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 Abstrakt 
Denna studies syfte har varit att studera, beskriva och analysera relationer 

mellan pedagogers genusperspektiv och inomhusmiljöer i förskolan. Detta har 

undersökts genom en kvalitativ undersökningsmetod där vi använt oss av 

semistrukturerade intervjuer. Totalt deltog sju förskollärare i sammanlagt fem 

intervjuer, var av två var fokusgrupp intervjuer. Tidigare forskning inom 

området visar att genus kan upplevas vara ett svårt begrepp för många 

pedagoger att förklara och förstå. Detta visar sig även i vårt resultat där 

pedagogerna i vår studie uttrycker en svårighet i att förklara begreppet genus. 

Pedagogerna i studien väljer istället att likställa genus med könsroller och 

jämställdhet. Resultatet visar även att pedagoger strävar efter att inkludera 

barnen och utgå från barnens intressen vid utformningen och planeringen av 

lekmiljön inomhus i förskolan. Analysen visar att pedagogerna syftar till att se 

varje barn som en individ. Detta visas genom tre olika teman. Dessa teman är 1, 

Pedagogers uppfattning om genus, könsroller och jämställdhet, 2. Tankar om lekmiljöns 

utformning och 3. Jämställt bemötande i förskolan. 

 

 

Sökord: könsroller, genus, jämställdhet, lekmiljöer, kön, förskolan, 

förskollärare 
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Inledning  
Barns jämställdhet 
Barnens identitet skapas i relation med omvärlden, idag tillbringar många barn 

en stor del av sin tid på förskolan, vilket förstärker förskolans roll i barns 

identifikations process. I dag är 82,8% av alla 1-5 åringar inskrivna i förskolan i 

Sverige. Det visar en undersökning som Skolverket (2014) gjort på antalet 

inskrivna barn hösten 2014. Med detta kan man se förskolans betydelse för att 

den är en arena när det gäller barns lärande. Jämställdhet i förskolan upplever 

vi är ett intressant ämne att studera för att skapa oss en bredare förståelse för 

hur pedagoger i verksamheten arbetar med begreppet genus i barnens 

lekmiljöer. Den svenska skolreformen bör kunna erbjuda en könsneutral 

verksamhet där barns identitetsskapande och utveckling kan ta form, vilket 

också stärks i förskolans läroplan (Skolverket, 2010). I dagens samhälle upplever 

vi genus som ett debatterat ämne vilket även har bidragit till varför vi valt att 

undersöka detta ämne närmare. Enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) ses 

pedagoger som förebilder, där deras förhållningssätt påverkar barnens 

förståelse för normer och etiska värden. Idag ska pedagoger i förskolan förhålla 

sig till det svåra genusuppdraget, att se till varje barns enskilda intressen och 

behov samtidigt som de stereotypa könsmönstren ska motverkas (Skolverket, 

2010).   
 

Som förskollärare kommer vårt arbete att innehålla många utmaningar där 

samspelet är otroligt meningsfullt för alla berörda individer. Förskolan är en 

social arena och rymmer många individer med olika kunskaper. Det är vi 

pedagoger som bemöter barn och skapar möjligheter för dem att utforska olika 

lekmiljöer och material. Leken är en aktivitet där barn blir medvetna om 

könsroller och hur det typiska könsstereotypa ser ut. Detta menar Lynch (2015) 

är något som också oroar och som kan begränsa barn i deras roller. Författaren 

menar att synen på de stereotypa könsroller som finns kan begränsa barn i att 

utforska och experimentera lärande då barn uppfattar att det finns flick- eller 

pojkaktiviteter ju mer medvetna barnen är. Genom att konstruera och skapa 

könsneutrala lekmiljöer i förskolans verksamhet kan det likväl stänga som 

öppna upp möjligheter för barn att utforska. Det menar Lynch då aktiviteter kan 

anses vara könsbestämd och att det då blir tydligt för barn vad som förväntas 

vara för pojkar och för flickor. Enligt Ärlemalm-Hagsér (2010) ska barnen göras 

delaktig i förskolans verksamhet, det är därför bra om pedagoger 

uppmärksammas om deras påverkan av lekmiljön i förskolan.  
 

Problembeskrivning  
Förskolans verksamhet ska enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2010) vara 

lärorik och skapa trygghet för barnen. Förskolan ska även ge alla individer 

samma förutsättningar för att utveckla och pröva sina intressen och förmågor 

utan att synen på stereotypa könsroller sätter begränsningar (Skolverket, 2010). 
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Den pedagogiska verksamheten ska ge alla barn möjlighet till att utforska och 

vara kreativa i sitt lärande och lek där barns egna idéer och tankar ska få komma 

till uttryck (Skolverket, 2010). Cherney och Dempsey (2010) skriver att 

pedagogers medvetenhet om vad de förmedlar till barnen är viktig, då de vuxna 

har en betydelsefull roll för barn vad det gäller att förmedla tankar kring genus. 

Cherney och Dempsey visar även att de möjligheter som barn ges till att 

använda könsneutrala leksaker samt till leksaker som anses vara könsbestämda 

är något som borde vara ett alternativ för att möjligheten till att utforska och 

prova olika ska finnas. Pedagogers skilda synsätt att se på lek kan påverka hur 

tillåtande de är gentemot barns möjlighet till att påverka förändringar i 

verksamhetens lekmiljö (Lynch, 2015). Något som Ärlemalm-Hagsér (2010) 

påpekar är att samtal bland pedagoger i arbetslaget på förskolor om könsroller 

kan påverka hur öppna pedagoger är till förändringar i verksamheten.  

 

Jämställdhet är en del i förskolans läroplan som även ska belysa barns vardag i 

förskolan genom pedagogernas arbete (Skolverket, 2010). Något som det dock 

inte står mycket om i läroplanen för förskolan är hur förskolans verksamhet ska 

vara utformad för att den inte ska gynna den ena könet mer än det andra. 

Jämställdhet handlar om att barn, män och kvinnor ska ha likvärdiga villkor 

(Hedlin, 2010) och ingår i skollagens värdegrund (SOU 2010:800). Vi har valt att 

studera relationen mellan pedagogers uppfattning om genus och förskolans 

lekmiljö inomhus. Vi tänker att det skulle vara intressant att undersöka hur 

pedagogers syn på könsroller är i relation till de lekmiljöer de erbjuder barn på 

förskolor.  
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 Bakgrund 
Här nedan behandlar vi vald forskning samt litteratur som är relevant för vår 

studie. Kapitlet inleds med en presentation av pedagogers bemötande gentemot 

barn därefter tar vi upp om skillnader i barns lek. Efter detta behandlar vi 

områden som berör barns lekmaterial och lekmiljöns betydelse för könsroller i 

förskolan. Vi avslutar kapitlet med teoretiska utgångspunkter där vi förklarar 

mer ingående om begreppet genus.  
 

Pedagogers bemötande gentemot barn 
Det har visats att pedagoger i förskola och skola oftare uppmuntrar och ger 

positiva kommentarer till flickor om deras kläder och frisyrer medan de till 

pojkar uppmuntrar deras starkhet och tuffhet (Lynch, 2015). Bemötandet mot 

pojkar blir då mer negativt än vad det blir mot flickor, då flickor bemöts som 

rara och fina samtidigt som pojkar får bemötandet att de är tuffa och starka. 

Detta menar även Cherney och Dempsey (2010) att pedagogers omedvetenhet 

om hur de bemöter barn i förskolan och hur de omedvetet kategoriserar in barn 

efter kön ger barn uppmaningar om hur de förväntas vara. Hedlin (2010) 

refererar till en studie där hon skriver att observationer gjorts på en förskola om 

hur pedagogers bemötande ser olika ut gentemot barnets kön. Eidervald och 

Lenz Taguchi (2011) skriver att det mest avgörande för att arbeta med 

jämställdhet i förskolan handlar om hur pedagoger väljer att benämna och prata 

kring genus och jämställdhet. Sandseter (2014) skriver att det inte görs någon 

skillnad i hur pedagoger bemöter flickor och pojkar i aktiviteter som anses vara 

fartfyllda och riskfyllda, men att det däremot oftare förekommer att pojkar 

deltar i sådana lekar som anses vara riskfyllda, så som hoppa, klättra och 

springa. Däremot menar Sandseter att det bland manliga pedagoger oftare tillåts 

riskfylldalekar än vad det tillåts bland kvinnliga pedagoger. Det är mer tillåtet 

för pojkar att vara högljudd i sina lekar än vad det är för flickor (Hedlin, 2010). 

Cherney och Dempsey (2010) menar att det är genom sina föräldrar och 

pedagoger barn socialiseras och utvecklar olika förhållningssätt gentemot 

genusroller och typiska stereotyper. Beroende på vilket bemötande barn får av 

den vuxne vad det gäller genus kan det ha stor inverkan på hur barns framtida 

beteende till genus blir. Cherney och Dempsey skriver att det är bra om 

pedagoger är medvetna om vad de förmedlar för tankar om genus till barn.  

 

“Flick- och pojk lekar” 
Pojkar som avviker från det som anses vara ”pojk lekar” menar Lynch (2015) 

kan leda till att pojkar bli mobbade eller exkluderade från kamratkulturer. Vilket 

hon samtidigt menar kan vara en förklaring till varför pojkar fortsätter att leka i 

stereotypa lekar. Detta även fast pedagoger/lärare vill utforska lek på ett mer 

jämställt sätt, vilket även går att läsa i Hallström, Elvstrand & Hellberg, (2015). 

