännu(m) 

Pedagogerna tycktes hålla med att runt 3 till 5 år så kan barnen förstå att de är en han 
eller en hon: 

Skulle säga tre-fem år, man vet ju inte om de känner sig som tjej o 

kille, men de kan säga jag är en kille men då tror jag att de är mer med 

själva könet o inte helt vad de känner riktigt än(p) 
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Samhället och verksamheten 

 

 

Något som pedagogerna alla höll med om var samhällets påverkan på barnens 
utveckling. Alla pedagogerna tyckte de såg hur barnen blev påverkade av samhället i 

stort och något som pedagogerna tyckte man tydligt kunde se i bland annat i reklam 

riktat mot barn och i affärer:  

 

Ja absolut de har ju en väldigt stor påverkan, det är ju vad barnen ser 

för nått, de ser ju hur vi vuxna gör och agerar och de ser ju på hur 

andra barn agerar. vad händer på tvn, och via media och ser reklamer 

                                             “    ”          ttecken. så 

klart de blir väldigt påverkade på hur det framgår, hur median framgår 

och hur barnen framgår i tvn. de är ju väldigt påverkbar. så de tar ju 

efter där också det är ju ändå nåt som de kommer i kontakt med 

dagligen(m) 

Pedagogerna var alla inne på samhällets påverkan på det utvecklande barnet, då det ser 
ut att vara något som de kan se på förskolan hur barnen påverkas, av de normer som 

samhället ställer sig: 

Men tittar man sen i samhället så är det väldigt uppdelat om man kollar 

på till ex leksaksaffärer och klädaffärer o så(p) 

Det är så mycket påverkan från tex leksakskataloger där är det så 
tydligt vad som är pojkigt och flickigt.(k) 

Klädaffärer och leksaksaffärer var två konkreta kopplingar som flera pedagoger gjorde, 

som en påverkan från samhället: 

        …                                                                

såna här leksakskataloger, de är ju hemskt indelat, där det är riktigt 

kille och tjej centrerat, med leksakerna och med färgerna, rosa dockor. 

             …                     tjejsidan så är det ju alltid med 
barbies och bilen måste vara rosa(e) 

                                                                       … 

sånt gillar pojkar och sånt gillar tjejer(e) 

Något som pedagogerna var övertygade om var just samhällets stereotypiska påverkan 

på barnen men en pedagog tog även upp de mer icke stereotypiska delarna man kan se i 

samhället: 

Ja samhället har ju en stor påverkan, det finns ju mycket som påverkar 

                                …                                

typiskt, våra barn älskar ju böckerna om prinsessan som är modig och 

räddar prinsen. sen så finns det ju program som är mer o typiska.. även 

om det inte finns lika mycket(f) 

Pedagogerna var även överens om föräldrarnas och pedagogernas påverkan på barnens 

utveckling. Pedagogerna kopplade barnens utveckling till en stor del till föräldrarna: 
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                             …                                            

föräldrar och det följer ju sig efter dem.. så det beror nog också mycket 

              …              nog alla barnen förskolan..samhället och 

hemmet(e) 

 

 
Pedagogerna var alla inne på att föräldrarna hade en påverkan på barnens utveckling, 

då barnen har den starkaste anknytningen till sina föräldrar och ofta ser upp till sina 

föräldrar:  

Jag tror det är både och mellan förskolan o hemmet, första tiden så är 

det ju deras föräldrar, de är ju deras anknytningsperson som de ser 

upptill, och sen kan ju vi prata med dem och ge dem en till bild, eller 

en lika bild som deras föräldrar. men det påverkar ifrån alla håll tänker 

jag inte bara ifrån hemmet och förskolan, utan det är någon blandning 

utav alla(u) 

Den dagliga kontakten till föräldrarna och den starka anknytningen tycks vara något 

som pedagogen ser på men även föräldrarnas egen inställning till samhället i stort: 

Vi kan ju bara göra en viss del till att uppmuntra men har man föräldrar 

som allt är flikiga eller allt är pojkigt, så påverkas du ju mer hemma 

tror jag det.. vi kan ju då bara försöka jämna ut det, en del är ju blå sen 

ett år och har bara saker som passar pojkar och såna här saker o en del 

tjejer är likadana o de blir ju väldigt flickiga  eller pojkiga  så det är 

hemifrån mycket. hemmet är ju stort och samhället säger ju också (k) 

