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I denna studie har vi undersökt fyra förskolepedagogers förhållningssätt, normer och tankar kring 
genus samt om deras uppfattning stämmer överens med deras agerande i den praktiska 
verksamheten. Syftet med denna studie var att få mer kunskap om hur genusmedvetenheten kan 
se ut på förskolan idag samt att ta reda på om alla barn ges samma förutsättningar i vår studerade 
leksituation; bygg och konstruktionsleken. En framträdande frågeställning har varit att få fatt vilka 
normer som råder bland pedagogerna och hur de tar sig uttryck i verksamheten. Som teoretisk 
ansats har vi använt oss utav feministisk poststrukturalism och data har vi samlat in genom 
observationer av verksamheten samt intervjuer med pedagogerna. 

Resultatet visar på att det finns en motsättning mellan pedagogernas egna uppfattningar om sitt 
förhållningssätt och deras agerande i det praktiska arbetet. I resultatet framkom även att 
pedagogerna såg sig själva som genusneutrala, trots detta framträdde en viss könstraditionell syn 
på föreställningen kring barns agerande och fysiska uttryck. Gällande alla barns likvärdiga 
förutsättningar visar ett av våra huvudresultat på en tydlig diskriminering gentemot de yngsta 
barnen på förskolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökord: Genus, Förskola, Feministisk postrukturalism, Kön, Normer, Pedagoger, De yngsta 
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ABSTRACT 

Rebeccah Eriksson & Elin Strömqvist 

 
Among construction-girls and toddlers           

- A study about gender attitudes and norms in preschools 
Pages: 36 

 

In this study, we have investigated four preschool teachers attitudes, norms and own ideas about 
gender and if their perceptions match their behaviour in practical operations. The purpose of this 
study was to gain more knowledge about how gender-awareness can appear at Swedish preschools 
today and to find out if all preschool children are given the same opportunities in our studied play 
situation, building and construction-play. A prominent issue has been to get hold of which norms 
that is manifested among the preschool teachers and how they appear. We have used feminist 
post-structuralism as a theoretical approach and the data were collected through observations of 
preschool activities and interviews with the preschool teachers.  
 
The results tell us that there exists a contradiction between the preschool teachers own perceptions 
about their attitudes and their behavior in the practical work. The results also revealed that the 
preschool teachers perceived themselves as gender neutral, nevertheless they appeared a certain 
gender traditional view of performance on children's behavior and physical expression. One of our 
main results revealed a clear discrimination against the youngest children at the preschool, which 
means that all children doesn’t get equal opportunities to play at the preschool. 

Keywords: Gender, Preschool, Feminist postrukturalism, Sex, Norms, Preschool teachers,  
toddlers 
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I läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998/2010) framkommer det tydligt att alla som verkar 
inom förskolan ska arbeta för att motverka de traditionella könsrollerna och skapa samma 
förutsättningar för alla barn, detta inkluderar de samtliga sju diskrimineringsgrunderna: ”kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,” (SFS. 2008:567, § 
4). Är det den verklighet barnen möter i svensk förskola idag?  
 
I vår studie ”Bland byggtjejer och småbarn” har vi genom intervjuer och observationer 
undersökt en syskonavdelning på en svensk förskola för att ta reda på om alla barn ges samma 
förutsättningar. Vi har studerat en specifik leksituation, nämligen bygg och konstruktionsleken. 
Leksituationen har enbart haft en betydelse av att avgränsa området att studera och är inte ett 
fokusområde inom studien. Är förskolan och dess miljö en mötesplats för alla barn? Får alla 
barn samma möjligheter och vad är egentligen normen? Vi har också belyst betydelsen av 
pedagogernas roll i detta och hur deras egna föreställningar stämmer överens med det praktiska 
arbetet i verksamheten. Vi har antagit ett pedagogperspektiv och utgått ifrån ett feministiskt 
poststrukturalistiskt perspektiv i studien. Inom vårt valda teoretiska perspektiv är språket och 
betydelsen av vad vi säger av stor vikt, liksom inom genuspedagogiken och jämställdhetsarbete. 
Språket har vi därför använt oss av för att få fatt i pedagogernas genusmedvetenhet, 
förhållningssätt och rådande normer och på så vis kunnat ta reda på om alla barn ges samma 
förutsättningar i vår studerade leksituation. Vi har även tagit reda på hur pedagogerna tänker 
kring barnens val av material, intressen och lekkamrater i förhållande till detta. 

Gällande diskrimineringsgrunderna är vår uppfattning att genusarbetet generellt sätt pågår för 
fullt på landets förskolor för att skapa en mer jämställd förskola. Det debatteras, diskuteras, 
studeras och observeras för att få fatt i normer, beteenden och förhållningssätt kring just genus. 
I många barngrupper är ordet genusarbete lika vanligt förekommande på agendan som 
matematik eller skriftspråksutveckling. Genusarbetet dokumenteras och utvärderas med hjälp 
av läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998/2010) och planer mot diskriminering och 
kränkande behandling, men de andra diskrimineringsgrunderna då? Har vi koll på dem, eller 
har de hamnat i skymundan av det populära ämnet genusvetenskap? Enligt resultaten i vår 
studie har vi förutom genus upptäckt en diskrimineringsgrund som vi skulle behöva belysa och 
arbeta med i större utsträckning än det görs idag; nämligen ålder. 

Odenbring (2014) som studerat förskolan genom ett genusperspektiv menar att barns vardag är 
"starkt könad"(s. 99) och att barns lek och dess teman "tenderar att vara könsmärkt"(s. 101). 
Hon skriver att flera oberoende studier pekat på att de traditionella könsmönstren många 
gånger förstärks istället för att motverkas inom förskolan (Odenbring, 2014) trots skrivelserna i 
de rådande styrdokumenten samt skollag (SFS. 2010:800) och diskrimineringslag (SFS. 
2008:567). Även Eidevald (2009) belyser ett problem som kan försvåra ett jämställdhetsarbete 
inom förskolan. I hans studie framkom att förskollärarna saknade konkreta metoder och verktyg 
för att kunna applicera sin kunskap om jämställdhet och genus i den praktiska verksamheten. 
Eidevald (2009) liksom Odenbring (2014) har funnit mönster som pekar på att förskolor inte 
når upp till de rådande styrdokumentens skrivelser gällande jämställdhetsarbete. Även Dolk 
(2013) och Heikkilä (2015) har funnit teman som pekar på detta. Det visar enligt oss på att det, 
trots att vår uppfattning är att genusarbete är en självklarhet inom förskolan, krävs mer 
forskning inom ämnet för att förhoppningsvis på sikt skapa en tydligare medvetenhet hos de 
verksamma pedagogerna inom förskolan. Med vår studie hoppas vi komma ytterligare ett steg 
mot en mer jämställd förskola där alla barn ges samma förutsättningar. 

  

1 Inledning  
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Syftet med denna studie är att få mer kunskap om hur genusmedvetenheten kan se ut på 
förskolan idag samt att ta reda på om alla barn ges samma förutsättningar i vår studerade 
leksituation, bygg och konstruktionsleken. För att uppnå vårt syfte kommer vi att utgå från 
följande frågeställningar: 
 

• Vad har pedagogerna för tankar om deras genusarbete på avdelningen? 

• Hur arbetar pedagogerna för att ge barnen likvärdiga förutsättningar i bygg och 
konstruktionsleken? 

• Vilka förhållningssätt och normer uppfattar vi på avdelningen och hur yttrar sig dessa? 

	
	 	

2 Syfte  

 



	

8	
	

 
 

 
 
 
 
 

Här nedan följer förklaringar till och våra tolkningar av centrala begrepp som använts i vår 
studie. Sedan följer en beskrivning av vår teoretiska ansats som följs en tillbakablick på 
genuspedagogikens framväxt. Därefter presenterar vi forskning kring synen på de yngsta 
barnens lärande, miljöns betydelse för barns jämlika förutsättningar i leken samt förankring i 
rådande styrdokument.  

 

3.1 Centrala begrepp 

	
Nedan följer förklaringar av begrepp som används frekvent i vår studie och våra tolkningar av 
dessa.  
	

3.1.1 Feminism(erna) 

	
Feminismen kan delas in i tre vågor; liberal feminism, radikal feminism och poststrukturalistisk 
feminism (Lenz Taguchi, 2014). Liberal feminism handlar i stort om att kvinnan ska få samma 
rättigheter som mannen och på så vis få “tillträde till den officiella manliga sfären” (Lenz 
Taguchi, 2014, s. 17). Den radikala feminismen vill lyfta det kvinnliga som något att vara stolt 
över. Som för att väga upp för “de undervärderade konstruktionerna av kvinnor och flickor i den 
dominerande maskulina diskursen” (a. a, s. 18). Det feministiska poststrukturalistiska 
perspektivet kom sedan för att ifrågasätta, överskrida och upplösa de traditionella könen, 
könsrollerna och utmana dominerande normer i samhället (Lenz Taguchi, 2014). Patriarkatet är 
ett välkänt och betydande begrepp inom feminismen och handlar i stort om kvinnans 
underordnade position gentemot mannen. Kvinnan ses inom den patriarkala diskursen och 
strukturen som mindre värd och som mannens ägodel. Feminism handlar i stora drag om 
maktförskjutningar, att ge samtliga individer samma förutsättningar oberoende av 
könstillhörighet, och därmed upplösa den patriarkala diskursen. Med Foucaults (Foucault 
genom Lenz Taguchi, 2014) sätt att se på makt och maktskapande kan man å ena sidan förstå 
patriarkatet som producerat av oss alla, vilket även innebär att vi alla kan medverka för att 
upplösa diskursen. Å andra sidan kan man förstå den patriarkala diskursen som föränderlig 
över tid vilket gör att den kan förstås och te sig olika i olika kontexter (Foucault genom Lenz 
Taguchi, 2014). Enligt Lenz Taguchi (2014) samt Butler (2007) inkluderar feminism även andra 
diskrimineringsgrunder och sociala positioneringar såsom ålder, sexuell läggning, religiös 
tillhörighet, etnicitet et cetera. Vi tolkar därför feminism som en social rörelse som strävar efter 
att uppnå alla människors lika värde och rättigheter. 
 

3.1.2 Kön 

	
Diskrimineringslagen (SFS. 2008:567) har delat upp kön i två kategorier och definierar dessa på 
följande vis:  
 

“1. kön: att någon är kvinna eller man,”( § 5). 
 

“2. könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som 
kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att 
tillhöra ett annat kön,”( § 5). 

3 Bakgrund  
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Kön kan förstås på olika sätt. Människan föds med ett biologiskt kön och kategoriseras beroende 
av det in som flicka/kvinna eller pojke/man. Kön kan även ses som socialt och diskursivt 
konstruerade (Odenbring, 2014). Med feminismen kom möjligheterna att göra könen multipla. 
Könsrollerna överskreds och öppnade upp för flera olika sätt att vara flicka/kvinna eller 
pojke/man (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). “Man kunde inte längre hålla fast vid den 
skarpa åtskillnaden mellan människans inre jag eller själ å ena sidan och hennes yttre villkor 
och omständigheter å den andra.” (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011, s. 14). Det blir 
enligt vår tolkning och vårt sätt att se på kön mer komplext än enbart den biologiska 
kategoriseringen av människan. Butler (2007) skriver att: 
 

“Att på förhand fastslå att feminismen har ett stabilt subjekt i form av en 
homogen kvinnokategori ger oundvikligen upphov till åtskillig vägran att godta 
kategorin. Detta innebär att stora grupper exkluderats och visar vilka tvingande 
och reglerande konsekvenser en sådan konstruktion får, också när den har 
utformats i frigörande syfte.”(s. 53).  