Pedagoger anses agera annorlunda i pojkar och flickors lek, där Lynch (2015) 

menar att pojkar oftare blir tillsagda i sina lekar då de allt för ofta leker lekar 

som anses vara jobbiga eller icke hanterbar för pedagogen att styra. Flickor leker 

oftare dramatiserade lekar, så som mamma- pappa- barn, vilket är ett exempel 
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på en lek som anses vara en mer självgående lek (Lynch, 2015). Vidare påpekar 

Lynch att det inte finns mycket forskat kring pedagogers uppfattning om genus 

i barns lek, men drar jämförelse till Vygotsky (1967) som menar att barns lek är 

social och kognitiv. Vygotsky menar att barn använder sig av leken för att 

imitera omvärlden för det som de själva har upplevt. När barn leker och går in 

i olika roller lär de sig också om de sociala regler som finns inom de olika 

rollerna. Lek är en aktivitet där barn lär sig om könsroller och hur det stereotypa 

ser ut, detta menar Lynch (2015) är något som också oroar och som kan begränsa 

barn i deras roll lekar. Hon uttrycker att synen på stereotypa könsroller kan 

begränsa barnen i att utforska och experimentera lärande då barnen uppfattar 

att det finns flick- eller pojkaktiviteter. Flickor uppmuntras oftare till att delta i 

aktiviteter som anses vara pojkiga än vad pojkar får uppmuntran till att delta i 

flickiga aktiviteter (Lynch, 2015). Pedagoger ser inte skillnad på genus i barns 

lekar säger Hallström et al (2015). För att sudda ut linjerna mellan pojkigt och 

flickigt skriver Lynch (2015) att pedagoger uppmanas till att leka mer jämställda 

lekar i verksamheten. Vidare menar Lynch att flickor ska uppmuntras till att 

leka med klossar och att pedagoger ordnar mer utbud av androgyna 

utklädningskläder så att fler barn kan använda sig av detta. En kvantitativ 

studie som Eidervald gjort (Eidervald & Lenz Taguchi, 2011) visade att flera 

förskolor väljer att tillföra mer “herrkläder” som utklädningskläder, detta för att 

tillåta barnen att göra mer könsöverskridande valmöjligheter i lekmiljöerna.   

  

Barns lekmaterial 

Genom att låta barn få uttrycka sig med hjälp av erbjudande material menar 

Cherney och Dempsey (2010) att pedagoger och barn samt barn tillsammans kan 

skapa en verksamhet som öppnar upp för lekmiljöer anpassat efter alla 

individer. Genus är en central del av förskolans verksamhet, oavsett om det 

gäller lek, undervisning eller annan aktivitet (Hallström et al, 2015). Författarna 

fortsätter skriva att det förekommer könsstereotypt lekmaterial i förskolans 

verksamhet och att barnen i Hallström et al studie påvisade att leksakerna som 

fanns på förskolan förväntades användas på ett visst sätt. Författarna menar att 

detta inte var enligt barnen själva utan barnen hade fått den uppfattningen av 

deras föräldrar, medan föräldrarna i sin tur menade att materialet var 

könsneutralt i deras benämning av pojkiga och flickiga leksaker. Lynch (2015) 

skriver att ett omtalat ämne är hur pedagoger reflekterar över flickors och 

pojkars val av leksaker och lekar i förskolans verksamhet, samt hur rollekar 

anses vara flickigt och att bygga med klossar förknippas med pojkar. Pedagoger 

i Lynch studie är måna om att göra den linjen mindre märkbar och göra lekarna 

i förskolans verksamhet mer könsneutrala. Något som Lynch menar är mer 

förekommande än tvärtom är att det är en fin balans mellan de material som 

erbjuds i verksamheten, då det är mer tillåtet för flickor att delta i pojk aktiviteter 

men knappt att det ska finnas några dockor med risk för att det då blir för 

flickigt. Lynch skriver att de vuxna i barnens omgivning ofta har förutfattade 

meningar om genus som de överför på barnet, vilket ofta kan resultera i att 

barnet inte använder sig av genusöverskridande lekar då detta kan upplevas 

som fel. Cherney och Dempsey (2010) skriver också att det är vid ett och ett halvt 

års ålder till två års ålder som barnen blir medvetna om genus relaterade 
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aktiviteter. Redan vid två års ålder har barnen läst av mönstret att pojkar leker 

med bilar och flickor med dockor samt att barnen vid fyra till fem års ålder 

vanligast väljer att leka med någon av samma kön (Cherney & Dempsey, 2010). 

Genus kan ses som ett svårt begrepp att arbeta kring i förskolan där 

genusproblematiken kan vara en bidragande faktor för att barn tidigt blir 

medvetna om stereotypa könsroller (Wohlwend, 2012). När barnet vet vilken 

kategori det tillhör och tar till sig det i sin sociala roll kopplat till vilket kön de 

har väljer det också leksaker därefter (Lynch, 2015). Davies (2003) menar att 

varje barn ska få hitta sig själv och sedan sin egen könsidentitet för att bli 

accepterat av omgivningen.  

 
Det är mer vanligt att flickor väljer lekar där det innebär att det blir mer rollspel 

i lekarna än vad det är att pojkar väljer de lekarna, det är förekommer också 

oftare mer dialoger mellan barn i rollekar. Detta är något som även Cherney och 

Dempsey (2010) nämner, de menar att det bland pojkar däremot är vanligare att 

de väljer leksaker som bilar och pistoler, lekar som har en tendens till att blir 

mer aggressiva och rörliga, där det är lättare att leken slutar i en tävling. 

Författarna menar också att det är vanligare att flickor leker med pojkleksaker 

än vad pojkar leker med flickleksaker. Bulotsky-Shearer, Bell, Romero och 

Carter (2014) uttrycker att leksaker som anses vara könstereotypiska bidrar till 

att barn inom respektive kön leker längre med dessa leksaker. 
 

Lekmiljöns betydelse för könsroller i förskolan 
Barn socialiseras in i typiska könsroller menar Bulotsky-Shearer et al (2014) och 

även Cherney och Dempsey (2010) menar att barn växer in i könsroller och att 

på det sätt barn blir bemötta på påverkar deras beteende och inställning 

gentemot genus och könsroller. Bulotsky-Shearer et al (2014) reflekterar över att 

barn lär sig se vilken syn pedagoger har på de olika könsrollerna och beter sig 

därmed därefter. Redan tidigt i förskolan identifierar flickor sig med sin jämlike 

och i olika rollekar, medan pojkar leker lekar som är mer osammanhängande 

och svävande.  

 
Det finns pedagoger som ser en risk med att flickor tar över i leken och är noga 

med att låta pojkarna få ta plats i bygg hörnan menar Lynch (2015). Författaren 

nämner även att en pedagog till och med ifrågasatt om flickor och pojkar bör 

leka tillsammans eller om de bör leka på varsitt håll. Lynch uttrycker att det 

därför är bra som pedagog att ha en tillåtande inställning, där pedagogen ser 

möjligheterna med att barn leker och tar lärdom av varandra för att förhindra 

att barnen delas in i könsroller utifrån vilket kön de har. Författaren menar dock 

att allt för tydliga lekmiljöer med genusinslag kan bidra till en effekt av att 

pojkar exempelvis väljer att inte vistas i “hemvrån” med risk för att bli retad för 

att leka flicklekar. Lynch menar samtidigt att “hemvrån” kan uppmuntra pojkar 

till att leka där då spisen exempelvis kan förvandlas till en grill där de grillar 

fisken de fiskat. Lynch uttrycker också att det är pedagogers inställning och 

benämning av områden i verksamheten som påverkar barnens upplevelse av 

hur vidare det är tillåtet att leka där eller inte. Ärlemalm-Hagsér (2010) menar 

på att det är pedagogers ansvar att skapa en trygg miljö där barnen vågar 
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utforska. För att skapa en mer jämställd verksamhet för barn menar Ärlemalm-

Hagsér och Lynch (2015) att det behövs mer forskning för att hjälpa pedagoger 

att organisera mer könsneutrala lekar och lärande miljöer.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Tidigare forskning visar (Ärlemalm-Hagsér, 2010; Wohlwend, 2012; Lynch, 

2015; Hallström et al, 2015) att genus är ett ämne som upplevs vara svårt att sätta 

ord på. Förskolan ska inte påverka barn i deras identitetsskapande utan ska 

stödja barn i deras val av aktiviteter. Idag är förskolan en plats där barn vistas 

största delen av deras tid och där barn ska ges möjlighet till att vara delaktig i 

verksamheten. I förskolan har arbetet med genus och jämställdhet gått framåt 

menar Eidervald och Lenz Taguchi (2011) medan Ärlemalm-Hagsér (2010) 

menar att det fortfarande förekommer uppdelningar i könsroller. Ärlemalm-

Hagsér uppmanar pedagoger till att reflektera mer över hur de ser på könsroller 

i förskolan samt hur de samtalar om ämnet med barnen och varandra i 

arbetslaget. Enligt Lynch (2015) lär människor sig genom att se på andra, det är 

därför bra om pedagoger tänker över hur deras värderingar förmedlas inför 

barnen då detta kan ha en påverkan över hur barnen kommer att bemöta och ta 

till sig hur de förväntas behandla andra individer.  

 
Genus menar Hedlin (2010) handlar om föreställningar kring manligt och 

kvinnligt, där dessa föreställningar ofta knyts till makt och värderingar. 