Pedagogerna delade inställningen om att föräldrarna var en väldigt stor del i barnens 
utveckling och det var något som höll sig konstant mellan pedagogerna på de två 

förskolorna: 

hemmet i stort för det är ju deras första anknytning, den största 

tryggheten. klart de förhåller ju sig till sina föräldrar då de har så stor 

på sina barn. men det kanske är den största biten de första året när de är 

hemma med sina föräldrar innan de börjar på förskolan. då börjar 

förstå hur sina föräldrar agerar, de ser förstår och hör hur sina föräldrar 
förhåller sig. åh bara det är ju en stor del, och sedan kommer de till 

förskolan efter att de fyllt ett år och då är det ju påverkan därifrån och 

samhället i stort. men hemmet  är ju den första grundpelaren i allt(m) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

17 

 

 

 

Pedagogen och miljön 

 

 
Något som visade sig på båda förskolorna så var hur pedagogerna just nu inte arbetade 

aktivt med genus i deras verksamheter, utan det var något som pedagogerna tog tillvara 

på om det dök upp under dagarna. Den ena förskolan arbetar dock med självkännedom 

och kommunikation, vilket har med sig delar av genus när det kommer till identiteten. 
Pedagogerna på förskolorna hade dock alltid med sig genus i bakhuvudet och hade 

med sig genus in i den dagliga verksamheten även om det inte var ett aktivt arbete:  

 

Inte arbetat direkt med det utan det har som bara fallit in, vi pratar ju 

om det i personalgrupp om genus o reflekterar (p) 

Pedagogerna på båda förskolorna arbetade med att vara mer neutral och den ena 

förskolan arbetade mycket med att skapa miljöer för att passa alla barnen: 

Inte aktivt utan vi gör miljöerna så de ska passa alla. så i de miljöerna 

så gör vi så det ska passa alla både pojkar o flickor. vi har ju inte ett 
ställe bara för bil utan de e ju en hörna där både kan va o leka. så 

miljöerna är anpassad. dockorna är i hemmiljön där både pojkarna o 

flickorna leker men de hamnar över allt, o barbisarna vi har är med 

clipsen så där leker de både med clicks o barbies, miljön är anpassad 

till barn kan man säga o inte nått specifikt(k) 

Pedagogerna har försökt att göra miljön mer genusneutral och arbetar med att ge alla 

barnen lika möjligheter: 

vi har inte ett aktivt arbete med genus utan det är mer något vi tar, om 

det dyker upp.. annars så har vi våra miljöer där vi arbetar med att ge 

alla lika möjligheter och inte har då specifika hörnor och så, utan vi har 

dockor med bilar och clips och så.(f) 

Den andra förskolan arbetade inte heller aktivt med genus utan hade det mer som en 

del i deras aktiva arbete med självkännedom och kommunikation: 

              …                                                   

just nu.. sååå.. det kan ju ha med genus att gör.. eller åtminstone röra 

sig i det(e) 

 

 

Pedagogerna arbetade även i sina verksamheter mycket med att låta barnen göra det de 
vill när det kommer till genusrelaterade saker: 

så om de vill ha kille eller tjejkläder så spelar det ingen roll. eller 

typiska tjej eller kille lekar så leker de bara för stunden. barnen är här 

och nu och gör som de känner. men då gäller det ju att man som 

pedagog är tillåtande och låter barnen upptäcka och utforska själva. 

(m) 

vi har inte riktigt att vi sitter med barnen o pratar direkt så, nu. utan vi 

är mer uppmuntrande till barnen att de får göra som det vill och ett 
tillåtande till barnen (u) 

många av våra pojkar då på förskolan älskar att klä ut sig till 

prinsessor, vi ser inte det som något fel, att de leker med prinsess 

klänning, o det får ju inte nej om de vill ha peruk eller klänning. det är 

ju deras identitet som utvecklas(u) 

 



  

 

18 

 

Även om pedagogerna inte aktivt arbetar med genus var det något ändå som framgick i 

deras arbete liksom deras syn på barnets utveckling. Pedagogerna var med och 

utmanade barnen i sina lekar. En pedagog berättade tydligt hur pedagogen förde sig i 
barnens lek: 