 
Med det feministiska sättet att se på kön, vilket vi antagit, finns alltså betydligt fler 
könspositioneringar än de enbart två biologiska. Människan kan positionera sin könstillhörighet 
och göra kön på valfritt vis. 
	

3.1.3 Genus 

	
Den kulturella tolkningen av begreppet genus är att det är kulturellt konstruerat. Wedin (2014) 
nämner att genus ”betecknar det sociala könet, dvs. de föreställningar om manligt och kvinnligt 
som finns i samhället” (s.45). Simone de Beauvoir, som idag är sedd som en av världens främsta 
feminister menade på att kön och genus är konstruerade, att man inte föds som ett kön utan att 
man blir ett kön (genom Butler, 2007., Lenz Taguchi, 2014). Hon menade även på att det finns 
biologiska skillnader mellan kvinnor och män, men att det var det socialt konstruerade könet 
som skapade ojämlikheter i samhället gällande könsroller, arbetsfördelning med mera. Det var 
denna underordnade position, positionen som kvinna, som var tvunget att förändras enligt 
Simone de Beauvoir (genom Lenz Taguchi, 2014). Butler (2007) reflekterar kring begreppet 
genus på följande vis:  
 

“Finns det “ett” genus som en person kan sägas ha, eller är det någonting 
essentiellt som en person kan sägas vara, så som antyds i frågan: “vilket genus är 
du?””(s. 57).  

 
Hon lyfter även en kritisk aspekt kring begreppet då hon menar att konstruktionen av könen 
kan ha en begränsande effekt på människan.  Enligt Butler (2007) är konstruktionen av genus 
diskursivt betingat. Den kulturella konstruktionen kan, menar hon, därför riskera att bli lika 
determinerat som de två biologiskt fastställda könen. Exempelvis arbetar den kompensatoriska 
genuspedagogiken med att förändra och forma könen på så vis att flickor uppmuntras att bli 
mer maskulina och pojkar mer feminina (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Enligt Dolk 
(2013) är ambitionen med genuspedagogiken att: 
 

“skapa bättre förutsättningar för barn att leva sina liv utan de begränsningar som 
traditionella och normativa föreställningar om kön kan ha. Arbetet syftar till att 
alla barn ska få möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential oavsett kön” (s. 
16) 

 
Ovanstående citat stämmer bra överens med vår egen tolkning av begreppet. 
 

3.1.4 Diskriminering 

	
Begreppet diskriminering används i vår studie i samband med situationer där något eller några 
barn utsetts för indirekt och/eller direkt negativ särbehandling och/ eller exkludering. Med det 
menar vi att ett eller flera barn inte ges samma möjligheter till lärande och lek som den övriga 
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barngruppen. Begreppet använder vi även i sammanhang där pedagogerna genom språket 
uttrycker sig på så vis att en könstraditionell, normaliserande och/eller exkluderande syn 
framträder. Detta inkluderar samtliga diskrimineringsgrunder ”kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder,” (SFS. 2008:567, § 4). I vår studie fokuserar 
vi främst på diskrimineringen gällande ålder, kön och könsöverskridande uttryck.  

 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 

I vår studie har vi antagit feministiskt poststrukturalism som teoretisk utgångspunkt. 
Feministisk poststrukturalism kan inkluderas i den “postmoderna familjen” (Lenz Taguchi, 
Bodén & Ohrlander, 2011, s. 56) och kallas den tredje vågens feminism. Detta betyder dock inte 
att den ersätter de historiskt sätt tidigare formerna av feminism. Det som skiljer feministisk 
poststrukturalism från poststrukturalism är att perspektivet syftar till att ifrågasätta normer 
som sätter det maskulina i en överordnad maktposition gentemot det feminina (Eidevald, 
2009). Feministisk poststrukturalism utmanar även föreställningar om den biologiska 
kategoriseringen av kön (Eidevald, 2009). Nedan presenteras några av grundstenarna inom 
perspektivet som kommit att bli betydelsefulla för studien. 

	

3.2.1 Subjektskapande och positionering 

	
Människan ses som subjekt inom perspektivet. Subjekten formas och positionerar sig utifrån 
möten med- och i omgivningen och är multipla. Såväl bemötande, förhållningssätt, 
förväntningar, som miljö, material och kontext skapar och omskapar individen (Lenz Taguchi, 
2014., Dolk, 2013., Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Det innebär att individen inte kan 
ha “en fast identitet” (Eidevald, 2009, s. 59) utan “”blir till” i varje situation” (a.a., s. 59). Att 
positionera sig olika och vara multipel innebär dock inte att subjekten är olika personer eller 
roller i de olika situationerna, utan att subjekten positionerar sig olika beroende på de normer 
och förväntningar som råder i en viss situation (Eidevald, 2009). 
	

3.2.2 Agentskapet 

	
Inom den feministiska poststrukturalismen innebär agentskapet ett aktivt och medvetet 
handlande. Lenz Taguchi (2014) beskriver agentskapet som “individens “fria vilja”” (s. 141). Hon 
talar även om ett diskursivt agentskap som individen tillskrivs i och med de rådande normerna. 
Lenz Taguchi (2014) menar på att subjektet därmed inte enbart är delaktig i skapandet av sig 
själv “ utan också av andra” (s. 89). 
	

3.2.3 Diskurser 

	
Lenz Taguchi (2014) lyfter språket som en betydande och utmärkande del av perspektivet. 
Innebörden och betydelsen av språket är det som är av vikt och ses som en diskurs. Den 
språkliga förmågan är helt avgörande för subjektens möjligheter till föränderliga processer. 
Inom feministisk poststrukturalism ses kroppen som “språklig/diskursiv” (Lenz Taguchi, 2014, 
s. 56) vilket innebär att allt vi vet om oss själva bara är möjligt att veta genom vårt språk och 
våra mänskliga uttryck. Kategorier såsom kvinnligt/manligt och individ/omvärld ses som 
mänskligt konstruerade och diskurserna blir därmed föränderliga. Diskurserna ses som 
motstridiga på grund av att de å ena sidan kan möjliggöra och å andra sidan kan begränsa oss i 
vårt tänkande och därmed våra handlingar (Eidevald, 2009).  
 
Foucault (2001) nämner att språket först och främst existerar i sin råa form, han skriver: “In 
fact, language exists first of all, in its raw and primitive being” (Foucault, 2001, s.47). Denna råa 
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form av språket som beskrivs av Foucault (2001)  tolkar vi som att han menar en otolkad form 
av språket. Lenz Taguchi (2014) menar att man i praktiken, med ett feministiskt poststrukturellt 
sätt att tänka, inte kan förstå andra människor. Vi människor strävar efter att bli bekräftade, att 
bli förstådda, men enligt Lenz Taguchi (2014) har vi redan gjort om den andra människans 
historia när vi hör den. Vi har redan tolkat och gjort om historien efter vår egen erfarenhetsram. 
Hon belyser att ”när någon säger att de verkligen förstår oss har de redan utplånat oss med sig 
själva” (s. 109). Denna beskrivning lyfter vikten av språket som diskurs. Språket är, trots denna 
beskrivning, det enda som kan möjliggöra för oss att få någon form av inblick i en annan 
människas sätt att tolka omvärlden. Med det sagt, skapar en inblick inte en förståelse av 
människan utan mer en förståelse för olika sätt att tänka. Hon skriver vidare ”främsta syftet 
med min feministiska poststrukturella hållning, är att få igång en kommunikation mellan olika 
förståelser av verkligheten, och öppna upp för nya sätt att vara, göra och förstå.” (Lenz Taguchi, 
2014, s. 148). 
 

3.2.4 Makt och normer 

	
Ytterligare ett centralt begrepp inom feministisk poststrukturalism är makt och 
maktförskjutningar. Foucault var filosof och historiker inom just maktbegreppet. Lenz Taguchi 
(2014) beskriver Foucaults tanke om att makt inte är en bestämd positionering som tvingats på 
människor, utan att maktproduceringen är en ständigt pågående kollektiv förhandling mellan 
människor som (re)produceras genom hur vi agerar, tänker och positionerar oss. 
 
Förutom lagar och regler skapar även normer makt enligt Foucault (genom Dolk, 2013) vilket 
även Wedin (2014) och Martinsson & Reimers (2014) nämner. Normer befästs genom vårt 
språkbruk varpå språket i denna studie, liksom inom vår teoretiska ansats samt inom 
genuspedagogiken och jämställdhetsarbete (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011), fått 
betydande vikt. Detta innebär att vi alla är delaktiga i de förtryck och de maktpositioner som 
skapas (Lenz Taguchi, 2014., Foucault genom Dolk, 2013). Även Bartholdsson (2008) nämner 
liknande tankar kring normer, hon skriver att människan inte är ”en passiv mottagare av 
normer och värden” (s. 15).  
Wedin (2014) menar på att en norm är ”osynlig tills någon bryter mot den” (s.44). Hon lyfter 
även att avvikelserna är de som gör normen meningsfull, avvikelserna är därför intressanta. 
Exempelvis lyfter hon en situation där en grupp flickor bröt mot normen då de uppfattades som 
mer påstridiga än pojkarna vid första anblick. En närmre observation på situationen visade dock 
att dessa flickor betett sig på liknande sätt som pojkarna. Även Dolk (2013) lyfter exempel på 
provocerande flickor. Butler (genom Dolk, 2013) lyfter normernas ”dubbla natur”(s. 28) och 
menar på att normer å ena sidan kan vara nödvändiga då de skapar ambitioner och riktlinjer 
samt hjälper oss socialisera. Å andra sidan kan normer begränsa oss (Butler genom Dolk, 2013). 
Även Wedin (2014) lyfter två sidor av normen. För att någonting ska ses som normalt måste det 
även finnas en sida, ett beteende, som ses som onormalt, avvikande vilket kan skapa en 
utsatthet menar Wedin (2014). Detta medför vikten av ett normkritiskt tänkande som blev en 
viktig utgångspunkt i denna studie. Dolk (2013) belyser olika infallsvinklar på normkritik och 
normativitet, och hur dessa kan skapa oundvikliga motsättningar. Dessa motsättningar kan i sin 
tur skapa spänningar och konflikter. Normer som anses positiva kan i själva verket verka åt ett 
motsatt håll. Detta blir tydligt inom genuspedagogiken. Genuspedagogiken handlar i stort om 
att vidga synen på de traditionella könsrollerna och möjliggöra fler sätt att “göra” kön på. 
Genom att ha en utgångspunkt som syftar till att förändra en rådande norm ökar risken för att 
seendet inte blir lika öppet som grundtanken förutspådde. Dolk (2013) lyfter att dessa 
motsättningar inte nödvändigtvis behöver ha negativa konsekvenser, hon skriver: 
 

”Även om motsättningen mellan de normativa och det normkritiska i en mening 
är en oundviklig del av ett pedagogiskt arbete som vill bidra till ökad 
jämställdhet, jämlikhet och delaktighet, finns det många sätt att förhålla sig till 
den – något som skapar utrymme för både kritisk granskning och nya/ andra sätt 
att tänka och handla” (s. 29).   
  