Författaren menar att genus inte är kön, utan idéer om hur de olika könen 

upprätthålls i samhället, en så kallad status. Med detta menar Hedlin att män 

och kvinnor inte har samma möjligheter då det är olika kroppar som är 

uppbyggd på olika sätt, därav ges de olika maktpositioner samt status i 

samhället. Genus är ett begrepp som ofta förknippas med manligt eller kvinnligt 

och enligt vetenskapsrådet (2005) innebär begreppet mer än att det kopplas ihop 

med kön. En vardagsuppfattning om genusbegreppet är att det innefattar 

människors lika värde, vilket leder till att genus då blir likställt med könsroller 

(Hedlin, 2010). Från den stund vi föds så blir vi tilldelad genus, utifrån om vi 

föds som pojke eller flicka får vi ett manligt eller kvinnligt genus. I stället för att 

beskriva genus med kön så har det i stället blivit att handla om föreställningar 

kring det sociala och kulturella, alltså vad det innebär att vara man eller kvinna 

(Jämställdhetskartan, 2011). I förskolans läroplan framställs jämställdhet med 

ordet genus, där genus handlar om uppfattningen om hur kvinnligt och manligt 

uttrycks samt förväntningarna som tillfaller på flickor och pojkar utifrån 

uppfattningarna (Hedlin, 2010). Författaren fortsätter skriva att i en pedagogisk 

verksamhet ska barn tillåtas maximal utveckling där könsspecifika krav eller 

förväntningar inte ska vara ett hinder. Ärlemalm-Hagsér (2010) definierar 

begreppet genus som könsroller och könsmönster. Författaren beskriver 

svårigheter i att hitta en beskrivning på ordet genus och menar att det inte 

tydligt framställs vad som är genus i läroplaner i skolväsendet, som tillexempel 

förskolans läroplan. I vår studie valde vi att använda några synonymer kring 

genus, så som – könsroller, könsmönster och jämställdhet. Detta val gjordes då 

den forskning samt litteratur vi läst in oss på ofta behandlar begreppet genus 

med könsroller och jämställdhet. 
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 Syfte 
Studiens syfte är att studera, beskriva och analysera relationer mellan 

pedagogers genusperspektiv och inomhusmiljöer i förskolan.  

 

Frågeställning: 

 Hur uppfattar pedagoger relationen mellan könsroller och lekmiljöer 

inomhus i förskolor? 
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 Metod 
Nedan kommer vi att presentera vårt metodval för forskningen samt det urval 

som gjordes och genomförandet av vår studie. I kapitlet behandlar vi även de 

forskningsetiska grunder samt på vilket sätt vårt insamlade material har 

behandlats. I slutet av kapitlet kommer en metoddiskussion där vi 

problematiserar och diskuterar vårt val av tillvägagångssätt i denna studie. 

 

Metodval 
Studiens syfte var att studera, beskriva och analysera relationer mellan 

pedagogers genusperspektiv och inomhusmiljöer i förskolan. För att undersöka 

detta använde vi en kvalitativ undersökningsmetod för att studera vår studie. 

Kvalitativ forskningsmetod, som sällan är strukturerad, användes då vi ville få 

fram pedagogers uppfattning och synsätt (Bryman, 2011). Den kvalitativa 

metoden bestod av semi strukturerade intervjuer samt fokusgrupp intervjuer. 

Valet att endast använda oss av intervjuer gjordes då det enligt Bryman (2011) 

är en attraktiv metod i kvalitativa undersökningar.  
 

Semistrukturerade intervjuer  

Med semistrukturerade intervjuer menas att intervjuaren har en uppsättning 

frågor som är öppna för en diskussion (Svensson & Ahrne, 2011). Bryman (2011) 

menar att denna intervjumetod lämnar rum för respondenten att samtala 

djupare kring frågorna samt ger intervjuaren mer utrymme att ställa 

uppföljningsfrågor.  Tanken var att respondenterna skulle samtala kring ämnet 

och inte ge snabba och korta svar, utan fundera och söka skapa sig en förståelse 

för hur pedagogerna uppfattar att lekmiljöerna inomhus på förskolan är 

utformad. 

 

Fokusgrupp 

Enligt Bryman (2011) förekommer det oftast att intervjuer innefattar två 

personer - respondent och intervjuare. Vi valde därför att använda fokusgrupp, 

som är en annan form av intervjuer. Med fokusgrupp intervjuer menas att flera 

personer deltar (Bryman, 2011). Vi utförde fokusgrupp intervjuer på två 

förskolor som bestod av två personer som arbetade på samma förskola eller 

avdelning. Tanken med att använda oss av fokusgrupper var att samtalet skulle 

få ett flöde där respondenterna tänktes samtala och diskutera med varandra om 

våra intervjufrågor. Detta styrker Bryman (2011) som syftar till att fokusgrupper 

används när intervjuaren är intresserad av diskussioner av en viss fråga eller ett 

ämne.  

 

Urval 
I en studie är det bra att använda sig av liknande miljöer menar Svensson och 

Ahrne (2011) då det ger resultatet en ökad säkerhet. Den miljön vi valde att 

studera var förskolor. I urvalet valde vi tre förskolor att utföra intervjuer på, var 
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av två av förskolorna sedan tidigare var bekanta för oss.  Genom att genomföra 

intervjuerna på förskolor vi har en relation till uttrycker Bryman (2011) att detta 

är ett bekvämlighetsurval, vilket menas med att studiens undersökning sker på en 

förskola där pedagoger och barn känner igen en av de besökande personerna. 

Detta urval valdes då tiden för studien var tidspressad. En intervju genomfördes 

på en förskola som var obekant för oss båda intervjuare, detta då vi fått 

information om att just denna förskola arbetat med genus i många år. Genom 

att utföra intervjuer på förskolor som var kända för oss såg vi det som en 

utmaning att inte delta för mycket i konversationen och på så sätt påverka i 

intervjun/ intervjuerna och svaren från pedagogen/ pedagogerna. Vi fick själva 

välja ut de pedagoger som vi ville intervjua vilket vi upplevde skapade trygghet 

och en känsla av tillit mellan oss som intervjuade och de pedagoger som blev 

intervjuad.  

 

I en studie menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att det är bra att ange 

ålder, anställningstid och kön på de intervjuade. Däremot har vi valt att utesluta 

vissa variabler så som ålder, kön, anställningstid och förskolans namn. Detta på 

grund av etiska skäl och då det kan påverka studiens validitet genom att vi 

genomfört intervjuerna på för oss kända förskolor.  

 
Pedagog 1, 2, 4 och 7 arbetar på samma förskola, där pedagog 4 och 7 arbetar på 

samma avdelning. 
Pedagog 5 och 6 arbetar på samma förskola men inte på samma avdelning. 
Pedagog 3 arbetar på en förskola. 

 

Genomförande  
Då vi var medvetna om vilka förskolor vi ville besöka för att intervjua tog vi 

kontakt med tre förskolechefer via mejl. I mejlet hörde vi oss för om intresse att 

ge pedagogerna i verksamheten tillåtelse till att delta i vår studie. Ett missiv (se 

bilaga 1) bifogades för att kort förklara studiens syfte samt de fyra etiska 

principerna utifrån Bryman (2011). Samtliga chefer tog sedan kontakt med 

respektive förskola och meddelade pedagogerna om vår studie samt att vi skulle 

komma att ta kontakt för intervjuer. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) 

menar att det är bättre för en studie att göra slumpmässiga urval av 

respondenter för att inte chefen ska välja personer och på så sätt manipulera 

resultatet genom att bara lyfta det positiva. Fem semistrukturerade intervjuer 

och två fokusgrupp intervjuer genomfördes av oss gemensamt. I början av varje 

intervju informerades respondenten/ respondenterna om studiens syfte och vad 

vi ämnade att samtala kring samt de etiska övervägandena. Intervjufrågorna (se 

bilaga 2) hade vi innan intervjuerna arbetat fram för att söka behandla vårt syfte 

genom att se över tidigare forskning och vad den behandlar kring området. 

Under två veckor genomfördes samtliga intervjuer och den insamlade datan 

transkriberades i sin helhet efter varje intervju.  

 
För insamling av data användes ljudinspelning samt anteckningar och 

fotografier. Valet av ljudupptagning användes med godkännande av 

respondenterna då det senare i analysering av data skulle bidra till en studie 
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med trovärdighet. I en kvalitativ intervju används inspelning med fördel då det 

underlättar att få en fullständig redogörelse i analysen samt gör intervjuaren 

mer uppmärksam på respondentens svar (Bryman, 2011). Under intervjuerna 

valde vi att den av oss som, på något sätt, hade en relation till förskolan skulle 

vara lite passiv och bli den som antecknade. Detta för att inte påverka intervjun 

med att instämma eller påverka svaren och för att inte skapa en maktposition 

från vår sida då vi var två och respondenten oftast var ensam. Det är till fördel 

menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) att använda penna och papper när 

man är två som intervjuar. Författarna menar då att en kan koncentrera sig på 

att ställa frågor utifrån intervjuguiden och den andra på att anteckna intressanta 

följdfrågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011). Bryman (2011) menar även han 

att i semistrukturerade intervjuer ligger balansen att tolka och uppfatta 

intressanta frågor att samtala vidare kring hos intervjuaren. Det upplevde vi 

underlättade om en av oss var mer av en lyssnade karaktär som antecknade och 

på det viset nyfiket kunde komma med följdfrågor till studien. Tiden för 

intervjuerna har varierat mellan 20 till 40 minuter beroende på om respondenten 

varit ensam eller i grupp om två. 