Jag försöker då ofta att ta en mer kvinnlig roll, jag kan vara bebis eller 

mamma, mormor för jag tycker killar kan göra sånt också. aa men om 

man har smutsat ner nått så kan jag säga det gör inget det kan pappa 

                          “                           ”            

kan ju också tvätta. jag har haft barn som har trott att pappor inte kan 

tvätta eller städa, diska. men så är det inte alltid säger jag o ja utmanar 

lite där. har man klätt ut sig så kan jag klä ut mig i klänning o sådär, 
det tycker ju de är jätte konstigt men det är roligt också(k) 

De andra pedagogerna höll sig mera neutral när det var med i barnens lekar förhöll sig 

inte på något speciellt sätt beroende på om det var pojkar eller flickor som lekte: 

ne.. jag håller mig nog lika till alla barnen i deras lekar och tar nog inte 

några speciella roller eller så.. utan jag är nog med och för mig som 

vanligt, spelar inte riktigt någon roll vilka det är(f) 

På en av förskolorna så kunde pedagogerna dock ibland gå in i lekarna inne på 

förskolan för att styra barnen emot andra lekar, då de har barn med speciella behov 

som pedagogerna förklarade inte klarar av en för nära stökig nivå: 

ne  jag försöker ju förhålla mig på den plan som barnen är. asså jag. 

ibland om det blir för rörigt så avbryter ju vi de springa lekarna som 

blir och kanske styr in dem på nån annan lek(m) 

Våra barn leker ju oftast tillsammans oberoende av könet så blir det ju 

allihopa.. nu låter ju det också dåligt men det blir ju så att vi har ju 

vissa barn med speciella behov under dagen och de klarar inte av när 

det blir för sprungit eller för rörigt på avdelningen(m) 

när det bara blir spring och skrik.. då avbryter man för man ser att 

leken börjar avta åh så.. för att skapa ett annat lärande för dem och för 

barnen runtomkring. men sen ute så avbryter vi dem inte för då är vi ju 
ute så de kan springa och leka på ett annat sätt än vad vi kan 

inomhus(m) 

Pedagogerna söker ofta att låta barnen få föra sig och utveckla sig i sina lekar och sitt 

utforskande, men pedagogerna visar även en syn där det får finnas vissa gränser som 

de har satt för att hjälpa de med speciella behov. Även om pedagogerna avbryter lekar 
ibland så försöker styra dem till en annan del utav verksamheten där de barnen kan 

återuppta sin lek.  

 
Något som pedagogerna alla hade en överensstämmande syn på var deras påverkan på 

barnen och deras genus, tillsammans med samhället och föräldrarna: 

Vi jobbar ju med att de ska få känna in vem de är och benämna med 

olika begrepp. om de känner sig som en kille eller som en tjej. asså det 

får de ju sin identitetsskapande över tid. de får ju så småningom känna 

sin identitet och då känner de ju att de är en person och det är ju nåt vi 

kan hjälpa och stötta dem fram med utvecklingen till att få dem att 
förhålla sig till omgivningen(m) 

 

Förskolan har ju ändå en stor del för barnen spenderar ju ändå en så 

stor del på förskolan. och de ser ju ändå upp till  oss som pedagoger på 

förskolan de ser ju upp på oss som anknytningsperson eller personer. 

så förskolan har ju en väldigt stor del på hur vi pratar och förhåller oss 

till barnen och andra vuxna. kring alla genusfrågor. de har ju oss som 

förebilder också så barnen blir ju påverkade hur vi pratar och agerar 

och även hur hemmet pratar och agera och hur samhället i stort pratar 
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och agerar om genus i stort. så man kan säga att det är en triangel som 

förskolan och hemmet och samhället i stort, media, hör och ser 

människor på stan pratar. alla tre påverkar barnen i deras syn på sig 

själva och genus för deras identitetsskapande(m) 

 

Pedagogerna nämner hur barnens kontakt med pedagogerna bidrar till deras utveckling 
och hur det är den nästan dagliga kontakten med verksamheten som kan bidra: 

Vi har ju en stor påverkan på barnens utveckling, barnen är ju ofta här i 

                                                       …       

präglar ju barnen tillsammans med föräldrarna och samhället..så vi 

bidrar ju till den på gott o ont(f)  

 

 

 