Det blir återigen nödvändigt med ett kritiskt perspektiv och reflektion, även på den norm vi 
förändrat. Martinsson & Reimers (2014)  lyfter betydelsen av att vara en medveten och 
normkritisk pedagog vilket blir tydligt i och med de ovannämnda reflektionerna kring normer. 
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Dolk (2013) lyfter hur ålder som diskrimineringsgrund inte fått tillräckligt utrymme inom 
feministisk forskning, detta trots att ålder är förknippat med såväl makt som normer och 
föreställningar. Exempelvis lyfter författaren hur denna diskrimineringsgrund många gånger 
förstärks inom förskola och skola på grund av rollfördelningen pedagog-barn och lärare-elev. 
Bartholdsson (2008) lyfter liknande exempel på hur hierarkin kan förstärkas i och med de 
åldershomogena grupper eleverna ingår i under skoltiden och hur ålder då blir förenat med 
normalitet. 
  
Liksom subjekten och diskurserna är normerna motstridiga inom vår valda teoretiska 
utgångspunkt. Ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv är multipelt och motstridigt. Med 
denna teoretiska ansats framkommer det att det inte finns någon bestämd sanning, enbart olika 
sätt att positionera sig, förstå och tolka omvärlden. 
	

3.3 Genuspedagogikens framväxt 

Dolk (2013) skriver att genuspedagogikens ambitioner är att ge “bättre förutsättningar för barn 
att leva sina liv utan de begränsningar som traditionella och normativa föreställningar om kön 
kan ha. Arbetet syftar till att alla barn ska få möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential 
oavsett kön” (s. 16). Genuspedagogikens framväxt startade under det sena 1960 talet och är 
sprunget ur den feministiska vågen som drog fram över Sverige. Ordet genus lanserades år 1988 
av Yvonne Hirdman (Hirdman, 1990) och kommer från engelskans gender. Ordet fick sitt 
genomslag några år senare i och med Kajsa Svaleryds bok “Genuspedagogik” (2002). Dock 
betonades inte barn och barnuppfostran särskilt under genuspedagogikens framväxt (Eidevald, 
2009). Fokus låg då snarare på kvinnans roll i hemmet, frigörelsen och förskolans roll i denna. 
Eidevald (2009) samt Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011) talar om den speciella roll den 
svenska förskolan haft inom genuspedagogikens framväxt. Den svenska förskolan är unik i sitt 
slag genom att den bygger på forskning och vetenskaplig grund. Förskolan blev en arena för 
jämställdhetsarbete, vilket i sig inte är så konstigt med tanke på vilken betydelse förskolan hade 
för kvinnors frigörelse från hemmet och ut i arbetslivet. 

 

3.3.1 Tidigare jämställdhetsprojekt 

	
I Gävleborgs län startade - ett idag känt - jämställdhetsprojekt på åtta förskolor runt om i länet 
som fick namnet ”Jämställdhet – vidgade könsroller för flickor och pojkar i förskolan” 
(Utbildningsdepartementet, 2006). Projektet pågick mellan år 1996-1999. Genom projektet blev 
avdelningarna Tittmyran och Björntomten på Trödje förskola väldigt uppmärksammade för 
deras kompensatoriska arbetssätt. Personalen använde sig till stor del av observationer med 
videokamera för att upptäcka och kartlägga sig själva i verksamheten. De fick många aha-
upplevelser som ledde till det omskrivna jämställdhetsarbetet där de hämtade mycket 
inspiration från den isländska förskolan Hjalli. Kortfattat fokuserar den kompensatoriska 
pedagogiken på arbete i könsuppdelade grupper med tanken om att traditionella könsroller 
förstärks då flickor och pojkar vistas tillsammans. Detta ska då medföra nya intressen, tankar 
och idéer hos barnen. Andra projekt med fokus på genus som uppmärksammats är bland annat 
“Elfte steget” från Helsingborg, “Våga bryta mönster” från Göteborg samt “Vidgade vyer” från 
Jämtlands län (Utbildningsdepartementet, SOU 2006:75). Vidgade Vyer var ett projekt som 
pågick åren 2000-2002. Projektet gick i likhet med projektet på Tittmyran och Björntomten ut 
på att pedagogerna granskade sig själva genom videoinspelning och övrig dokumentation för att 
på så vis få fatt i sitt förhållningssätt. Detta projekt genomfördes i både förskolans verksamhet 
och skolans verksamhet. Vidgade Vyer använde sig av så kallad aktionsforskning. Detta innebär 
att praktiker (i detta fall pedagogerna och lärarna) och forskare arbetar tillsammans i 
forskningsprocessen. Syftet med den nämnda studien var att undersöka hur könsroller skapas 
och upprätthålls i förskolan/skolan, för att sedan arbeta vidare med att motverka dessa roller. 
Projektet “Våga bryta mönster” pågick mellan åren 2001-2003 och omfattade samtliga 
åldersgrupper inom skolan, från förskola upp till gymnasiet. I likhet med de ovannämnda 
projekten arbetade pedagogerna med att kartlägga sina verksamheter ur ett genusperspektiv. I 
detta projekt användes “Husmodellen” som kartläggningsmetod, skapad och sammansatt av 
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Yvonne Hirdman, Berit Ås och Gertrud Åströms teorier och metoder. Husmodellen fungerar så 
att verksamheten kartläggs utifrån förskolans rum och lokaler. Den kartlägger vart barnen 
befinner sig och vad de gör där. Lyftas bör att metoden rekommenderas användas i kombination 
med andra observationsmetoder, exempelvis videoinspelning. “Elfte steget” är ett projekt som 
startade i Helsingborg på initiativ av Charlotta John och Pamela von Sabljars. Initiativet till 
projektet togs år 1997 och år 2000 bedrevs projektet under namnet Elfte steget. Inom projektet 
utbildades lärare att arbeta kompensatoriskt med pojkars och flickors möjligheter inom skolan. 
Vid utvärderingar kunde ses att pojkar och flickors utrymme och möjligheter att verka utanför 
de annars givna ramarna för dess kön vidgats. Flickor tog mer plats, kände sig säkrare att våga 
säga nej och utforskande nya områden. Pojkarna visade större acceptans för turordning, skrev 
bättre samt vågade söka fysisk närhet i större utsträckning. Projektet bedrevs enbart inom 
skolan, men har på senare tid kommit att omfatta även förskolan. 
 

3.3.2 Kön som social konstruktion 

	
Lenz Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011) beskriver en förändring i de feministiska teorierna 
som växte fram under 1990 talet som viktig för hur synen på barn och barns identitetsskapande 
sker. Denna förändring talar om kön som något konstruerat, av oss skapat och upprätthållet 
framförallt genom språket. Dessa nya teorier gav jämställdhetsarbetet i förskolan en rejäl skjuts 
framåt och satte genusdebatten i rampljuset. År 1998 får förskolan sin första läroplan 
(Skolverket, 1998) som ersatte de allmänna råden från Socialstyrelsen (1987), Pedagogiskt 
program för förskolan. Detta program talar om vikten av en jämställd förskola, men då i 
meningen av en förskola för alla, oavsett uppväxtvillkor eller livssituation. Programmet lyfter 
även förskolans betydelse för kvinnans roll utanför hemmet då den anger att 85 % av alla 
kvinnor förvärvsarbetar tack vare den svenska förskolan. När Läroplanen för förskolan (Lpfö 
98) utkommer den första augusti 1998 är den revolutionerande för förskolans arbete med 
genuspedagogik. Planen, som väger mycket tyngre än de dittills allmänna råden anger att: 
 

“Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 
förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars 
uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha 
samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (Skolverket, 1998, s. 4) 

 
Planen lyfter även alla människors lika värde, oavsett kön samt arbetslagets ansvar över att 
flickor och pojkar får lika stort utrymme och ansvar i verksamheten. Genom planerna lyfts, 
vilket nämns ovan, denna nya syn på kön som socialt konstruerat. I samband med detta dyker 
olika, nya arbetssätt upp att arbeta med jämställdhet och försöka “bråka” med de traditionella 
könsrollerna, en del av dessa har vi beskrivit tidigare.  
 

3.4 De yngsta barnen i förskolan 

	
Lindahl (1998) lyfter hur de yngsta förskolebarnen diskriminerats genom att de förbisetts och 
varken tilldelats tillräckligt med uppmärksamhet eller fokus. Hon menar även på att arbetet 
med de yngsta barnen kräver goda kunskapskrav om barns utveckling och inlärning, samt god 
självkännedom. Lindahl (1998) beskriver hur synen på de yngsta barnens varande och 
utveckling i förskolan har förändrats sedan 1968 då betänkandet av Barnstugeutredningen 
(SOU, 1972:26, genom Lindahl, 1998) kom. I denna utredning angavs att barn under det första 
levnadsåret är socialt outvecklat och har väldigt begränsad kontaktförmåga, särskilt i 
förhållande till andra barn. Barnen är hårdhänta med varandra och leker mest ensamma menar 
utredningen. Vidare anger den att för mycket kontakt med jämnåriga kan störa utvecklingen och 
bör därför begränsas. Denna syn kom dock att ändras. 1978 kommer Socialstyrelsen ut med 
”Arbetsplan för förskolan, Små barn i daghem” (Socialstyrelsen, 1978, genom Lindahl, 1998) 
och där har synsättet ändrats. I planen talas barnet om som socialt och intresserat av andra 
människor. De positiva effekterna av samspel i grupp påtalas och vikten av att skapa relationer 
och knyta människor till sig utanför familjen tas fram. Detta medför att arbete med de yngsta 
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barnen i viss mån får en högre status än det tidigare haft då vem som helst utan särskild 
utbildning eller erfarenhet kunnat arbeta på en småbarnsavdelning. 
 
 

3.5 Miljöns betydelse för barns jämlika förutsättningar i leken 

	
Lenz Taguchi & Åberg (2005) beskriver ett skifte som hänt i samband med förskolans miljö. De 
nämner att barnen tidigare fått anpassa sig till förskolans miljö medan det numera är förskolans 
miljö som får anpassa sig utefter barnen och deras behov och intressen. Förskolans miljö har nu 
blivit en levande miljö vilket stämmer överens med vad som står i förskolans läroplan: 

 ”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja 
leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets 
intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 
färdigheter.”(Skolverket, 1998/ 2010, s.9). 