 

Bearbetning av intervjuerna 
I en kvalitativ metodundersökning menar Bryman (2011) att ljudupptagning är 

en fördel för att komma ihåg vad respondenten sagt. För att analysera en 

ljudupptagning görs en transkribering, där ljudupptagning ordagrant skrivs ner 

(Bryman, 2011). Det inspelade materialet från intervjuerna transkriberades 

ordagrant från början till slut. Därefter så läste vi igenom materialet för att skapa 

oss ett färskt minne av intervjuerna. Detta då det gick några dagar mellan 

transkriberingen att genomfördes till att vi började behandla materialet för en 

analys. Genom att skriva ut och klippa transkriberingen i bitar och sökt 

samband och olikheter har vi kunnat kategorisera in svaren i tre teman. Dessa 

teman blev: 1. Pedagogers uppfattning om genus, könsroller och jämställdhet, 

2. Tankar om lekmiljöernas utformning och 3. Jämställt bemötande i förskolan. 

Vi har behandlat vårt insamlade material noga samt tolkat utifrån de mönster vi 

sett. Svensson och Ahrne (2011) skriver att i en kvalitativ undersökning är det 

respondenternas uttalanden som ska jämföras för att försöka se och synliggöra 

likheter och skillnader. Detta har skett genom att vi noggrant gått igenom 

materialet flertalet gånger för att skapa reliabilitet i studiens resultat. Där vår 

tolkning ska kunna styrkas med respondenternas uttalanden genom citat 

(Bryman, 2011). 

 

Forskningsetiska grunder 

I studien har vi utgått från de fyra etiska principerna utifrån Bryman (2011), 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Med informationskravet menas att man ska upplysa informanterna om studiens 

syfte samt att deltagandet sker frivilligt där informanterna får avbryta sin 

medverkan när dem vill under undersökningens gång. Denna information fick 

respondenterna innan intervjun startade. Samtyckeskravet tar upp att 

deltagandet sker frivilligt och då alla vi ska träffa är över 15 år behövs inte något 
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godkännande från vårdnadshavare. Med konfidentialitetskravet menas det att 

alla uppgifter, så som personuppgifter samt verksamheten, kommer att 

behandlas med största möjliga konfidentialitet. Vi kommer sträva efter att 

uppfylla detta genom att inte namnge pedagoger med ålder, kön, 

anställningstid eller förskolornas namn i vår studie. Dock kan vi inte garantera 

anonymitet då studiens äkthet måste vara möjlig att kontrollera. Den sista etiska 

principen handlar om nyttjandekrav som menas att all insamlad data endast 

kommer att användas i denna studie. Vilket även har framkommit i missivet 

samt i samtal med pedagogen/ pedagogerna. 

 

Metoddiskussion 
För att få validitet och reliabilitet i vår studie föll vårt val av forskningsmetod 

på kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011), där både semistrukturerade intervjuer 

samt intervjuer i fokusgrupp genomfördes. Detta val gjordes på grund av 

tidsbegränsning för arbetet då vi anser att ett annat metodval, tillexempel 

enkätundersökning i en kvantitativ forskningsmetod skulle förhindra att skapa 

ett djup i vårt arbete. Då vi i en enkätundersökning inte hade kunnat föra vidare 

utvecklande samtal med pedagogerna om deras svar valdes därför det 

metodvalet bort. För att behandla vårt insamlade material med konfidentialitet 

så skulle anonymitet vara omöjligt om vi ville ha kontakt med en viss pedagog 

för vidare diskussion kring svaren på enkäten. Løkken & Søbstad (1995) menar 

att en anonym enkätundersökning omöjliggör en levande dialog med den som 

svarar på enkäten. I en kvalitativ metodundersökning används oftast 

semistrukturerade intervjuer då dialogen lätt kan falla i en naturlig diskussion 

kring ämnet (Bryman, 2011). För att skapa ett naturligt flöde i intervjuerna och 

ge oss ett brett material att bearbeta i resultatanalysen hade vi en tanke om att 

intervjuer i fokusgrupp skulle bidra till detta. Dock visade det sig inte stämma i 

våra fokusgrupp intervjuer då respondenterna mer höll med varandra när den 

ena svarade. En fokusgrupp bör gärna innehålla minst fyra personer menar 

Bryman (2011) men då det inte fanns tid för förskolorna att avsätta fler 

pedagoger åt gången fick vi förhålla oss till två pedagoger i varje fokusgrupp. 

Vi anser ändå att vi fick bra material att arbeta med i analysen. Användning av 

fokusgrupps intervjuer var något nytt för oss båda och vi ser positivt på att ha 

erfarenheter kring detta då det kan vara bra att ha med sig i eventuella fortsatta 

studier eller i vårt kommande yrke. Då vi valde att utföra intervjuer som 

metodval anser vi att detta även har bidragit till att studien har fått en god 

reliabilitet då det är respondentens tankar och åsikter som har förts fram. Då vi 

utförde våra intervjuer på förskolor som redan var kända för oss kan detta 

benämnas som ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). På grund av detta val 

såg vi det som en utmaning att ställa oss utanför verksamheten för att ta till oss 

resultatet utan att själva lägga in egna värderingar som sedan skulle kunna 

påverkar analysen. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) uttrycker en fördel i 

att vara två som intervjuar då den ena kan vara aktiv i intervjun och den andra 

mer av en lyssnande karaktär som antecknar och kommer med följdfrågor som 

är intressanta. Då vi valde att dela upp oss på detta sätt under intervjuerna 

upplevde vi att det var lättare att ta avstånd från verksamheterna som var kända 

av oss sedan tidigare. Vi upplever att bekvämlighetsurvalet underlättade för oss 



 

 

13 

 

att ta kontakt med förskolorna och hitta tider som passade för de inblandade, 

samt för att skapa en trygghet för oss och pedagogerna eftersom intervjuer kan 

ses som en jobbig situation för många. Detta tillvägagångssätt bidrog till att det 

blev ett enkelt samarbete mellan förskolechef, pedagoger och oss. 

 

Vår tanke var att intervjuer kunde ge oss en förståelse för hur det ser ut ute i 

verksamheten och hur pedagoger själva uppfattar att de ställer sig till könsroller 

i utformandet av lekmiljöer. Det betonas i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) 

att miljön på förskolan ska sträva efter att alla barn ska ges inflytande och 

delaktighet i det som sker på förskolan. Detta var något som vi också tänkte 

kunde visa sig i intervjuerna med pedagogerna om hur pedagoger förhåller sig 

till sitt eget och barns tankar kring utformningen av lekmiljöerna i förskolans 

verksamhet, utifrån könsroller. Vi upplever att den valda metoden bidragit till 

att vi skapat oss en förståelse för de relationer vi velat studera.   
 

I missivet som skickades ut till förskolorna bad vi om tillåtelse att få fotografera 

verksamhetens lekmiljöer inomhus då tanken var att studera dessa för fortsatt 

analys i vår studie. Tanken med att ha bilder på lekmiljöns utformning var att 

vi efter intervjuerna skulle kunna skapa en förståelse för om miljön visade sig så 

som pedagogerna gav uttryck för i intervjuerna och analysera på vilket sätt de 

utformat den. Vi valde dock att inte ha med bilderna då vi insåg att det skulle ta 

alldeles för mycket tid av vårt analysarbete och tidsbristen i att analysera 

fotografierna skulle påverka den analys vi utförde av intervjuerna. Vårt val att 

inte använda oss av fotografierna tänker vi inte påverkade studiens reliabilitet 

eller validitet. Då vi anser att materialet från intervjuerna gav oss tillräckligt för 

att analysera och för att genomföra denna studie. 
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 Resultat  
Nedan presenteras det resultat vi fått fram genom analysering av de intervjuer 

vi gjort. Genom dessa intervjuer har vi kunnat se några återkommande faktorer 

som är gemensamma för hur relationen mellan könsroller och lekmiljöer 

inomhus på förskolan träder fram. De teman vi såg vara gemensamma var att 

respondenterna återkommande ger uttryck för vikten av att se till individen, att 

forma miljön ut efter barnens intressen. Samt att alla barn ska erbjudas samma 

möjligheter till att utforska i förskolans lekmiljö. I citaten förekommer det 

parenteser, detta för att vi ibland upplevde att det var nödvändigt med ett 

förtydligande. 

 

Resultatet presenteras i tre teman där vi i varje tema använder citat för att styrka 

våra tolkningar. Dessa teman är: 1. Pedagogers uppfattning av genus, könsroller och 

jämställdhet, 2. Tankar om lekmiljöernas utformning och 3. Jämställt bemötande i 

förskolan. Pedagogerna i våra intervjuer har namngetts med siffrorna 1-7. 
 

Pedagogers uppfattning om genus, könsroller och 
jämställdhet 
Flertalet av de pedagoger vi intervjuat ger en tydlig bild av att genus upplevs 

som svårt att sätta ord på. Genus är något majoriteten av pedagogerna kopplar 

samman med flicka och pojke, samt att genus kan förknippas med en 

uppdelning av könen. 

 
Det här med pojkar och flickor, dockor/ bilar, vad leker man med [...] eftersom man 

har så mycket i ryggsäcken så måste man hela tiden ifrågasätta sig själv om vad genus 

är för mig.  [Pedagog 6] 

 
Aa men det är ju pojke och flicka, alltså att pojke är blått och bilar, och flicka är rosa 

och dockor, så tänker jag… pojkar leker med pinnar och flickor bygger kakor i 

sanden. Skillnad på könen liksom. [Pedagog 1] 

 
Flertalet pedagoger kopplar genus till en uppdelning av könen samtidigt 

upplever ett fåtal pedagoger genus vara likvärdigt med att ge alla barn samma 

möjligheter. Vi tolkar det som att genus tycks vara ett begrepp som är svårtolkat 

och problematiskt för pedagogerna att beskriva. Genus tolkar vi kan upplevas 

vara lite diffust för pedagogerna. 