Pedagogerna nämner i intervjuerna hur miljön och pedagogerna bidrar till barnens 

utveckling. Med miljön så berättar en pedagog om hur pedagoger helt enkelt får 

försöka hjälpa barnen på vägen och använda sig av miljön som de kan skapa: 

ja.. har man bra lärmiljöer så hjälper de dem vi har ju inte genus tänkta 
miljöer utan miljöer för alla barnen. vi ändrar ju om lite då o då så när 

man flyttar något till ett annat rum så kan de bli helt nya lekar även om 

det är samma sak, det ofta så... som man utmanar på olika sätt. vi har ju 

inte för pojkigt eller flickigt utan de är lika för alla. men det är 

jättesvårt det där med genus varför kommer det var kommer det när två 

åriga pojkar ska ha traktorn, sitter det i generna, det är ju ingen som har 

lärt dom ens, det bara är, jag tror ju då det är stora o låter mycket.. vi 

kan ju försöka hjälpa dem på vägen till att finna sig själva med hjälp av 

miljön och oss(k) 

Pedagogerna nämner ofta hur det inte bara är en aspekt som enbart bidrar till barnens 
utveckling, utan hur det är flera aspekter som bidrar till barnens genus utveckling:  

Jag tror det är både och mellan förskolan o hemmet, första tiden så är 

det ju deras föräldrar, de är ju deras anknytningsperson som de ser 

upptill, och sen kan ju vi prata med dem och ge dem en till bild, eller 

en lika bild som deras föräldrar. men det påverkar ifrån alla håll tänker 

jag inte bara ifrån hemmet och förskolan, utan det är någon blandning 

utav alla(u) 

 
 

Pedagogerna tycktes vara väl medvetna till deras påverkan på barnen och även om 

deras omedvetna påverkan på barnen: 

Ja vi har ju en stor påverkan på barnen, vi bidrar ju till deras 

utveckling. Barnen tar ju efter oss i det vi gör medvetet och omedvetet. 

Vi kan ju bara ge den en del utav deras utveckling.. som en del av det 

                  …                           ( ) 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis under resultatet har två aspekter kommit åter. Dessa 
två är pedagogens syn på barnens identitet och genus samt pedagogernas 
uppfattningar om samhällets, miljön och pedagogens påverkan på genus. 

Dessa två aspekter kommer jag att lyfta i diskussionen kopplat till den 

tidigare forskningen.   
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      Diskussion 
Under diskussionen kommer jag att diskutera pedagogernas uttalanden och 

deras uppfattningar emot den tidigare forskningen. Jag har valt att dela upp 

diskussionen i två delar. de delarna jag kommer diskutera omkring är, 

Pedagogernas uppfattningar på barnens identitet och genus och Pedagogernas 

uppfattningar om samhällets och pedagogens påverkan på genus 

 

Pedagogernas syn på barnens identitet och genus 

Under arbetets gång så kunde jag se hur pedagogerna uppfattar barnens 

utveckling vad genus och identitet och skillnaderna som kunde förekomma 

mellan åldrarna på förskolan. Pedagogernas syn på barnens utveckling och sätt 

att förhålla sig tycks stämma överens med den tidigare forskningen om barns 

utveckling i de tidigare åldrarna. Av pedagogerna som deltog i studien bestod 

fem av pedagogerna av kvinnor och den sjätte pedagogen var en man, vilket 

tycks hålla sig till synen att kvinnor är mer anpassade till att fostra små barn. 

Gannerud nämner hur fostransdelen uppfattades som viktigt i de lägre 

åldersgrupperna och även idag är fostransdelen mer framträdande i de lägre 

åldersgrupperna. Tidigare hänvisades detta förhållande till föreställningen om 

att kvinnliga egenskaper var centralt för uppfostringsarbetet, något som också 

motiverade att undervisning i de åldrarna skulle vara lämpade för kvinnliga 

lärare (Gannerud 2012). 

Att de flesta förskolelärare är kvinnliga är inget ovanligt då det är ett mönster 

som har följts sedan kvinnor fick en fot in i verksamheten under mitten på 

1800-talet. Gannerud (2012) skriver hur den offentliga organiserade 

undervisningen skedde i kyrkans regi och då anställdes bara manliga lärare. 

Senare när kvinnor år 1859 fick tillträde till yrket så skedde det så småningom 

en uppdelning och skiktning i lärarkåren och så småningom skapades en 

Småskola som omfattade de första årskurserna med en lärarkår som en nästan 

uteslutande bestod av kvinnliga lärare. 