Sandberg (2008) beskriver att:	
 
”Barns handlingar, upplevelser och erfarenheter är i högsta grad förenat med de 
miljöer för lek, lärande och samspel som barnet befinner sig i. Barns lek och 
lärande är förutom den sociala relationen till andra barn och vuxna också 
sammanbundet med inne- och utomhusmiljöer.”(s. 5)  

 
Miljön, dess innehåll och utformning är en viktig del inom förskolan. Liksom pedagogernas 
förhållningssätt möjliggör en väl planerad miljö likvärdiga förutsättningar till lärande och lek 
för alla barn. Juhl Møller (2015) belyser betydelsen av förskolans material och miljö men med 
fokus på utvecklandet av barns kreativitet och fantasiförmåga. Hon menar vidare att en kreativ 
process kan skapa en känsla hos barn av att kunna påverka sin egen situation. Detta står helt i 
enlighet med skrivelserna i förskolans läroplan (Skolverket, 1998/2010) där det står ”Förskolan 
ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och 
därmed få möjlighet att påverka sin situation, ” (s.12).  
 
 Lenz Taguchi & Åberg (2005) menar på att ”Hur vi pedagoger ordnar miljön på förskolan säger 
något om vad vi har för uppfattning om förskolans roll, barn och barns lärande” (a.a., s. 27). 
Även Sandberg (2008) beskriver vikten av miljöns utformning, utbud och planering, ”Hur rum 
möbleras, vilka material barn möter och vilka regler som gäller för umgänget i rummen har 
betydelse för hur och vad barn lär men också för hur de agerar i rummen” (Sandberg, 2008, s. 
38). Miljön är enligt vår tolkning av dessa ovanstående citat inte bara en viktig del för barns 
lärande utan även en viktig del inom såväl genus -som jämställdhetsarbetet.  
Sandberg (2008) skriver att ”Individer formas genom ting, den fysiska miljön och sociala 
relationer till andra personer i omgivningen.”( s.14) vilket stämmer väl överens med vår 
teoretiska ansats, feministisk postrukturalism. Sandberg (2008) liksom Odenbring (2014) 
belyser vidare att en del material, miljöer och lekar tenderar uppfattas som könsmärkta, vilket 
påvisar vikten av en medvetet planerad miljö samt ett medvetet förhållningssätt som pedagog i 
miljön. Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander (2011) bekräftar den könsmärkta tendensen i 
förskolans miljö då de belyser att traditionella ”pojkmiljöer” såsom exempelvis bygg -och 
konstruktionshörnan tenderar ha en högre status än traditionella ”flickmiljöer” såsom 
exempelvis hemvrån. Även Sandberg (2008) lyfter bygg och konstruktionsleken som ett ”rum 
för pojkar” (s. 47). Henkel & Tomicic (2009) nämner också denna typ av hierarki inom 
förskolans miljö.  
Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander (2011) beskriver en problematik kring arbetet med 
könsneutrala miljöer inom förskolan. De beskriver bland annat att dockvrån, som ses som en 
traditionellt feminin miljö, på många förskolor bytt namn till exempelvis Hemvrån eller 
Lägenheten, medan alternativa benämningar på de traditionellt sätt maskulina miljöerna 
Byggrummet och Snickis inte nämnts. Detta tolkar författarna som att pedagoger har lättare att 
finna nya namn till traditionellt sätt flickkodade miljöer än till de traditionellt sätt pojkkodade 
miljöerna. Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander (2011) menar att: 
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”Precis som att miljöer oberoende av kön i jämställdhetsarbetet ges ett högra värde 
än könade miljöer blir det tydligt att en liknande maktskillnad också finns 
närvarande i denna dikotomi där ”pojkmiljöerna” blir överordnade 
”flickmiljöerna”. (s. 39)  

 
Och att det överordnade miljöerna, ”pojkmiljöerna” därför framstår som normala och då 
neutrala, de kräver därför inte en förändring (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011).  
Miljön kan ju inte enbart förhindra eller förstärka befästningen av traditionella könsroller, den 
kan ju även möjliggöra eller förhindra förutsättningar för lek och lärande för exempelvis barn i 
olika åldrar. En miljö med material placerat på låg höjd ökar tillgängligheten och 
självständigheten för alla barn oavsett ålder, men placeringen av miljön kan även utesluta faror 
menar Lindahl (1998). Ett exempel på detta kan vara att det inte ska finnas risk för de yngre 
barnen att sätta visst material i halsen, därav kan en högre placering av sådant material verka 
positivt.  
 

3.6 Förankring i rådande styrdokument 

	
Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998/2010) belyser vikten av alla människors lika värde, 
individens frihet samt att det inte ska förekomma någon skillnad mellan könen i förskolans 
verksamhet (Skolverket, 1998/2010). Förskolans läroplan genomsyras av en jämställd syn där 
människors olikheter ska tas tillvara. Pedagogens roll framställs som otroligt viktig i detta 
värdegrundsarbete (Skolverket, 1998/2010). Det står bland annat: 
 

"Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 
ställs på dem bidrar till att forma flickor och pojkars uppfattning om vad som är 
kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 
könsroller." (s. 5) 
 

Denna värdegrund och denna strävan mot en jämställd förskola anser vi överensstämmer helt 
med syftet i vår studie. Vidare finns bestämmelser och lagar skrivna i skollagen (SFS. 2010:800) 
samt diskrimineringslagen (SFS. 2008:567) som grundar sig på samma typ av värderingar vad 
gällande jämställdhet och allas lika rättigheter oberoende av exempelvis ålder, könstillhörighet 
och könsöverskridande uttryck, vilket gör att vår studie får än mer vikt och betydelse. Detta då 
vi genom vår studie delvis granskar just jämställdhetsarbetet och barns möjligheter till lika 
förutsättningar i praktiken på en utvald förskola i Sverige. 
 
Förskolans läroplan belyser även vikten av leken och lärandet som sker genom den. Det står:      
                 

“Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för 
att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i 
förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, 
inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 
samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 
möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.” (s. 
6). 

Det står vidare att “Förskolan ska främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i 
arbetslaget om innebörden i begreppen kunskap och lärande.” (s. 6). Genom vår studie antar vi 
ett pedagogperspektiv där en viss leksituation studeras. Genom att ta reda på pedagogernas 
förhållningssätt, deras syn och planeringen och placeringen av materialen, synliggörs inte bara 
barnens förutsättningar i leken utan även möjligheter och förutsättningar för lärandet genom 
den. 
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Under denna rubrik kommer vi presentera vårt metodval, insamlingen av studiens empiriska 
material, urval samt vårt etiska förhållningssätt. Vi kommer även att ge en beskrivning av 
bearbetningen av den insamlade datan samt en redogörelse för studiens trovärdighet. 

	

4.1 Urval 

	
Steinar Kvale (1997, genom Ahrne & Svensson, 2011) belyser vikten av att göra ett medvetet 
metodval för att undvika att samla på sig en ohanterlig mängd data. Den kunskapen fick oss att 
välja att studera enbart en förskola, både för att kunna gå in mer på djupet i vårt ämne men även 
på grund av den tidsplan vi var styrda av. Denna vetskap styrker även vårt metodval då vi valt 
att inte använda oss av videokamera på grund av den stora datamängd det generar.  
Vi har studerat en kommunal förskola som ligger belägen i en svensk stad. I samråd med 
förskolechefen och vår kontaktperson i personalen på förskolan valde vi att enbart studera en av 
förskolans avdelningar för att få en mer fokuserad studie. På den medverkande avdelningen 
arbetar sex pedagoger, varav en pedagog med förskollärarutbildning. Barngruppen består av 14 
flickor, 19 pojkar och totalt 33 barn i åldrarna ett till fem. Ingen av oss har någon personlig eller 
tidigare koppling till förskolan vilket var ett medvetet val. Människan kan enligt vårt sätt att 
tänka aldrig vara helt objektiv. Detta stämmer även överens med vår teoretiska utgångspunkt 
samt vårt sätt att tolka genus. I mötet med andra skapas och omskapas vi. Vår ambition var dock 
att med denna vetskap och utgångspunkt i vår studie försöka vara så objektiva som möjligt. 
Detta beslut gjorde att vi valde en förskola som ingen av oss hade någon tidigare relation till. På 
så vis gick vi in i studien utan någon förkunskap eller tidigare förväntningar på varken barn eller 
pedagoger, vilket vi ansåg ökade chansen att vara så nära objektiva observatörer som möjligt. 
Andra faktorer som påverkade vårt urval var förskolans geografiska läge. Vi valde att utföra 
observationerna i inomhusmiljö och med fokus på genus i samband med bygg och 
konstruktionsleken. Under observationerna studerade vi hela den rådande bygg och 
konstruktionsleken, både pedagogernas förhållningssätt och barnens interagerande med 
varandra, pedagoger och material. Beslutet att utföra studien i en specifik del av inomhusmiljön 
tog vi för att begränsa ytan att observera och därmed finna tydliga mönster och på så vis få en 
djupare inblick i vårt valda ämne. Intervjuerna utförde vi enbart med pedagogerna på grund av 
att vi antagit ett vuxenperspektiv i studien. 
 

4.2 Metodval 

	
Kvalitativ forskning har växt fram som ett alternativ eller en motsats till kvantitativ forskning 
och används framför allt inom samhällsvetenskaplig och etnografisk forskning där vanliga 
metodval är intervjuer, observationer och fältarbeten (Ahrne & Svensson, 2011). Inom kvalitativ 
forskning mäter forskaren inte ett resultat utan konstaterar att resultatet finns (Ahrne & 
Svensson, 2011).   

I vår studie har vi undersökt hur genusmedvetenheten kan se ut på förskolan idag samt om alla 
barn ges samma förutsättningar i vår studerade leksituation; bygg och konstruktionsleken. Vår 
studie är en kvalitativ forskning då vi undersökt ett socialt fenomen och samlat in vår empiri 
genom observationer och intervjuer. En redogörelse av våra metodval följer nedan. 
 
 
 
 

4 Metod 
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4.3 Observationer 

	
Vetenskapsrådet (2002) talar om en öppen och en dold observation. En öppen observation 
innebär att deltagarna är väl medvetna om att de ingår i en studie och har ofta skriftligt 
informerats om -och godkänt deltagandet i studien. Forskaren använder sig ofta utav 
observationsscheman eller fältanteckningar. Denna typ av studie används ofta vid studerande av 
exempelvis en organisation. Strukturerade observationer innebär till skillnad från 
ostrukturerade observationer, att forskaren själv valt ett bestämt fokusområde inför 
observationen. Forskaren utför sedan sina observationer och för fältanteckningar över sina 
iakttagelser. Fältanteckningarna ska vara korrekta och så objektivt skriva som möjligt (Bell, 
2006). 
Vi har i vår studie utfört öppna strukturerade observationer där vi som observatörer agerat 
passivt. Detta då vi anser att det är det mest positiva tillvägagångssättet för att kunna uppnå vårt 
syfte. Att vi agerade passivt ansåg vi var nödvändigt för att inte riskera att påverka resultatet 
mer än vad som är oundvikligt på grund av vår närvaro i rummet. Bell (2006) beskriver dock 
nackdelar med denna typ av observation. Hon skriver bland annat att en strukturerad 
observation “kan kritiseras för att den är subjektiv och rymmer skevheter” (s. 191). Hon skriver 
vidare att hon anser det är oroväckande att observatörer kan ha olika uppfattning av samma 
situation, något som vi menar på är berikande och bidragande till en helhetsbild vilket leder till 
ett steg närmre någon form av sanning.  
 