 
Ja... ja men det är att alla ska få samma möjligheter tänker jag, ändå [...] fast det är ju 

långt ifrån jämställt. [Pedagog 4] 

 
Genus det är väl att man tänker att man, att man det ska vara lika för pojkar och 

flickor. Man ska inte göra någon skillnad. [Pedagog 2] 

 

Vi tolkar det som att dessa två sätt att uppfatta genus kan bero på att 

pedagogerna själva upplever att de blir påverkade av deras tidigare 

erfarenheter. Samt att det kan spela roll vad man själv har med sig sen tidigare 
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och att det kan påverka hur man sätter ord på och reflekterar kring genus. De 

intervjuade pedagogerna ger uttryck för att genus upplevs som ett svårt 

begrepp att beskriva vad det egentligen är. Av pedagogernas egna reflektioner 

om hur de själva uppfattar genus framkommer det att könsroller förknippas 

med pojke och flicka, eller att alla barn ska ges samma möjligheter och 

förutsättningar för att utvecklas och utmanas i förskolans lekmiljöer. Vår 

tolkning är att pedagogerna menar på att alla barn ska ges samma möjligheter. 

Men vid vår fråga om, Hur de uppfattar genus, blir det för svårtolkat och att de då 

beskriver begreppet genus med “flickiga- och pojkiga-leksaker”. En pedagog 

påtalar vikten av observationer för att få syn på sitt eget tänk kring genus. 

 
Alltså vi har ju jobbat med genus i många år på den här förskolan [...] och vi har haft 

mycket diskussioner i arbetslaget. vi har även gjort, ja filmat varandra och observerat 

varandra. [Pedagog 3] 

 
Egna reflektioner från pedagogen är att upplevelser av pedagogens tidigare 

erfarenheter spelar roll för hur pedagogen tänker och reflekterar över sitt 

tankesätt gällande genus. Vi förstår det som att pedagogerna med hjälp av 

dokumentation av dem själva upplever att det kan hjälpa dem att öppna upp 

deras ögon för hur de bemöter och förhåller sig till könsroller i förskolans miljö. 

Samt hur det kan påverka hur pedagogerna ställer sig till att skapa lekmiljöer 

för barnen som är könsneutrala. 

 
Det är mycket man gör som man kanske inte ens tänker på att man gör, utan för att 

man alltid har gjort så. [Pedagog 6] 

 
Man har så mycket värderingar och fördomar som man inte själv är medveten om. 

Så det tycker jag att jag har mycket att tänka på när jag tänker på genus. Vad är det 

egentligen? [Pedagog 5] 

 
Pedagogerna uttrycker sina funderingar kring begreppet genus och hur de 

egentligen behandlar det i förskolan. Vi tolkar det även som att pedagogerna 

överlag uttrycker begränsningar i och med att inte riktigt ha en klar bild av vad 

genus egentligen är eller hur det ska besvaras “rätt”. 

 
Alla ovanstående citat kommer från pedagogerna från de tre olika förskolorna 

och beskriver genus ur olika perspektiv. Då några pedagoger menar att genus 

är att göra skillnad på pojkar och flickor och några pedagoger beskriver genus 

med ordet likvärdigt och att det ska vara lika för alla, att alla barn ska få samma 

möjligheter. I analysen av våra samtal med pedagogerna förstår vi det som att 

samtliga pedagoger ändå syftar till samma sak, att det är likvärdighet och alla 

barns lika värde de syftar på. 
 

Tankar om lekmiljöns utformning 
I utformningen av förskolans inomhusmiljö så tolkade vi att pedagogernas sätt 

att anpassa inomhusmiljön skedde efter barnens intressen. Där pedagogerna 
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menade att miljön inne på förskolan skulle passa alla individer och på så vis bli 

könsneutral. 

 
Vi ska ju utgå från barnens behov, inte efter våra e. [Pedagog 7] 

 
Ja det ska ju passa alla individer och vi tänker ju att… vi har ju barn från ett till fem 

år så att det är ju väldigt brett. Och vi brukar nog nästan varje år så om organiserar 

vi i miljön utifrån barnens intressen och mognad och ja vilka individer vi har och vad 

dom är intresserad av. [Pedagog 3] 

 
Nä, men dels så har vi tänkt att ja men vi tittar ju vad barnen är intresserade av, vi 

utformar ju miljön efter barnen inte efter verksamheten, alltså inte ut efter oss, utan 

efter barnen och vad de är intresserade av och hur barngruppen ser ut just nu. 

[Pedagog 2] 

 

Dessa citat visar på att pedagogerna syftar till att utgå från barnens behov och 

intressen i utformningen av miljön och inte utifrån pedagogernas egna synsätt 

på könsroller. Pedagogerna nämner att de utgår utifrån barnens intressen i 

skapandet av lekmiljöer och anser att de har en verksamhet anpassad efter 

individen. Vissa pedagoger benämner omedvetet saker i lekmiljöerna in i 

kategorier som tillexempel ”ja vi har ju bilar och så, men det är ju inte… alltså nån 

tanke att det är pojksaker” [Pedagog 1]. Pedagogerna arbetar och utformar 

lekmiljöerna i förskolans verksamhet utifrån individen men benämner 

återkommande hemvrån och bilar som könsbestämt.  

 
Jag tycker att jag kan se att pojkarna delar upp sig ibland som vid bilarna då till 

exempel, men de leker ju lika gärna i hemvrån också [...]. [Pedagog 2] 

 

Vi tolkar det som att pedagogerna i sin utformning av miljön syftar till att skapa 

en könsneutral miljö som ger alla barn samma möjligheter, men att det bland 

barnen kan synas att de själva kan kategorisera in sig efter kön i vad som bland 

vuxna kan klassas som typiska könsstereotypa lekar. Till exempel att pojkarna 

ofta väljer aktiviteter som att leka med bilar och att det är en lekmiljö där flickor 

sällan verkar vistas i. Men i sin reflektion om detta så påpekar pedagogen ändå 

att pojkarna “leker ju lika gärna i hemvrån” [pedagog 2].  

 

Pedagogernas tankar om vilken miljö i verksamheten som är könsneutral skiljer 

sig något åt då ett fåtal av pedagogerna i studien anser sig ha en övergripande 

könsneutral verksamhet som utgår ifrån barnens intresse. Gemensamt för några 

av pedagogerna är att ateljén upplevs vara det rum som är mest könsneutralt 

utformad. Detta då ateljén upplevdes vara det rum som består av material som 

barnen kan skapa vad de vill. Dock menade pedagogerna att de skulle vilja 

benämna alla rum som könsneutrala då de strävar efter att skapa stimulerande 

lekmiljöer för alla barn.   

 
Ateljén tycker jag. Materialet där är färger å olika färger och dom blandar färger å de 

bestämmer vad de vill göra... [...] man skulle ju direkt ha velat kunna svara att hela 

avdelningen är könsneutral. [Pedagog 5] 
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Ja ateljén. Man hade ju önskat att alla miljöer egentligen var könsneutrala, alltså vem 

säger egentligen att det ska vara benämnt så här att hemvrån är mer flickig, varför är 

den inte mer pojkig alltså varför är det inte både och. Att allt egentligen borde vara 

könsneutralt… [Pedagog 6] 

 
Här, där… där inne (pekar runt omkring sig) jag skulle vilja säga att all miljö är 

könsneutral. Men jag tänker att det helt beror på vad man som pedagog också bjuder 

in barnen till i miljön. [Pedagog 1] 

 
Ja…(paus) Jag tycker ju att alla barnen leker överallt oavsett kön. Jag kan licksom inte 

säga att det är något som… Nej alla rum. [Pedagog 3] 

 
Dessa citat ger uttryck för hur pedagogernas reflekterande kring en könsneutral 

miljö i förskolan kan påvisa sig på ett annat sätt i utformningen av lekmiljön. 

Pedagogerna trycker på vikten av att göra barnen delaktig i lekmiljöns 

utformning och att det kan skapa kaos om inte man räknar med barnen i 

processen att forma lekmiljöerna i verksamheten. 

 
Ja jag minns så väl en föreläsning jag var på där hon pratade om att pedagogerna 

hade gjort om på förskolan på kvällen och där det blivit som ett överrasknings 

moment för barnen, och att det bara hade blivit glitter och papper överallt, och att 

detta berodde på att de hade ju glömt att ta med barnen i förändringen. De hade ju 

inte fått vara med i processen. “Vi glömde ju bort barna” och det ligger ju så otroligt 

mycket i det där. Ja ni förstår om de hade fått vara med och ställt dit och pratat om 

hur mycket glitter man kan ta och vad är lagom, vad kan man göra med sakerna. 

Barnen själva är ju så duktiga på att påminna varandra om vad var det nu då som 

var lagom…[Pedagog 5] 

 
En gemensam nämnare från alla intervjuade pedagoger tolkar vi är att se till att 

utgångspunkten i lekmiljöerna kommer från vad barnen visar intresse för. Där 

pedagogers egna intressen eller föreställningar om vad som anses vara en 

stimulerande lekmiljö inte ska förekomma. Pedagogerna försöker skapa 

lekmiljöer utifrån barnen och individens intresse och menar att lekmiljöns 

utformning är en process som sker tillsammans med barnen i verksamheten. 
 