 

Det som har framkommit under studiens gång är hur de yngre barnen på 

förskolorna ofta ses som mer ovetande om sin egen könsidentitet och genus. 

Pedagogerna såg hur barnen började skapa sin förståelse vid tre till fem år, med 

två pedagoger som kunde se en viss förståelse vid två års ålder. Pedagogernas 

syn på barns könsidentitet och utveckling, skiljer sig ifrån tidigare forskning. 

Tidigare forskning pekar på att barnen redan vid 12-18 månader börjar skapa en 

könsidentitet eller ett köns-själv som (Askland 2011) beskriver i sin forskning. 

Askland nämner bland annat hur barn vid en tidig ålder ser skillnad på hur 

könen ska vara och utifrån det skapar ett köns-själv med förståelse för de 

anatomiska skillnaderna mellan könen. Pedagogerna lyfte under intervjuerna 

fram att barnen hade en förståelse för sitt kön och en förståelse för de andra 

barnens kön. Men dock så förde pedagogerna fram att barnen kunde ha problem 

med begreppen han och hon. Pedagogerna tycks se och förstå att de yngre 

barnen kan ha en viss förståelse men att den kan vara svår att se. Pedagogerna 

håller fast vid att barnen vid tre till fem års ålder börjar utveckla och förstå sig 
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själva till skillnad mot Askland som ser att även de minsta barnen börjar 

utveckla sitt köns-själv. 

 

Anledningen till pedagogernas problem med att se de yngre barnen kan till del 

barnens problem med sin identitet, som Chapman beskriver. Chapman (2015) 

beskriver hur svårt det kan vara för barnen att finns sin identitet, då det är så 

stor påverkan från samhället, skolan och hemmet, vilket kan bidra till 

pedagogernas syn att de mindre barnen kan ha en aning men att pedagogerna 

ser det som svårt att se de yngre barnens utveckling (Chapman 2015). 

Pedagogernas olika uppfattningar när det kommer till uppfattningar när det 

kommer till de yngre och äldre barnen kan även ha att göra med deras syn på 

barndomen. Johansson nämner tre olika synsätt på hur barnet kan förstås, där 

det första synsättet ser på barnen som ett tomt skal som ska fyllas, det andra 

synsättet ser på barn som oskyldiga och i livets guldålder med sentimental syn 

på barndomen som ett förlorat utopia. Det tredje synsättet ser på barn som natur 

där barn ska följa satta förväntningar (Johansson 2013). Pedagogerna kan följa 

synen att barnen ska följa satta förväntningar som pedagogerna har vilket kan 

det påverka dem till att inte se de mindre barnens utveckling. 

De skillnader och likheter som pedagogerna kunde se mellan de äldre och de 

yngre barnen, var något som stod ut i resultatet. Både gällande barnens 

utveckling, pedagogernas syn på barnen och barnens val i verksamheten. 

Utifrån resultatet kan man se att de mindre barnen ofta kan bete sig likadant 

som de äldre barnen men även att de kan gå in och välja mer stereotypiska lekar 

redan som små. vilket tycks följa den tidigare forskningen, från bland annat 

Chapman som beskriver hur de tidiga åren för ett barn är en kritisk period för 

att arbeta mot könsstereotyper och hur Chapman ser det som extra viktigt då 

stereotyperna kan begränsa barnets känslomässiga utveckling(Chapman 2015). 

Detta kan anas i pedagogernas intervjuer där det framgick att de yngre pojkarna 

drogs mera till bilarna och typiska pojklekar än de yngre flickorna som tycktes 

leka mera som de äldre flickorna och pojkarna. 

Pedagogerna kan se hur de mindre barnen kan dra sig till stereotypiska lekar 

och roller men även att barnen kan hålla sig ifrån typiska roller och lekar. Men 

att barnen även senare kan börja gå emot mer typiska lekar och roller senare i 

sin uppväxt, vilket Chapman förklarar med hur barnen kan dra på sig negativa 

eller strikta stereotyper som kan hindra barnets utveckling (Chapman 2015). En 

pedagog tyckte sig kunna se att detta hände med barnen, då de såg de yngre 

leka mer med allt, för att sedan börja röra sig mot mera typiska lekar för pojkar 

och flickor. 