Ahrne & Svensson (2011) beskriver vikten av att få “tillträde till fältet” (s. 101), det vill säga att 
barnen vi valt att observera accepterar vår närvaro i sin lek. Gällande tillträde till fältet används 
uttrycket främst i samband med beskrivning av deltagande observationer. Trots att vår studie 
innebär passiva observationer anser vi att denna typ av anknytning till barnen var av betydande 
vikt för vårt resultat. Baserat på detta utförde vi inledningsvis en pilot-observation för att 
barnen skulle lära känna oss och acceptera vår närvaro innan studien påbörjades. De data som 
framkom under vår pilot-observation ingår inte i vårt insamlade material och blir därför heller 
ej en del av vårt resultat. Vår intention var att vara passiva i samtliga observationer för att i 
minsta möjliga mån påverka barnens lekar, då vi ville studera de mönster och strukturerar som 
råder i den dagliga verksamheten på förskolan. Vi valde att föra fältanteckningar under varje 
observationstillfälle och komplettera dem med ljudupptagning för att kunna gå tillbaka och 
analysera datan på djupet. 
 
Vi utförde observationerna under fem veckor och vid totalt nio tillfällen, exklusive 
pilotobservationen. Varje observation utfördes löpande under cirka en timme. Fem av 
observationerna utfördes på förmiddagen mellan cirka kl. 08.00-09.00. Resterande fyra 
observationstillfällen utfördes på eftermiddagen mellan cirka kl. 13.00–14.00.  Observationerna 
genomfördes i inomhusmiljö och vi fokuserade på den rådande bygg och konstruktionsleken och 
pedagogernas förhållningssätt till den. Vi valde att utföra samtliga observationer gemensamt för 
att få en bredare bild av situationerna samt för att underlätta det efterkommande analysarbetet. 
Att utföra observationerna gemensamt var ett val som kom att vara positivt även under själva 
observationstillfällena. Då samtliga barn fick tillåtelse att medverka i studien förekom det 
stundtals många bygg och konstruktionslekar samtidigt vilket utökade vårt ansvar som 
observatörer väsentligt. Vid dessa tillfällen såg vi det dock som nödvändigt att dela upp oss och 
fokusera på olika leksituationer för att ha möjlighet att se hela bilden av den pågående bygg och 
konstruktionsleken. Gällande vår placering som observatörer provade vi oss fram. Placeringen 
var en viktig och förhållandevis svår aspekt under observationerna. Vår ambition var att sitta så 
nära den rådande leken som möjligt med minsta möjliga påverkan. Vi diskuterade bland annat 
prioriteringen av att höra vad barnen sa kontra att se barnens verklighet, varpå barnens 
verklighet enligt oss vägde tyngst då det var pedagogernas språk som var viktigt för studien. 
Stundtals kom vi för nära barnen varpå barnen flyttade fokus från sin lek till oss, vi fick då tänka 
om kring vår placering den resterande tiden av observationstillfället. Att utföra löpande 
observationer under en tidsperiod på cirka en timme åt gången ansåg vi var positivt för vårt 
resultat. Det sammanhängande observationstillfället gav en tydligare och djupare bild än vi 
förutspått skulle ske vid kortare observationstillfällen. Efter varje observationstillfälle 
reflekterade vi tillsammans över vad vi sett för att få en gemensam sammanfattning. 
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4.4 Intervjuer 

	
Vi har använt oss utav kvalitativa, delvis strukturerade intervjuer med de berörda pedagogerna 
på förskolan vi studerade. Ahrne & Svensson (2011) menar att intervjuer är positivt för att få 
fram en persons uppfattning och bild av hur “de gör saker i praktiken”(s. 53). Detta är för oss 
användbart då vi vill jämföra pedagogernas uppfattning av deras förhållningssätt och hur det tar 
sig uttryck i praktiken. Fler fördelar med intervjuer är att de inte slutgiltiga. Intervjuer kan 
byggas på då insamlad data är alltför undermålig eller tunn. Vidare intervjuer kan styrka olika 
tendenser till mönster och teman, sidospår kan följas upp och fördjupas. Dessutom kan 
frågetecken och oklarheter förtydligas med ytterligare intervjuer. Vi ville även att intervjuerna 
skulle belysa pedagogernas tankar kring valet av material, materialets placering och 
bygghörnans utformning. 
 
Vår intention var att intervjua samtliga pedagoger på avdelningen. Dock var en av tjänsterna för 
tillfället tillsatt av en vikarie, vilken vi valde att ej ta med i studien på grund av den ovissa 
längden på vikariatet. En pedagog blev sjukskriven under ett tidigt stadie under studiens gång 
och kunde därmed inte heller närvara under intervjuerna. Genom att vi skickade vårt PM till de 
berörda pedagogerna innan studien påbörjades fick de veta att intervjuer skulle ske. Vi 
tillfrågade dem även personligen under studiens gång. En av pedagogerna tvekade till 
medverkan men ändrade sig efter en tid. Inledningsvis skickade vi intervjufrågorna till de 
berörda pedagogerna via e-post med tanken om att de skulle ha tid att fundera igenom våra 
frågor innan den kommande intervjun och på så vis känna sig lugnare i intervjusituationen. Värt 
att notera i detta sammanhang är att våra intervjufrågor endast utgjorde grunden för själva 
intervjun. Samtalet byggde till stor del på följdfrågor som inte alltid fanns med bland våra 
nedskrivna frågor (se Bilaga B). Vi valde även att låta pedagogerna intervjuas två och två för att 
öka tryggheten och få dem att känna sig mindre utsatta i rollen som respondenter. Gällande 
tryggheten funderade vi mycket på vikten av miljön och stämningen för intervjuernas resultat. 
Intervjuerna utfördes därför i pedagogernas personalrum där miljön är välbekant och trygg. Vi 
tände ljus, serverade fika och godis för att (utan vetenskaplig grund) skapa en avslappnad 
stämning. Vid det första intervjutillfället avbokades dock intervjun i sista minuten på grund av 
personalbrist och sjukdom i arbetslaget. Vi hade turligt nog räknat in detta scenario i vår 
tidsplan och kunde på så vis skjuta upp intervjuerna en vecka utan några tidsmässiga påföljder. 
Intervjun med Pedagog 1 och Pedagog 2 varade i 53 min och 53 sekunder. Intervjun med 
Pedagog 3 och Pedagog 4 varade i 34 minuter och 43 sekunder. Vi såg inget behov av vidare 
intervjuer utan nöjde oss med en intervju per par. För att kunna ägna intervjuerna vårt fulla 
fokus valde vi att spela in intervjuerna med röstinspelning. Anteckningar togs ej. Vi intervjuade 
respondenterna tillsammans och var båda aktiva i rollen som intervjuare. Därefter lyssnade vi 
på inspelningarna och transkriberade dem. 
 

4.5 Bearbetning av data 

 
Vi inledde med att läsa igenom fältanteckningarna från observationerna var för sig och sedan 
tillsammans. Under genomgången av datan från observationerna gjorde vi noteringar vid 
återkommande situationer. Dessa noteringar stämde vi sedan överens med de tidigare 
sammanfattningar vi gjort efter varje observationstillfälle, detta för att inte gå miste om 
någonting. Materialet sorterades sedan efter mönster och teman. Till en början hade vi många 
olika kategorier, såsom: Ålder, Material, Bilar, Pedagogernas språk, Språket barnen emellan, 
Pedagognärvaro, Uppmärksamhet, Beröm, Skillnader i barnens lekar, Lekstrategier, 
Populärkultur, Material och Miljö. Dessa blev färre och färre vartefter vi sorterade dem efter 
relevans och stämde dem överens med vårt syfte.  
 
I och med att material och flera fokus kring barnens lek varit funna mönster sorterade 
observationerna efter en egen mall som kartlade vad barnen valde för lekmaterial (uppdelat 
efter kön). När varje observationstillfälle sorterats gjordes en sammanställning av denna (Se 
Bilaga C).  
 
Därefter transkriberade vi intervjuerna och behandlade dem på ett liknande sätt. Vi läste 
igenom dem flera gånger, både tillsammans och var och en för sig. Vartefter vi läste upptäckte vi 
gemensamma nämnare intervjuerna sinsemellan.  
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Vi styckade därför upp intervjuerna i små delar och sorterade in dem efter olika mönster och 
teman. Mönster och teman vi fann i detta stadie var: Ålder, Normer, Språk, Material/Miljö, 
Uppmärksamhet, Populärkultur, Samstämmighet (mellan pedagogerna) och Pedagognärvaro. 
Vi hade även en kategori vi kallade Övrigt där vi samlade data där vi inte kände igen 
pedagogernas egen uppfattning med vad vi sett under observationerna.  
Vissa teman var utmärkande på grund av mängden tillfällen de omnämndes och upptäcktes 
därför tidigt, då exempelvis pedagogernas fokus på barnens ålder. Andra mönster tog längre tid 
att se, som till exempel samstämmighet, då många ämnen faller inom detta tema. 
 
Slutligen la vi samman all data, både från observationer och intervjuer, för att finna 
gemensamma mönster, motsägelsefulla mönster och olika teman dem sinsemellan. Vi fann en 
stor mängd gemensamma mönster som efter diskussion kring relevans för syftet sorterades ner 
till tre teman med underkategorier. Där kom ålder och med det om barnen ges samma 
förutsättningar till bygg och konstruktionslek att bli en viktig del, såväl som normer, 
pedagogernas språk, samt samstämmigheten mellan pedagogernas egen uppfattning av sitt 
förhållningssätt och vad vi uppfattat av det praktiska arbetet under observationerna.   
Vi diskuterade sedan kring dessa teman och vad varje tema inkluderar. Inom kategorin Språk 
inkluderas exempelvis både genus, förhållningssätt och normer varpå kategorin normer togs 
bort. Inom kategorin Ålder var det mest framträdande temat om de yngsta barnen ges samma 
förutsättningar till bygg och konstruktionslek, vi kom därför att i stället kalla kategorin ”De 
yngsta barnen”.  
 
Syftet och tidigare fokus med studien kom att till viss del ändras utefter de mest framträdande 
mönster vi funnit, exempelvis kom vårt tidigare fokus på bygg och konstruktion att bli mindre 
väsentligt gentemot de yngre barnens förutsättningar i leken. Därav exkluderade vi en del 
tidigare funna teman. Vissa av de mönster vi valt bort valde vi i stället att ta med som förslag till 
vidare forskning, bland annat Populärkultur och Bygg och konstruktion. De slutgiltiga mönstren 
blev ”Samstämmighet”, ”De yngsta barnen” och ”Språk”. 

 

4.6 Etiska förhållningssätt  

	
Vetenskapsrådet (2002) anger forskningsetiska principer när det gäller humanistisk 
samhällsvetenskaplig forskning. Dessa principer lyfts fram i sambandet mellan forskarkravet 
och individskyddskravet. Forskarkravet innebär samhällets och dess medborgares ansvar att 
forskning bedrivs inom områden där det behövs och skapar skillnad. Denna forskning bör hålla 
god kvalité och vara inriktad på frågor som är väsentliga. Individskyddskravet handlar om 
individens rätt till att vara fri från insyn i sitt livsförhållande och att den därigenom inte bör 
utsättas för psykisk eller fysisk skada. Vetenskapsrådet (2002) menar att “De forskningsetiska 
principerna i det följande har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och 
undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt en god avvägning kan ske mellan 
forskningskravet och individskyddskravet” (s. 6). Denna balans mellan forskarkravet och 
individskyddskravet måste ständigt beaktas och vägas mot varandra. Värdet i 
forskningsresultaten och dess möjliga påverkan på individen som studeras ställs emot varandra. 
För att konkretisera individskyddskravet finns det fyra grundprinciper som bör följas i 
forskningen. Dessa kallas informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt 
nyttjandekrav. Samtliga av dessa krav innehåller vissa regler vilka vi kort redogör för hur vi 
intenderat att följa i denna studie.  