Av de deltagande pedagogerna så är det en stor del som uttrycker svårigheter 

med att arbeta med genus-begreppet i utformningen av lekmiljön och att det 

kan bero på erfarenheter inom förskoleverksamhet. Pedagogerna menar att det 

har uppstått ett skifte i hur arbetet med genus sett ut förr och hur det ser ut nu. 
  

En period då var det ju mer så här att man skulle styra in [...] att man tillexempel såg 

vilka cyklar som var mest populära och vem som han ut fortast för att ta en, och det 

var ju killar... ja men då hade man ju såna här kill- och tjej-cykel dagar, ja men det 

var ju många tjejer som inte alls var intresserade av att cykla på dom där cyklarna, 

dom ville ju hellre göra något annat. Så man har ju lärt sig med tiden, alltså vad som 

är utvecklande för flickor och pojkar. [Pedagog 5] 
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Jo men det var nog mycket så i början att när det här kom (genus) just att man började 

prata och diskutera om det här att, ja men då kan vi inte ha bilar och vi kan inte ha 

dockor å vi å då måste flickorna tvingas att leka med bilar å pojkarna tvingas att leka 

med dockor. [Pedagog 6] 

 
Snacka om fel rättvise tänk, det skulle vara rättvist, ja men rättvisa är ju inte att alla 

ska göra lika utan rättvisa är ju att alla ska få möjlighet till vad de behöver. [Pedagog 

5] 

 

I denna sekvens kan man se hur pedagog 5 och 6, som arbetar på samma 

förskola, diskuterar med varandra över hur tankar och arbete kring genus i 

förskolan har förändrats genom åren. Vi tolkar det som att pedagogerna 

upplever det tydligare vad rättvisa innebär när det handlar om att arbeta med 

genus. Vid en annan intervju berättar en pedagog från en annan förskola om hur 

vissa förskolor tidigare valde att plocka bort hemvrån för att skapa en 

könsneutral verksamhet. 

 
Å sen har ju vi valt att… många tar ju bort dom här hemma vråna och så dära men 

vi har ju valt att ha kvar det för vi tycker ju att det är... det är ju så många som leker 

där och det är väl det som har blivit... kanske det hära dumma att många har tagit 

bort det (hemvrån) som man ser som tjejigt egentligen. Att man plockar bort såna 

saker och då blir det ju inte könsneutralt liksom för då blir det ju liksom att motverka 

könsroller. [Pedagog 4] 

 

Pedagogen trycker här på hur angeläget det är att se verksamheten ur andra 

perspektiv än sitt eget, att ta ett steg bakåt och se med andra ögon. Vi upplever 

att pedagogen menar att det är meningsfullt att se utifrån barnens intressen och 

att som pedagog inte benämna som ovan, där tillexempel hemvrån tidigare 

kunde klassificerades som tjejigt. Samma pedagog uttrycker en lätt frustration 

över vad som tolkas som könsneutralt och då pekar på vikten av pedagogers 

arbete med miljön i förskolan. 

 
Fast om man går till grunden så är det ju ingenting som är könsneutralt…(fniss) om 

man tänker efter så är det ju så, och det är väl därför det är viktigt att vi har en 

erbjudande miljö för att alla ska få samma möjligheter. [Pedagog 4] 
 

Oavsett pedagogernas uppfattning av vad genus är för något så strävar de efter 

att skapa lekmiljöer utifrån individen och barnens intressen. Genom att skapa 

lekmiljöer för barnen som är könsneutrala ger pedagogerna uttryck för att ge 

barnen utmanande och stimulerande lekmiljöer utifrån barnens intressen, men 

att det kan vara svårt att hitta vad som egentligen är könsneutralt. 

 

Jämställt bemötande i förskolan 
I frågan om bemötandet för pojkar och flickor är likvärdigt på förskolan så 

framkom det att pedagogerna tyckte sig använda liknande fraser för att 

uppmärksamma barnen. De pratar om hur det kan förekomma att de pratar 

olika med barnen i förskolan samtidigt som de reflekterar över vikten av 

likvärdighet även här. 
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Det där har man ju (ohörbart) på sig sen förut att man inte säga kanske om en flicka 

kommer att åh vad söt du liksomt och killen då åh vad cool du är. Utan… man ska 

vara medvetna om att säga kanske till pojkarna också att vad fin du är liksomt. (Lång 

paus). Att man inte ska framhäva det tuffa och coola på killarna och det söta och rara 

på tjejerna. [Pedagog 7] 

 
Ja att man ser barnet och att man kan säga att du (barnet) passar bra i den där färgen 

för en del står ju verkligen och drar i kläderna och vill visa och att man som pedagog 

ska säga någonting. Men det viktiga då det är ju att barnen ska känna att det är ju 

barnen man ser och att det är det som är fint och att det är barnet som passar i 

utstyrseln och inte att det är utstyrseln som gör barnet, utan det är insidan som är... 

det är du som är fin. [...] Ja men det kan bara vara något så enkelt som - tjena grabben 

(pratar med hög röst) eller - hej lisa (pratar med ljus röst). Får man höra det varje dag 

av alla vuxna på förskolan, det tror jag påverkar. [Pedagog 5] 

 
Ja man vill ju också försöka å ja men liksom bemöta barnen på ett neutralt sätt satt 

säga, eller ja på ett likadant sätt. Att man kanske inte fastnar i hur de är klädd eller att 

de skulle var cool eller söt [Pedagog 6] 

 
Men hjälp av dessa citat kan man förstå det som att pedagogerna vill och tänker 

att de bemöter barnen likvärdigt oberoende av kön i förskolan. Oavsett kön på 

förskolan så menar pedagogerna att barnen har rätt att bli bemött på likvärdiga 

grunder.  

 
Det är viktigt att man som barn känner att det är tillåtet att vara som man vill. Inte 

utifrån nå kriterier att jag är pojk och jag måste leka med bilar och ha byxor utan att 

“jag” får också ha klänning för jag tycker det är fint och leka med dockor. Att allting 

är tillåtande. Att man kan välja själv och hitta sin identitet, för det är ju det de handlar 

om. [Pedagog 6] 

 
Det ska vara lika för alla. Att det ska var jämlikt för alla för att de ska förstå att de är 

lika mycket värda… för att de ska förstå sen också när de kommer ut i arbetslivet att 

de är lika mycket värda. Ja men i hela livet att de ska förstå det. [Pedagog 2] 

 

Bemötandet av pojkar och flickor på förskolan ska vara jämlikt där alla barn har 

rätt att få uttrycka sig som en egen individ. Barn ska inte bli bemött efter 

kriterier, varken i förskolan eller som vuxen i deras kommande arbetsliv. En 

pedagog pratar om hur bra det är att pedagoger reflekterar över sitt eget 

agerande och reflekterar över hur bemötandet mot barnen faktiskt ser ut i 

förskolans vardag. 

 
Det är svårt att veta... alltså jag tänker ju att jag ska försöka vara lika mot alla och 

prata lika, bemöta dom lika men det är svårt att veta… alltså man skulle behöva ja 

men tillexempel en kollega som observerar en under en dag, eller bli filmad eller nå... 

det är svårt att veta hur man egentligen gör...(tyst) men jag tror (med betoning på 

tror) att jag bemöter dom lika. Försöker iallafall att tänka på det... [Pedagog 2] 
 

Pedagogen på den här förskolan reflekterar över frågan om hur bemötandet ser 

ut i förskolan. I citatet tolkar vi att observationer av varandra inom arbetslag är 
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bra för att få fram hur bemötandet till barnen ser ut på förskolan och på så sätt 

öppna upp för att arbeta mer likvärdigt. 
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 Diskussion 
I detta kapitel diskuterar vi de delar av studien som är centrala i förhållande till 

studiens syfte – att studera, beskriva och analysera relationen mellan 

pedagogers genusperspektiv och lekmiljöerna inomhus i förskolan, samt i 

förhållande till tidigare forskning inom området. En återkommande röd tråd för 

samtliga intervjuade pedagoger tycks vara att genus upplevs svårt att uttrycka 

i ord vad det är för något. Pedagogerna tycks uppleva att genus står för allas lika 

värde. Pedagogerna har också gemensamt att de ställer sig positiva till 

jämställdhet i verksamheten. Återkommande teman som pedagogerna även 

trycker på är att utgå från barnens intressen när lekmiljöerna i förskolans 

verksamhet utformas, detta så att alla barn ges möjlighet att utmanas och 

utvecklas i verksamheten. Genus är ett begrepp som Hedlin (2010) menar är 

utbrett i verksamheterna och som tycks markera att genusperspektivet studerar 

människans liv. Författaren beskriver att mycket i samhället är genusifierat, 

alltså vad som anses vara manligt och kvinnligt. I stället för att beskriva genus 

med kön så har det ersatts med att handla om föreställningar kring det sociala 

och kulturella, alltså vad det innebär att vara man eller kvinna 

(Jämställdhetskartan, 2011). 

 

Resultatdiskussion 
Vi förstår det som att pedagogerna likställer genus med ordet jämställdhet samt 

en uppdelning av pojkigt och flickigt. Wholwend (2012) uttrycker att genus kan 

ses som ett svårt begrepp att arbeta kring i förskolan. Pedagogerna menar att 

jämställdhet är en del av genus och alla individers rätt till lika värde. 

Pedagogerna uttrycker att deras egna erfarenheter och upplevelser inte ska 

påverka deras handlande i utformningen av lekmiljöerna i förskolans 

verksamhet. De menar istället att lekmiljöerna ska utgå från barnens intressen. 