Något som inte framgick så mycket ifrån pedagogerna var om ett aktivt arbete 

med genus i pågick i verksamheten, just under den tiden som intervjuerna 

gjordes., just under den tiden som intervjuerna. Lynch beskriver hur det är 

viktigt att man som pedagog lyfter barnens frågor i arbetet med barngruppen, 

genom diskussioner och arbete i gruppen. (Lynch 2015). 

Vanliga mönster som fanns i verksamheten var enligt pedagogerna att flickorna 

ägnade sig mer åt ett ord i leken medan pojkarna ofta valde att ägna sig mer åt 

bygglekar, vilket kan ses i Lynchs forskning där Lynch fann att flickorna tog 

över mer typiska dramalekar, medan pojkar sågs hålla sig mer till rollek och 

bygglekar (Lynch 2015). 
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Miljöerna på de två förskolorna tedde sig båda mer neutrala där det planerade 

rummet var pyssel rum. I pysselrummet så hade pedagogerna lagt upp för en 

mer könsneutral miljö i verksamheten. Pedagogerna kan uppfattas som att de 

försökte att varken anpassa miljön efter pojkar eller flickor utan ville skapa en 

miljö där pedagogerna försöker att skapa en miljö för alla barnen och inte bara 

rikta sig in mot ett specifikt typiskt kön. Olofsson(2007) skriver om begreppet 

könsblindhet där man inte ser könsmönster utan istället ser för att se 

könsmönster så ser man på undantag i könsmönstret. Dessa könsmönster sitter 

djupt inom oss och lägger grunden till vilka vi är som individer, men dessa är 

inte synliga för oss utan sitter dolt.  Vi kan till exempel se ett beteende hos 

pojkar som vi är vana så det blir ett mönster. Om vi däremot ser något som vi 

inte är vana så lägger vi märke till undantagen, det blir något som går utanför 

normen. Könsblindheten kan man säga är ett synsätt där pedagoger tror att de är 

könsneutrala men i själva verket bekräftar könsmönster hos barn (Olofsson, 

2007). Att pedagogerna försöker föra sig neutralt kan vara en bidragande faktor 

till att flera pedagoger inte kunde se barnens typiska genuslekar, vilket Olofsson 

menar kan bidra till att man istället för att arbeta med mönstren, istället kan 

förstärka och bekräfta dem. Att pedagogerna medvetet kan bekräfta typiska 

mönster kan leda till att barnen och deras genuspåverkas. Samuelsson m.fl. 

(2009) tar upp hur barnen skapar identitet och meningsskapande i samspel med 

omgivningen och hur omgivningen har en stor påverkan på barnens 

identitetsskapande då den sociala världen struktureras av kultur och historia.  

Om man ser utifrån ett genusperspektiv skapar barnen sin förståelse av sin 

omvärld i hur de pratar om genus och hur man benämner de olika könen. 

Barnen tolkar det de vuxna säger och gör och skapar sin egen bild av genus 

(Ärlemalm - Hagsér&Pramling Samuelsson, 2009). Pedagogernas och 

omgivningen påverkan på barnen är något som ständigt kommer fram under 

intervjuerna med pedagogerna, liksom i den tidigare forskningen. Eidevald 

lyfter fram en studie som undersökte pedagogers bemötande till pojkar och 

flickor i olika situationer, som visade att pedagogerna bemöter barnen på 

stereotypiska sätt. Pojkar är stökiga och flickor är duktiga. Pedagogerna hade 

dolda förväntningar på hur barnen skulle agera ur ett könsperspektiv. Dessa 

aspekter spelar en stor roll i hur pedagogerna bemötte barnen i olika situationer 

under dagen på förskolan (Eidevald, 2009). 
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Pedagogernas uppfattningar om samhällets och 
pedagogens påverkan på genus 

 

 

Utifrån intervjuerna så framgick det väl hur pedagogerna kan se och har en 

förståelse för den påverkan som kommer ifrån samhället, hemmet och 

verksamheten. Pedagogerna lyfter fram hur barnen påverkas stort av det större 

samhället. Pedagogerna lyfter upp leksakskataloger under intervjuerna som 

konkreta exempel på hur synsätt på genus i samhället drabbar barnen antingen 

de vill eller inte. . Pedagogerna nämner hur stark påverkan de kan ha på barnen, 

eftersom där så tydligt markeras vad som är pojkigt och vad som är flickigt. 