Informationskravet innebär att samtliga deltagare/uppgiftslämnare i studien har rätt att 
informeras om studiens syfte och innehåll. De ska även känna till att studien är frivillig. 
Informationen bör vara av sådan art att uppgiftslämnaren kan göra ett aktivt val av deltagande 
eller icke deltagande. Vi följde detta krav genom att skicka ut ett informationsbrev (Bilaga A) till 
samtliga vårdnadshavare. För de deltagande pedagogerna och förskolechefen skickade vi även 
vårt PM där studiens syfte klarlagdes ytterligare.  

Samtyckeskravet innebär att forskaren måste ha deltagarnas samtycke till studien. I fall (som 
detta) då studien innefattar personer under 15 år behövs vårdnadshavens samtycke. Detta 
följdes genom respons/samtycke på vårt informationsbrev där vi bad om vårdnadshavarens 
godkännande. Det är även viktigt att deltagarna/uppgiftslämnaren är införstådda med att de när 
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som helst under studiens gång kan välja att avsluta sin medverkan utan att detta ska ha någon 
negativ inverkan på individen. 

Konfidentialitetskravet behandlar de medverkandes personuppgifter och anonymitet. 
Kortfattat kan kravet beskrivas som att de medverkande ej ska kunna identifieras och att känslig 
information om individer ska vara i princip omöjlig för utomstående att komma åt. Detta krav 
har vi tagit i beaktning genom att låta samtliga medverkande vara anonyma i största möjliga 
mån. Förskolan och dess ort är hemlig, likaså dess placering i Sverige. Likaså är samtliga 
deltagare anonyma, de som benämns har vi kallat Pedagog 1, Pedagog 2, Pedagog 3 och Pedagog 
4. Det enda vi inte utelämnat (för studiens relevans) är barnens biologiska könstillhörighet.  

Nyttjandekravet har att göra med hanteringen av de insamlade uppgifterna och framförallt 
vad de används till. Uppgifterna får exempelvis inte lånas ut eller ges bort till andra, icke 
vetenskapliga syften. Uppgifterna får inte heller användas som så att de utan uppgiftslämnarens 
medgivande används till tvångsomhändertagning eller behandling. Vi har i denna studie enbart 
använt de insamlade uppgifterna till vårt resultat. Därefter kommer de att förstöras. 
	

4.7 Studiens trovärdighet 

	
Dahlin-Ivanoff (genom Ahrne & Svensson, 2011) skriver att “trovärdighet hos forskning bygger 
på att forskningen är systematisk, noggrann och rigoröst gjord, och att man som forskare kan 
visa detta för läsaren.”(s. 91). Genom att motivera och styrka våra metodval och skriva fram 
dessa på ett strukturerat vis hoppas vi att det medför en tydlighet för läsaren i detta arbete. 
Bryman (2011) lyfter de olika sätten att se på trovärdighet i kvalitativa och kvantitativa studier. I 
kvantitativa studier talas det om reliabilitet och validitet, vilket har översatts och tolkats för att 
applicera på kvalitativa studier. Reliabilitet behandlar “i grunden om frågor som rör måttens 
och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet.” (Bryman, 2011, s. 161). Validitet behandlar 
huruvida “ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga (Bryman, 2011, s. 163), dock 
anser vissa författare att kvalitativa studier bör bedömas enligt andra kriterier än de 
kvantitativa. Begrepp som då lyfts är tillförlitlighet och äkthet. 
 
Gällande vår studie bidrar antalet observationstillfällen till studiens trovärdighet. I och med att 
vi observerade barngruppen vid sammanlagt nio tillfällen upptäckte vi mönster i barnens 
materialval och lekar. Vi menar även att studiens trovärdighet stärks av vårt metodval då vi 
belyser ämnet med två tillvägagångssätt; intervjuer samt observationer. Vi använde oss av 
röstinspelning under båda dessa moment, vilket möjliggjort att vi haft ett ”facit” på vad som 
verkligen sagts. Slutligen upplever vi att det varit fördelaktigt att vara två personer som 
genomfört denna studie då det är två personers tolkning av samma observation och intervju. 
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Vi har valt att presentera vårt resultat indelat under tre kategorier; Samstämmighet, De yngsta 
barnen samt Språk. Dessa kategorier har fått underkategorier för att resultatet ska bli mer 
överskådligt och strukturerat, samt knutits an till studiens frågeställningar för att tydligt påvisa 
uppnåendet av syftet. 

 

5.1 Samstämmighet 

Detta stycke knyter an till studiens första frågeställning gällande pedagogernas tankar kring sitt 
genusarbete. Ett tydligt fenomen i vår studie är samstämmigheten i arbetslaget. I datan 
framkommer mycket motsättningar kring detta begrepp. Nedan presenteras exempel på dessa 
motsättningar uppdelat i olika kategorier. 

 

5.1.1 Genusmedvetenhet 

 
Pedagogerna beskrev sig som genusmedvetna och beskrev ett genusneutralt förhållningssätt. 
Pedagog 1 uttryckte “Jag skiljer inte på pojkar och flickor”, Pedagog 2 nämnde att “Man har inte 
delat in dem i flickor och pojkar, de är barn” och Pedagog 3 uttryckte “Vi gör ju ingen skillnad”. 
Pedagog 1, Pedagog 2 och Pedagog 3 var dock ödmjuka inför en eventuell motsättning i 
praktiken, Pedagog 3 nämnde bland annat att hen omedvetet säkerligen gjorde skillnad på 
flickor och pojkar ibland. Pedagog 4 uttryckte att alla barn “är likadana för mig” och att hen inte 
gjorde någon skillnad på flickor och pojkar. Under observationerna förkom viss språklig skillnad 
i pedagogernas förhållningssätt gentemot flickor och pojkar, detta presenteras senare i 
resultatet. 
 

5.1.2 Gemensamt förhållningssätt och planering 

	
Pedagogerna beskrev klimatet i arbetslaget som öppet och att de tillsammans diskuterade beslut 
gällande verksamhet, förhållningssätt och miljö i arbetslaget. Pedagog 4 uttryckte att de 
diskuterade förhållningssätt “hela tiden”, Pedagog 3 beskrev detsamma. Under våra 
observationer planerade pedagogerna kontinuerligt dagen i verksamheten med barnen, detta 
skedde gemensamt. Under intervjun antyddes en del motsättningar i den gemensamma synen 
på planeringen av verksamheten. Pedagog 1 uttryckte sig tre gånger i jag-form i liknande frågor 
kring deras gemensamma planering, diskussion och förhållningssätt. Ett av tillfällena 
kompletterade hen svaret genom att säga “för mig… för oss”, ett tillfälle inledde hen med vi-
form men ändrade formulering till jag-form “vi känner att, jag vet inte, jag känner att” och vid 
det tredje tillfället använde hen sig enbart utav jag-form i sitt svar ”det är jag som lockar deras 
bygge, det är jag som inspirerar dem”. Pedagog 2 uttrycker sig i en liknande fråga genom 
begreppet “Man” men i frågan om förhållningssättet kring genus uttrycker hen sig i jag-form 
“jag skiljer inte på pojkar och flickor”. De övriga pedagogerna uttrycker sig i vi-form på frågor 
som handlar gemensamt förhållningssätt. 
 
Samtliga pedagoger uttryckte en medvetenhet om att de behövdes för att starta och fortskrida 
framförallt bygg och konstruktionslekar, trots detta var näst intill ingen pedagog närvarande i 
barnens bygglek vid de senare observationstillfällena. 

5 Resultat 
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5.1.3 Material 

	
Bygg och konstruktionslek var, enligt pedagogerna, ett stort intresse bland barnen, det fanns 
dock en rad motsättningar i denna upplevelse både pedagogerna emellan och i jämförelse med 
vår data från observationerna. Pedagog 2 berättade att “Bygg är ett intresse för de 
flesta”.  Pedagog 3 kommenterade att barnen “Bygger mycket” och att detta gällde specifikt två 
pojkar. Senare berättade de att just bygg och konstruktionsleken inte var särskilt framträdande, 
utan förekom mer förra året. Pedagog 4 bekräftade denna förändring från den tidigare 
barngruppen men sa att de i år enbart var “några” som var intresserade av denna typ av lek, hen 
lyfte specifikt en flicka och en pojke. Större delen av de senare observationstillfällena var bygg -
och konstruktionshörnan tom. Pedagog 1 beskrev att allt material var “tillgängligt för barnen” 
medan Pedagog 3 och 4 berättade att smålegot inte fanns tillgängligt för de yngre barnen. Under 
våra observationstillfällen fanns smålegot aldrig tillgängligt för de yngre barnen.  
 
Pedagog 2 och 3 uttryckte att barnen byggde mycket med Kaplastavar, vid våra 
observationstillfällen byggde barnen med Kaplastavar vid sex tillfällen, pojkarna vid två tillfällen 
och flickorna vid fyra tillfällen. Samma pedagoger beskrev även att barnen byggde “stora torn, 
höga torn” av Kaplastavarna. Detta förekom inte vid något observationstillfälle. Pedagog 2 och 4 
uttryckte att barnen lekte mycket med tågbanan. Tågbanan fanns ej tillgänglig under något våra 
observationstillfällen. Under den första intervjun togs materialet bilar inte upp någon gång, 
under andra intervjun nämndes detta material vid fem tillfällen. Pedagog 3 beskrev att flickorna 
lekte med bilar, Pedagog 4 beskrev det motsatta. Att flickorna lekte med bilar förekom vid ett av 
våra observationstillfällen medan att pojkarna lekte med bilar förekom vid tio tillfällen.  
Pedagog 3 beskrev pojkarnas intresse för bilar genom kommentaren “det är ju medfött” och att 
det därför är ofrånkomligt att pojkarna intresserade sig för detta material. 
	

5.1.4 Könsöverskridande lek 

	
Pedagog 3 och Pedagog 4 uttryckte under intervjun att barnen lekte könsöverskridande. 
Pedagog 4 nämnde exempelvis att “De leker tillsammans, de bygger tillsammans, de är 
tillsammans” och syftar då till barnens könsöverskridande grupp-konstellationer i leken. 
Pedagog 2 tyckte att frågan var svår att ge ett direkt svar på “Det är faktiskt lite svårt”. Hen 
motsäger dock de andra pedagogerna då hen talar om flickornas önskan att ta med en viss pojke 
i leken “Så ibland är han med tjejerna och ibland är han inte det, han har ju också en bästa 
kompis han vill vara med”. Under våra observationer uppmärksammade vi ingen tydlig 
könssegregering i barnens lek. Barnen lekte könsöverskridande vid flera tillfällen. En del av 
gångerna var det inte tal om en gemensam lek utan en parallell-lek, särskilt hos de yngre barnen 
och då ofta med en pedagog i sällskap. 
	