Genusperspektivet är något pedagogerna upplever som svårtolkat och lite 

skrämmande vilket även tidigare forskning visar på (se t.ex. Ärlemalm-Hagsér, 

2010; Wohlwend, 2012; Lynch, 2015; Hallström, et al, 2015). En pedagog 

uttrycker svårigheter i att beskriva genus men pratar om värderingar och 

avslutar med frågan - vad är det egentligen? vilket vi tolkar som att pedagogen 

inte riktigt vet vad som innefattar genus samt hur det går att förklara. Hedlin 

(2010) menar att genus ofta kan misstolkas där pedagoger tror att genus handlar 

om värderingar när det i själva verket handlar om manligt och kvinnligt. Vår 

uppfattning från intervjuerna är att pedagogens funderingar om vad genus 

är inte påverkar deras arbete kring detta i förskolan utan mer att pedagogen vill 

reflektera med sig själv om genus och brottas med tanken för hur begreppet kan 

beskrivas.  

 

I vår analys upplever vi att pedagogerna arbetar med könsroller i utformningen 

av lekmiljöerna och att de drar paralleller mellan genus och könsroller. Vi förstår 

det som att pedagogerna upplever svårigheter i att beskriva vad som innefattar 

begreppet genus. Då genus är ett begrepp som enligt Hedlin (2010) ofta 

förknippas med jämställdhet och könsroller. Vi tycker oss se att detta kan 

kopplas till vårt resultat samt vår analys där pedagogerna återkommande under 
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intervjuerna kopplar genus med könsroller och jämställdhet. Samtliga 

pedagoger menar att de utformar lekmiljöerna tillsammans med barnen och 

utifrån barnens intressen. Det vi kan se utifrån intervjuerna är att en större del 

av pedagogerna omedvetet benämner olika platser i lekmiljöerna som 

könsbestämda, till exempel hemvrån. En mindre del av pedagogerna benämner 

inte någon lekmiljö som könsbestämd utan menar istället att alla barn vistas i 

lekmiljöerna inomhus på förskolan. Hallström et al (2015) menar med att det i 

verksamheten inte går att se något specifikt mönster i hur barnen leker och rör 

sig i de olika lekmiljöerna utifrån kön. Vi kan se att det stämmer bra överens 

med hur vi i vår analys uppfattat att pedagogerna menar att de erbjuder en 

könsneutral miljö som lockar barnen till att leka överallt i de olika lekmiljöerna. 

Genom att pedagogerna utformar lekmiljöerna utifrån barnens intressen och 

inte efter kön förstår vi det som att det kan vara en faktor som påverkar hur 

barnen rör sig i lekmiljöerna. När pedagogerna erbjuder en lekmiljö som är för 

alla individer tänker vi att det heller inte skapas några typiska könsmönster. 

Vilket vi även skapat en förståelse för genom vår analys. Pedagogerna 

diskuterar och reflekterar över att barnen inte speciellt ofta reflekterar över om 

det är flickor eller pojkar de leker med. Barnen rör sig i de lekmiljöerna de är 

intresserade av att leka i eller väljer att leka med något där en kompis befinner 

sig, inte efter vilken lekmiljö det är eller vilket kön kompisen har. 

 

I förskolan är leken uppmärksammad och pedagogerna uttrycker att den har 

stor plats i barnens vardag i verksamheten och att det därför är meningsfullt att 

ha en lekmiljö som är formad efter barnens intressen. Vi kan se hur pedagogerna 

har en vilja att ta ett kliv bakåt och låta barnens uttryck komma fram i 

utformningen av lekmiljöerna, men att det är en utmaning för dem att inte låta 

sina egna erfarenheter påverka för mycket. Genom analysen har vi förstått det 

som att pedagogernas olika synsätt på lek kan påverkas av hur mottaglig och 

tillåtande pedagoger är gentemot barnen. Samt hur frispråkig pedagogerna är 

gällande genus och förändringar i verksamheten. Vi drar en parallell till vad 

Lynch (2015) skriver om att pedagoger i verksamheten oftare bör leka lekar som 

är jämställda och Eidervald och Lenz Taguchi (2011) skriver att vissa förskolor 

väljer att tillföra mer “herrkläder” i utklädningslådan för att skapa en mer 

könsneutral verksamhet. Genom att pedagoger förändrar och är mottaglig för 

barns nyfikenhet i förskolans lekmiljöer tänker vi att det påverkar barns 

utforskande och tilltagande av könsroller i förskolans lekmiljöer. Ärlemalm-

Hagsér (2010) trycker på att det är pedagogens ansvar i att utforma 

verksamheten så att den är trygg och utmanande för alla barn. Vi uppfattar det 

som att pedagogerna i vår studie upplever att det är deras ansvar att utforma 

lekmiljöerna så att barnen får utvecklas och utmanas. Dock menar Ärlemalm-

Hagsér samt Lynch (2015) att det behövs mer forskning för att bistå pedagoger 

att utforma verksamheter som är mer jämställd. 

 

Något vi sett, som upplevs vara ett dilemma bland pedagogerna i förskolans 

verksamhet, är att om pedagogerna själva inte kan se alla barns lika värde 

utifrån ett genusperspektiv, tänker vi att de heller inte kan säga sig ha ett kritiskt 

tänkande kring utformningen av lekmiljöerna, utifrån ett könsneutralt 

genusperspektiv. Analysen visar att pedagogerna uttrycker i intervjuerna hur 
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de hela tiden utgår ifrån barnen i utformningen av verksamheten och att 

pedagoger ska vara tillåtande till barnens utforskande. Vi har även sett i vårt 

resultat hur pedagogerna på förskolorna reflekterar över hur de förmedlar 

jämställdhet till barnen. Bulotsky-Shearer et al (2014) och Cherney och Dempsey 

(2010) menar att barn socialiseras in i olika könsmönster och att sättet barn blir 

bemötta på påverkar sedan barnens beteende gentemot könsroller. Vi tolkar det 

som att författarna menar att de vuxnas tankesätt om könsroller påverkar 

barnens identitetsskapande process då barnet skapar en identitet utifrån vad 

som förväntas utifrån ens kön. Pedagogernas tankar kring bemötandet av flickor 

och pojkar i vår studie var att alla barn ska bli bemötta likvärdigt i en pedagogisk 

verksamhet. De visade på att alla individer har ett likavärde oavsett kön. Det 

framkom att det lätt ibland kan bli att man syftar till att flickorna är mer söta och 

pojkarna mer tuffa i sitt bemötande, men att man ändå försökte att bemöta alla 

barnen lika. Lynch (2015) menar att det har visats hur pedagoger i förskolan 

oftare ger uppmuntrande kommentarer som är positiva till flickor om deras 

kläder och frisyrer medan pojkarna får kommentarer om deras tuffhet och 

styrka, vilket författaren anser är skildringar på positivt och negativt bemötande 

av barnen. I en studie som Hedlin (2010) refererar till menar hon att det har 

framkommit genom observationer av pedagoger i förskolan att pedagoger 

förhåller sig olika i både röstläge och bemötande av barnen, där pedagogerna 

ifråga innan observationerna menade att det bemötte alla barn lika. Om vi utgår 

ifrån Lynch och Hedlin samt vårt resultat ser vi att pedagogernas tankar kring 

likabemötandet av barnen ibland kan anses vara något självklart samtidigt som 

några pedagoger menade att möta alla barnen lika ibland upplevs som svårt. 

Sandseter (2014) menar istället att pojkar oftare använder sig av tuffa och 

fartfyllda lekar, vilket vi tänker kanske kan vara en anledning till varför 

pedagoger generaliserar pojkar som mer tuffa och starka i bemötandet. Hedlin 

(2010) menar att pedagoger även har en mer tillåtande inställning till att pojkar 

är högljudda i sina lekar. En pedagog pratade om användning av observationer 

i ett arbetslag för att få syn på bemötandet av barnen. Vi tänker här att 

pedagogerna i vår studie tycker sig ha ett likvärdigt bemötande, för både pojkar 

och flickor, utifrån vad de berättar för oss men vi tänker att detta kunde lättare 

synliggöras i verksamheten genom observationer, som pedagogen även 

nämner. I vår analys kan vi se pedagogerna arbetar för att pojke och flicka ska 

ges samma möjligheter till att utvecklas och utmanas i förskolans lekmiljöer. 

Vilket vi förstår genom vår analys kan kopplas till det Hedlin (2010) beskriver 

om att genus handlar om makt. Återigen är det bra att komma ihåg att 

personliga värderingar oftast är det som gör att barnen blir medvetna om vad 

som förväntas vara. Utan den vuxnes åsikter och värderingar skulle 

förmodligen barnen inte lägga så stor vikt i vad eller vem de leker med. 