Påverkan på barnen kan bli stor. Askland(2011) nämner hur de erfarenheter 

som barnen samlade på sig i de yngre åren har en påverkan på deras 

identitetsskapande. Askland skriver om hur barn i spädbarnsåldern lägger 

grunden till hur de upplever sin identitet. Om pojkarna och flickorna får samma 

erfarenheter så utvecklar de ändå olika identiteter, flickor som blir mer 

omhändertagna av sina mödrar skapar en bild av sig själva att flickor ska vara 

omhändertagande. 

Med den press som samhället för utöver barnen så är det lätt hänt att barnen 

under den tidiga åldern kan få olika behandling vilket även framgick i 

intervjuerna där en pedagog nämnde hur vissa barn redan från de första dagarna 

bara har på sig blå kläder om de är en pojke eller rosa om de är en flicka. Den 

påverkan kommer då ifrån hemmet och föräldrarnas vilket kan befästas utifrån 

samhället i stort. Askland(2011) argumenterar att om pojkar får samma 

omhändertagande och visar att de också ska vara omhändertagande får de inte 

                                                              “       ”  P      

ska lösgöra sig från modern och bli självständiga fortare än flickor, för att klara 

livet på ett annat sätt än flickor. Så man kan säga att flickor och pojkar utifrån 

samma erfarenheter ändå lägger grunden till identitet på olika sätt 

(Askland,2011). Den tidigare forskningen tycks stödja pedagogernas syn på 

barnens genus. Pedagogerna har under intervjuerna kommit med sin syn på hur 

verksamheten påverkar och kan ge barnen en syn på deras genus. Pedagogerna 

har även beskrivit sin syn på samhällets och föräldrarnas påverkan på barnen. 

 

Chapman nämner hur barnen utvecklar sin förståelse, genom interaktioner med 

samhället och individer (Chapman,2015), vilket belyser den syn som 

pedagogerna ser ut att ha på barnens utveckling. Månsson skriver i sin 

forskning om hur barnen tar åt sig av pedagogers och vuxnas förhållningssätt, 

vilka signaler och förutsättningarna  de ger barnen. Hon menar vidare att det är 

viktigt att man som pedagog och vuxen bemöter barnen med både kritik och 

uppskattning då detta påverkar barnens självuppfattning senare i livet 

(Månsson, 2000). Detta är något som tycks stödjas utifrån intervjuerna som 

fördes, där pedagogerna utgår ifrån att de kan ses som idoler och personer som 

barnens ser upp till och tar efter liksom de tar efter sina föräldrar. 

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att pedagogerna har en medvetenhet om 

processerna där barnens genus utvecklas och även de uppfattningar som 

pedagogerna har om påverkan på barnens genus   
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Vidare Forskning  

 

Utifrån studien så kan jag se en potential till vidare forskning omkring 

pedagogernas syn på genus. Med den val av metod för studien så var 

insamlingen av data och kunde då inte delge en större bild. För att fortsätta 

forskningen omkring ämnet skulle en större studie behöves med fler deltagare, 

för att kunna skapa en större bild än den som denna studie har försett. 

 

Slutligen vill jag tacka min handledare Ulla, som har stöttat mig igenom mitt 

arbete.  
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BILAGA 1: Missiv till intervjupersoner 

Hej 

 
Jag heter Christian och studerar till förskollärare på mittuniversitetet. Jag är nu inne på 

sista terminen av min utbildning och jag är då i full gång med mitt examensarbete. Jag 

skriver om pedagogers syn på barns genus och är då intresserad att föra intervjuer med 
pedagoger. Jag är då intresserad att föra en  intervju med dig för att kunna få en 

pedagogs syn på barnens genus och ta del utav dina erfarenheter och kunskap. 

Intervjun kommer att föras utifrån en intervjuguide och kommer ta 30-45 minuter. Jag 
hoppas att du har möjligheten att delta i detta arbetet. I arbetet så kommer du och dina 

svar behandlas utifrån etiska principer, de vill säga att du som deltagare kommer ha 

full konfidentiellt du kommer inte namnges och du kommer inte heller att kunna 

kännas igen utav beskrivning på förskolan. intervjuer är helt frivilliga och du kan även 
dra dig ur när du vill ifrån deltagandet. Ditt deltagande kommer bara att användas till 

forskningsändamål. jag hoppas att höra ifrån dig och om du har några frågor så kan du 

kontakta mig på. 
Tel. 070-##### 

Mail. Chris### 
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