5.2 De yngsta barnen  

Detta stycke knyter an till studiens andra frågeställning gällande huruvida barnen ges likvärdiga 
förutsättningar i bygg och konstruktionsleken. Ett av det mest återkommande ämnet i vårt 
resultat var barnens ålder och synen på denna. I intervjun med Pedagog 1 och Pedagog 2 lyfte de 
barnens åldrar sju gånger. Av dessa sju gånger benämndes barns låga ålder som en svårighet i 
arbetet fyra gånger. I intervjun med Pedagog 3 och Pedagog 4 nämndes barnens låga ålder tolv 
gånger. Av dessa tolv gånger handlade sex av meningarna om de yngre barnen som en svårighet 
i arbetet.  

 

5.2.1 Stoppar i munnen 

	
Vid sammanlagt sex tillfällen talade de om att de yngre barnen stoppade småsaker i munnen. 
Under våra observationer har vi inte vid något tillfälle sett att de yngre barnen stoppat småsaker 
i munnen. Däremot har vi vid tre tillfällen observerat att tre olika barn tuggat på leksaker. Ett 
barn tuggade vid ett tillfälle på ett plastdjur, ett annat barn tuggade på en duploplatta och ett 
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barn på en stor träkloss. De lyfte smålego flertalet gånger som ett stort intresse (hos samtliga 
barn), men att de flyttat smålegot in i ett annat rum för att de yngre barnen kunde stoppa det i 
munnen. Pedagog 1 menade vid ett tillfälle att de yngre barnen pekade mot rummet med 
smålegot och visade att de ville ha tillträde och att det var ett sätt för dem att få inflytande. Dock 
talade Pedagog 4 mycket om att det skapade en stress hos de äldre barnen att ha de yngsta 
omkring sig och att pedagogernas påpekanden om att de kunde stoppa saker i munnen om det 
tappades på golvet var stressande för de äldre barnen. 
	

5.2.2 “Vi har inte så mycket pojkar detta år” 

	
Gällande barnens ålder räknades de yngsta barnen bort från gruppen vid två tillfällen, av tre 
olika pedagoger. Pedagog 4 svarade på frågan vad pojkarna valde att leka med att de inte hade 
så mycket pojkar detta år, mest flickor. Hen refererade till en pojke som stor och berättade vad 
han var intresserad av att bygga med. Pedagog 2 sa att “vi har bara tre pojkar”, vilket 
kommenterades av Pedagog 1 med orden “som är lite större”. Även på frågan vad barnen på 
avdelningen är intresserade av för byggmaterial väljer de att enbart tala om vad de äldsta barnen 
intresserade sig för. De nämnde att de yngre barnen “är överallt” och inte ägnade sig åt samma 
material mer än någon minut i taget. Vid de gemensamma projekten och de planerade 
aktiviteterna i bygghörnan vi talade om hade enbart de äldre barnen deltagit. Det nämndes inte 
några planerade aktiviteter i bygghörnan för de yngre barnen.  

Av pedagogernas sätt att svara fanns en motsättning i vad gällande ålderskategoriseringen 
“småbarn” och “stora barn”. En del av pedagogerna kategoriserade in åldrarna ett, två och tre år 
i kategorin “småbarn” medan åldrarna fyra och fem år räknades till kategorin “stora barn”. De 
övriga pedagogerna ansåg enbart att åldrarna ett och två år klassificerades in i gruppen 
“småbarn” och åldrarna tre, fyra och fem år som “stora barn”. Värt att noteras var att de treåriga 
pojkarna talades om som småbarn medan en treårig flicka benämndes som stor.  
 
Resultatet visar på att alla barn ej ges samma förutsättningar, detta då det råder en 
diskriminerande syn på de yngsta barnen på förskolan. 
	

5.3 Språk 

Detta stycke knyter an till studiens tredje och sista frågeställning gällande vilka förhållningsätt 
och normer vi uppfattar på avdelningen. Språket är en av grundstenarna i vårt valda teoretiska 
perspektiv, genuspedagogik och jämställdhetsarbete. Vi har studerat pedagogernas språk för att 
genom det få fatt i pedagogernas förhållningssätt och normer. Detta har även givit oss en inblick 
i barnens olika förutsättningar i bygg och konstruktionsleken, vilket även uppmärksammas 
under rubriken ”De yngsta barnen”. 

 

5.3.1 “Starka flickor”, “Byggtjej” och “Tuppen i hönsgården” 

	
En enskild flicka uppmärksammades av Pedagog 2, 3 och 4. De talade om flickans byggintresse. 
Pedagog 2 menar att flickan är mycket intresserad och duktig på att bygga. Pedagog 3 och 4 
menar också att flickan är mycket intresserad av att bygga, till skillnad från de övriga flickorna i 
gruppen. Vid ett observationstillfälle blev flickan tilltalad som “Byggtjej” av Pedagog 2. Pedagog 
1 lyfter att byggintresset är större hos flickorna detta år än hos pojkarna. Gällande starka flickor 
är det en benämning som kommer upp under intervjun med Pedagog 1 och 2. En grupp om fyra 
flickor talas om som “starka flickor”. Pedagog 3 och 4 talar om att de har starka flickor i 
gruppen, men nämner inte specifikt vilka. Dessa flickor benämns även som stora flickor av 
Pedagog 3 och 4. Under våra observationer var de fyra flickorna de som tog mest kontakt med 
oss som observatörer. Vi kunde även se att flickorna var väldigt drivande och aktiva i leken. En 
pojke lyftes av samtliga pedagoger under intervjuerna. Pedagogerna påtalade att pojken lekte 
med flickorna emellanåt, de dagar han saknade en “pojkkompis”. Pojken beskrivs som 
“jättesnäll”, “stor pojke” och som “Tuppen i hönsgården”. 
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5.3.2 “Killar och flickor” 

	
Under intervjun med Pedagog 1 och Pedagog 2 benämns pojkar och flickor som “Killar och 
flickor” vid flertalet tillfällen. Vid ett tillfälle, när pedagogen hänvisar till en äldre flicka och en 
yngre pojke gör hen dock tvärtom och benämner flickan som tjej och pojken som pojke. 
	

5.3.3 Hemifrån 

	
Under intervjun med Pedagog 3 och 4 talar pedagogerna om pojkarnas motvilja till lekar med 
könsstereotypa leksaker. Pedagogerna menar då att pojkarna inte vill leka med dockor, klä ut sig 
i klänningar eller ha något rosa på sig. Detta, menar pedagogerna, beror på förhållningssättet 
hemifrån. Barnen färgas av föräldrarnas förhållningssätt menar Pedagog 4 då hen säger att 
föräldrar förbjuder barnen att leka utanför de stereotypa könsrollerna. “Pojke måste vara pojke 
och flicka måste vara flicka” säger hen om föräldrarnas mening. De lyfter dock ett exempel där 
en pojke kom till förskolan i klänning och strumpbyxor regelbundet. De talade om detta som en 
tidsbegränsad period som avslutades med “men nu är han som vanligt igen”. Pedagog 1 och 2 
talar om hur skillnader uppstår gällande barnens kläder. Pojkarna har Spiderman på sina 
klädesplagg medan flickorna har Frost på sina. När Pedagog 2 får frågan om huruvida flickorna 
intresserar sig för Spiderman svarar hen “nej tyvärr alltså har det varit väldigt väldigt väldigt 
mycket de här Elsa och Anna”.  
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Syftet med denna studie var att få mer kunskap om hur genusmedvetenheten kan se ut på 
förskolan idag samt att ta reda på om alla barn ges samma förutsättningar i vår studerade 
leksituation, bygg och konstruktionsleken. Nedan kommer vi reflektera kring våra olika val vi 
gjort i och inför studien samt kring våra funna resultat. 

 

6.1 Metodval 

	
Som metod valde vi att utföra observationer av verksamheten. Vi valde som omnämnt att föra 
fältanteckningar och komplettera dessa med ljudinspelning. Valet gjorde vi bland annat på 
grund av att minska mängden data i jämförelse med vad videoobservationer hade genererat i. 
Valet tog vi även på grund av den aspekten att vi förutspådde fler medverkande med denna 
metod. Vi valde även att utföra en pilotobservation vilket gav önskat resultat. Pilotobservationen 
möjliggjorde ett tillfälle för barnen och pedagogerna att bekanta sig med oss och acceptera vår 
närvaro innan studien påbörjades. Någonting vi i analysarbetet saknade var att ha videomaterial 
från intervjuerna. Vi hade liksom under observationerna använt oss utav ljudinspelning, av 
samma ovannämnda anledning. Under intervjuerna fördes dock ej anteckningar tillskillnad från 
observationerna på grund av att vi ville vara fokuserade och delaktiga på ett sätt som vi 
förutspådde inte blev fördelaktigt om vi skulle fört anteckningar under intervjun. Vi upptäckte 
dock under analysarbetet att en komplettering till det verbala språket hade varit 
fördelaktigt.  Mimik, kroppsspråk och ansiktsuttryck hade varit en positiv aspekt och ett 
värdefullt komplement i det stadiet av studien. Ljudinspelningen möjliggjorde dock en mer 
avslappnad situation för pedagogerna samt ytterligare en nyans jämförelsevis med 
fältanteckningar. 
 
	

6.1.1 Skifte av fokus 

	
Vårt ursprungssyfte med studien var att undersöka förskolans bygg och konstruktionshörna ur 
ett genusperspektiv. Efter genomgången av all insamlad data växte dock studien åt ett annat 
håll. Bygg och konstruktionsleken var inte längre en aspekt värd att belysa då annan data, bland 
annat exkluderingen av de yngre barnens lärande och lek, kom att bli mer betydelsefull.  
Någonting vi bär med oss efter denna studie, och denna vändning, är att det hade varit 
betydelsefullt att ha mer historik och kunskap om den medverkande förskolan, dess 
uppbyggnad, pedagogik och dylikt. På denna förskola var inte bygg och konstruktionsleken 
särskilt framträdande vilket säkerligen påverkade vår uppfattning av den rådande bygg och 
konstruktionsleken och sedan vårt skifte av fokus. 
 
 

6.1.2 Observationernas roll 

	
I vår studie har vi som omnämnt använt oss utav både observationer av verksamheten och 
intervjuer med pedagogerna för att samla in data. Observationerna har i vår studie fungerat som 
ett verktyg för att bekräfta och jämföra teori (pedagogernas svar under intervjuerna) och praktik 
(vad vi sett under observationerna). Att använda datan från intervjuerna som främsta verktyg 
och datan från observationerna som mer av ett jämförelseverktyg anser vi ar varit fördelaktigt 
för uppnåendet av vårt syfte. 

6 Diskussion och slutsatser 
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6.1.3 Teoretisk ansats 

	
Vi anser att vårt valda perspektiv, feministisk poststrukturalism, varit fördelaktigt för 
uppnåendet av vårt syfte. Det teoretiska perspektivet har varit fördelaktigt i samband med 
genomgången av vår insamlade data samt funna mönster och teman i samband med denna. 
Perspektivets grundstenar: språk, makt och normer och att människan är multipel stämmer väl 
överens med studiens syfte, resultat, vår egen syn på genus samt vårt eget förhållningssätt i 
studien.  
	