 
Vi kan se ett mönster för hur pedagogerna anser att de har lekmiljöer som är 

könsneutrala men att de i intervjuerna omedvetet könsbenämner olika platser 

som flickigt eller pojkigt. Tillexempel under en intervju när en pedagog påpekar 

att de har utformat lekmiljöerna efter barnens intressen men att det ibland går 

att se hur pojkarna dras mer till bilarna och i samma reflektion menar 

pedagogen att pojkarna lika gärna leker i hemvrån. Vi drar en tanke till det som 

Bulotsky-Shearer et al (2014) skriver om att barnen lär sig hur pedagoger ser på 
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könsroller och att det påverkar hur barnen uttrycker sig i verksamheten. Här 

förstår vi det som att pedagogen inte syftar till att könsbenämna hemvrån som 

flickig men vi uppfattar det som att pedagogen omedvetet benämner hemvrån 

som en plats för flickor och att flickorna sällan håller till vid bilarna. Allt för 

tydliga lekmiljöer där genus är ett inslag menar Lynch (2015) kan bidra till att 

barn med motsatt kön väljer att inte leka där. I intervjuerna reflekterade 

pedagogerna kring hur hemvrån eller bil hörnan benämns och att det kan 

påverka barnens tankar ifall det är en lekmiljö för pojkar eller flickor. I en analys 

uttrycker en pedagog att det har kommit till hennes kännedom att det finns 

förskolor som valt att plocka bort hemvrån på grund av att den setts som ett tjej 

attribut. Vilket då har resulterat i att pedagoger väljer att ta då bort hemvrån för 

att skapa en könsneutral verksamhet. Vi förstår det som att pedagogen menar 

att det är riskfyllt av en pedagog att benämna lekmiljöer på förskolan och att det 

kan leda till att motverka könsroller i stället. Lynch menar att det är pedagogers 

inställning och benämning av miljön i verksamheten som påverkar barnens 

känsla om hur vidare det är tillåtet eller ej att leka där. I vår analys visar det sig 

att pedagogerna rör sig i en komplicerad miljö där deras egna värderingar inte 

bör påverka utformningen av lekmiljöerna, utan där barns intressen ska 

tillgodoses, samtidigt som lekmiljön ska utformas så att den stimulerar barn till 

att utmanas och utvecklas i verksamheten. Davies (2003) menar att barn ska ges 

möjligheten att hitta sig själv och sedan sin egen könsidentitet för att bli 

accepterat av omgivningen. 

 
Det visar sig i vår studie att pedagogerna är medvetna om att låta barnen vara 

med och påverka i utformningen av lekmiljön och att pedagogerna själva inte 

styr och ställer utifrån sitt eget tyckande. Vi har genom analysen förstått att 

pedagogerna har vetskapen om att det är bra att ta hjälp av dokumentation för 

att uppmärksamma sitt eget förhållningssätt mot könsroller i förskolans 

verksamhet. Detta kopplar vi till det som Vygotskty (1967) menar med att vi lär 

oss genom att se på andra. Genom att ta på sig ett par “glasögon” tänker vi att 

det kan leda till att pedagoger kan se på saker ur ett annat perspektiv än sitt eget 

och då skapa sig andra uppfattningar om det som sker i lekmiljöerna. Under 

analyserna har det även framkommit att barnen inte får glömmas bort i 

lekmiljöernas skapande, att barnen är en viktig process där de kan få vara med 

och påverka. 

 

Avslutande reflektion 

Vi ställer oss frågande till varför det inte förekommer mer observationer av 

pedagogerna i de berörda verksamheterna. Observationer gällande pedagogers 

uppfattningar om relationen mellan könsroller och lekmiljöns utformning i 

verksamheten ur ett genusperspektiv. Endast en pedagog uppger att de någon 

gång har gjort observationer för att uppmärksamma detta, en annan pedagog 

benämner att fler observationer kan vara lärorikt för att synliggöra sitt eget 

bemötande av pojkar och flickor. Inte en enda gång under de andra intervjuerna 

framkommer det att pedagogerna blivit observerade för det berörda området 

genus. Däremot upplever vi att pedagogerna ser observation som ett bra 
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verktyg för att reflektera och upptäcka sitt agerande gentemot barnen. Kanske 

kan detta bero på att pedagogerna känner skräck inför att bli “påkommen” med 

hur de faktiskt gör mot för vad de tror att de gör. Vi upplever det som en röd 

tråd hos de pedagoger vi intervjuat att samtliga pedagoger utformar lekmiljön i 

förskolan efter barnens intressen men att sätta ord på och beskriva på vilket sätt 

mer än att barnens intressen kommer till uttryck upplevs som svårt. Studiens 

syfte har varit att söka se hur pedagoger uppfattar relationen mellan könsroller 

och lekmiljöer inomhus i förskolor? 
Vi upplever att vi genom vår analys skapat oss en tydligare förståelse för hur 

relationen mellan könsroller och lekmiljöer i förskolans verksamhet utspelar sig. 

Pedagogerna i vår studie har uttryckt att de anser sig ha arbetat eller arbetar för 

att skapa könsneutrala lekmiljöer för barnen i förskolan. Även fast pedagogerna 

visade på svårigheter i uttrycka genusbegreppets betydelse visade de ändå på 

en förmåga att reflektera över könsroller som förknippas med genus i förskolan 

och hur pedagogerna i verksamheten ska arbeta för att skapa en jämställd 

lekmiljö för alla barn. 

 

Vidare forskning 

Något som skulle vara intressant att studera vidare i en annan studie vore att 

använda sig av observationer för att se hur barn leker i verksamhetens 

lekmiljöer. Samt genomföra intervjuer med barn för att djupare gå in 

på pedagogers uppfattningar kring vad han eller hon anser vara pojkigt eller 

flickigt och om det omedvetet påverkar barnen i deras val av lekmiljöer. 
 

Slutord 

Genom att skriva examensarbetet tillsammans upplever vi att det har bidragit 

till djupa diskussioner där vi ställt oss frågande till varandras åsikter och 

tankar samt att det bidragit till att vi blivit utmanade i vårt tanke mönster. Vi 

har tillsammans blivit tvungen att utveckla våra argument så att de blivit 

tydliga för den andre. Stukát (2011) ger uttryck för att skriva i par kan 

underlätta om författarna inte har så stor erfarenhet av att skriva 

forskningsarbete och att det kan bidra till att uppsatsen får entydighet och 

klarhet. 

Tack! 

Vi vill tacka alla pedagoger som deltagit i vår studie och till förskolecheferna 

som gett sin tillåtelse att deras respektive förskola deltog i studien. Vi vill tacka 

vår handledare Sandra Lund för utvecklande kommentarer som gjort att vi hela 

tiden kommit längre i vår tanke-process samt att hon motiverat oss till att kämpa 

vidare. 
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BILAGA 1: Missiv 

 

Hej! 
 

Vi är två studenter som studerar till förskollärare på Mittuniversitetet i 

Härnösand. Vi är nu inne på sista terminen och är mitt uppe i vårt 

examensarbete. Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagogernas 

genusperspektiv påverkar lekmiljön i förskolans verksamhet.  

 

För att studera detta har vi en önskan om att få genomföra intervjuer gällande 

genus med några pedagoger, samt studera förskolans lekmiljö genom att få 

tillåtelse att fotografera lekmiljöerna. Vi kommer alltså inte att fotografera några 

barn eller pedagoger. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och personen i fråga har rätt att avbryta sitt 

deltagande under studiens gång. Alla uppgifter kommer att användas 

konfidentiellt, med detta menas att namn på förskolläraren samt förskolan 

kommer att figureras och användas enbart i studie syfte. All insamlat material, 

så som ljudupptagning samt anteckningar och fotografier kommer enbart att 

användas i studie syfte samt kommer att förstöras efter uppsatsens slutförande. 

 

Beräknad tid för intervjuerna är ca en timme. Vi kommer att vara två stycken 

som utför intervjuerna med pedagogerna. 

 

Skulle du/ni godkänna att er förskola är med och deltar i vårt examensarbete 

skulle vi vilja veta det så fort som möjligt då vi har begränsat med tid och skulle 

helst vilja komma ut i er verksamhet redan vecka 45. 

 

 

 

 

Vid frågor och funderingar går det bra att kontakta oss 

 

frakxxxx@xxxxx.xxx Telefon: 070-xxxxxxx 

josefinxxxx@xxxxx.xxx Telefon: 070-xxxxxxx  

 

Tack på förhand Frida och Josefin 

mailto:frakxxxx@xxxxx.xxx
mailto:josefinxxxx@xxxxx.xxx


  

 

 

 BILAGA 2: Intervjufrågor  

 

 Vad tänker du på när du hör ordet genus?  (Kan du/ni ge något 

exempel?) 

 

 Vad är tanken med utformningen av miljön inne på er avdelning? 

 

 Tror du att utformningen av miljön påverkas utifrån hur mycket 

kunskap man som pedagog har kring könsroller? (Hur då?) 

 

 Har kunskapen om könsroller betydelse för ert gemensamma arbete i er 

verksamhet? 

- På vilket sätt har den det/ inte det? 

 Hur har ni haft könsroller i beaktande när ni planerat och reflekterar över 

lekmiljön? 

- Är det viktigt att tänka på könsroller i utformning av lekmiljöerna? 

 

 Hur upplever du/ni att lekmiljön påverkas i verksamheten utifrån 

ditt/ert eget förhållningssätt till könsroller? (kan detta på något vis vara 

ett hinder) 

 

 Hur upplever du att barnen rör sig i de olika lekmiljöerna? 

 

 Hur anser du att ni i arbetslaget tillsammans diskuterar kring könsroller? 

- Har ni ett gemensamt förhållningssätt kring könsroller? 

 

 Är könsroller något som är väsentligt att arbeta kring i förskolan? (varför 

är det viktigt?) 

 

 Brukar du/ni reflektera något över hur du/ni bemöter flickor/pojkar i 

vardagen? (kan du ge något exempel)  

 

 Tänker du/ni på jämställdhets målen i läroplanen under er 

planering/utformning av verksamheten för barnen?  

På vilket sätt? 

 

 Hur upplever du/ni att det går att se könsroller i verksamheten? 

 

 Upplever du/ni att det bland barnen tydligt syns att de själva delar in sig 

i könsstereotypa lekar? 

 

 Får barnen vara med och påverka lekmiljön på förskolan? (Om ja, ge 

exempel på förändringen) 



  

 

 

 

 Vilket rum anser du vara det mest könsneutrala? 

 

 

 