	

6.2 Samstämmighet 

	
Under denna rubrik diskuterar vi resultatet som besvarar studiens första frågeställning.  

 

6.2.1 Likheter och motsättningar mellan teori och praktik 

	
Förskolans läroplan (Skolverket, 1998/2010) belyser vikten av alla människors lika värde, 
individens frihet samt att det inte ska förekomma någon skillnad mellan könen i förskolans 
verksamhet (Skolverket, 1998/2010). Förskolans läroplan genomsyras av en jämställd syn där 
människors olikheter ska tas tillvara. Pedagogens roll framställs som otroligt viktig i detta 
värdegrundsarbete och verksamheten ska vara likvärdig (Skolverket, 1998/2010). För att nå 
denna jämställda, likvärdiga verksamhet som strävas efter i styrdokumenten krävs, enligt oss, 
en viss samstämmighet gällande barnsyn, förhållningssätt med mera i arbetslagen. Denna 
samstämmighet var bristfällig i arbetslaget vi studerat. 

Tillskillnad från vår upplevelse av hur pedagogerna agerade i barngruppen, där vi inte 
uppfattade någon större skillnad i hur pedagogerna förhöll sig till barnen beroende av barnets 
biologiska könstillhörighet, uppfattade vi en skillnad i hur pedagogernas barnsyn yttrade sig i 
deras svar under intervjuerna. Pedagogernas sätt att svara på hur deras genussyn framträdde 
samt huruvida barnen lekte könsöverskridande eller ej tyder på ett könstraditionellt sätt att se 
på flickor och pojkar samt att arbetslaget inte har den samstämmighet vi menar att en 
verksamhet kräver. Denna samstämmighet, eller bristen på en sådan, var ett återkommande 
tema. Bland annat då pedagogerna å ena sidan uppfattade sig själva som genusneutrala, om än 
de flesta ödmjukt, medan de å andra sidan yttrade kommentarer såsom att en pojkes intresse för 
bilar är “medfött”, att pojken som bar klänning numera är “normal” igen och så vidare. Normen 
på förskolan är att vara könstraditionell trots skrivelser i styrdokument och lagar.  
Pedagogernas sätt att svara på, för ett arbetslag, gemensamma angelägenheter såsom 
materialets placering, presentation av material och dylikt tydde även på en olik syn och ett olikt 
inflytande i arbetslaget. Likväl vad barnen lekte, med vad barnen lekte samt huruvida bygg och 
konstruktion var ett intresse eller ej bland barnen var också något som skiljde sig i 
pedagogernas svar.  Även i deras syn på vilka som räknades som “småbarn” och “stora barn” 
fanns meningsskiljaktigheter. Martinsson & Reimers (2014) belyser vikten av att vara en 
medveten och normkritisk lärare och pedagog, de skriver: “Det är istället lärares förhållningssätt 
och förståelse av identitet och kategoriserande som är centrala och som också gör något med 
förståelsen av läsarpositionen” (s.133). Vikten av reflektion och diskussion har än en gång 
bevisats tvungen för att uppnå en jämställd och jämlik förskola. 

 

6.3 De yngsta barnen 

	
Under denna rubrik diskuterar vi resultatet som besvarar studiens andra frågeställning.  
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6.3.1 Ålder som diskrimineringsgrund inom feminismen 

 
“Feminism angår inte bara kvinnor. Feminism är, menar jag, den enda rörelse 
som sammantaget klarar av att omfatta vidden av de konsekvenser som 
mänskliga exkluderingar och övergrepp producerat genom mänsklighetens 
historia” (Lenz Taguchi, 2014, s. 14). 

 
Inom feminismen lyfts ofta maktförskjutningar och diskriminering. Dock är feminismen tydlig 
med att dessa förskjutningar och denna diskriminering sker på långt fler grunder än enbart efter 
kön (Dolk, 2013., Lenz Taguchi 2014., Bartholdsson, 2008). Dolk (2013) lyfter dock hur ålder 
inte har tilldelats tillräckligt stor betydelse inom feministisk forskning, trots att det är tydligt hur 
starkt förknippat ålder är med makt, normer och föreställningar om vad som är möjligt för olika 
individer. Dolk (2013) menar att asymmetrin i makten mellan barn-vuxen förstärks ytterligare 
inom skolan och förskolans värld eftersom det även läggs till rollerna pedagog-elev/barn. 
Bartholdsson (2008) lyfter hur hierarkin inom skolans värld är strikt uppdelad efter ålder. 
Grupperna och klasserna är åldershomogena, eleverna sorteras in efter födelseår istället för efter 
utveckling, vilket menar hon visar på hur starkt förknippat ålder är med normalitet. Normalitet 
är något Bartholdsson (2008) undersöker närmare, hon menar att: 
 

“Normalitet kan således beskrivas som ett givet, begränsat handlingsutrymme 
och förutsätter kunskap om gränserna för detta och de relationer som förväntas i 
ett visst sammanhang. De maktrelationer och de styrningstekniker som råder i 
skolan hamnar då i fokus” (s. 12). 

 
Inom ramen för normalitet finns det många normer som talar om för oss hur förskolebarn och 
pedagoger förväntas vara och vad de förväntas kunna (Dolk, 2013). Detta leder till tydliga ramar 
för vad som är önskvärt, begripligt och möjligt inom förskolans värld. 
	
	

6.3.2 Att arbeta med de yngsta 

	
Att de yngsta barnen inom förskolan förbisetts och faktiskt diskriminerats genom brist på fokus 
och uppmärksamhet lyfter Lindahl (1998). Innan Läroplanen för förskolan (Skolverket 
1998/2010) tillskrevs saknades styrdokument och riktlinjer för arbetet med de yngsta. Pramling 
(1993, genom Lindahl, 1998) gav ut en forskningsöversikt, “Barnomsorg för de yngsta” vilken 
kom att fungera som allmänna råd för det pedagogiska arbetet med barnen i ett och 
tvåårsåldern. Lindahl (1998) menar dock att hon saknar specifika riktlinjer i den nuvarande 
läroplanen för arbetet med de yngsta, särskilt då hon anser att “det pedagogiska arbetet med 
barn i åldern ett till två år bildar bas för det livslånga lärandet i svenska förskolor” (s. 72). Møller 
(2015) menar att vissa arbeten kräver särskilda kompetenser och en kreativ process kan skapa 
en känsla hos barn av att kunna påverka sin egen situation, hon skriver: 
 

"Many kinds of work require creative skills and innovation. However, one might 
argue that, for children, creativity produces a feeling that they can contribute to 
their surroundings and gives them a sense of control, of being the co- creators of 
their world." (s.322). 

 
Lindahl (1998) menar vidare att det krävs mycket av pedagoger för att arbeta med de yngsta 
barnen i förskolan. Det krävs goda kunskapskrav om barns utveckling och inlärning, men även 
god självkännedom menar Lindahl (1998). Pedagogerna behöver vara väl förtrogna med vilka 
arbetssätt och tillvägagångssätt som bör tillämpas och bäst gynnar barnens utveckling. Om detta 
kan diskuteras huruvida pedagogerna på förskolan vi observerat reflekterat över. Vi uppfattar 
och tolkar pedagogerna som att de yngsta barnen blivit ett hinder för de äldsta barnens 
verksamhet då pedagogerna flera gånger lyfter svårigheterna med att ha med de yngre barnen i 
lokalerna då de stoppar saker i munnen. Detta medför en stress hos pedagogerna som de överför 
på barnen menar de. Att pedagogerna värnar om och värdesätter de äldre barnens aktiviteter 
och verksamhet blir här tydligt, de oroar sig för att de äldsta barnens aktiviteter får stå tillbaka 
för att de yngre vistas i samma lokaler. Vi uppfattar dock ingen oro i motsatt riktning; hur 
begränsar de äldre barnens närvaro de yngsta barnens aktiviteter, verksamhet och lekar? 
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I resultatet står att läsa att vi inte funnit någon organiserad verksamhet för de yngsta barnens 
bygglek. Gällande de äldre barnen berättade pedagogerna om flertalet olika projekt. Även detta 
tyder på att de yngre barnens verksamhet får stå tillbaka till förmån för de äldres. Att miljöns 
utformning är av betydelse för förskolans verksamhet är av många omtalat (Lindahl, 1998., Lenz 
Taguchi & Åberg, 2005., Sandberg, 2008). Läroplanen för förskolan (Skolverket, 1998/2010) 
anger att “förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 
och aktivitet” (s. 6). Vi finner här svårigheter för det pedagogiska arbetet för samtliga barn på 
vår valda förskola. Varken miljön eller aktiviteterna anpassas efter de yngre barnens behov och 
önskemål. Materialet samt utformningen av miljön framstår som utvalt för vad som fungerar att 
ha med i verksamheten, inte efter vad som av barnen är önskvärt, intressant eller 
underhållande. Här funderar vi kring vilka konsekvenser åldersblandade barngrupper får för 
samtliga inblandade. Som ovan nämnt består avdelningen av 33 barn i åldern ett till fem år. Att 
utforma lekmiljöer, lärmiljöer och en verksamhet för så pass många olika individer som 
dessutom befinner sig på väldigt olika steg i sin utveckling och som intresserar sig för väldigt 
olika saker är snudd på omöjligt. I detta fall verkar fokus ha hamnat på att tillgodose de äldstas 
behov och intressen, vilket är föga förvånande med tanke på hur vårt samhälle rankar och 
värdesätter ålder (Bartholdsson, 2008., Dolk, 2013). 
 
 

6.4 Språk 

	
Under denna rubrik diskuterar vi resultatet som besvarar studiens tredje och sista 
frågeställning.  

	

6.4.1 Språkets betydelse för befästningen av normer 

Språket är en viktig faktor inom både vår valda teoretiska utgångspunkt samt genuspedagogiken 
vilket Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander (2011) styrker. De skriver att: “Medan leksaker, 
material och miljö anses viktiga i det genuspedagogiska arbetet betraktas pedagogernas sätt att 
använda språket som det absolut mest avgörande verktyget i ett arbete för jämställdhet” (s. 27). 
Genom vårt språkbruk stadgas våra normer och värderingar om än stundtals omedvetet.  

Foucault (2001) nämner under sin genomgång av det skrivna språkets historiska betydelse att 
“In fact, language exists first of all, in its raw and primitive being” (s.47). Vår tolkning är att han 
menar på att språket främst existerar i sin råa, primära form, otolkat. Vi menar dock att språket 
aldrig kan existera i denna beskrivna råa form då vi anser att i samma stund språket 
formulerats, oavsett om det är verbalt, tänkt eller skrivet, är det tolkat. Då vi menar att språket 
alltid är tolkat och är tolkningsbart är det viktigt att diskutera och reflektera över vad vi faktiskt 
förmedlar genom vårt språk. Under vår insamling och genomgång av vår insamlade data har vi 
försökt få fatt i pedagogernas förhållningssätt genom språket och hur det påverkade barnens 
bygg och konstruktionslek ur ett genusperspektiv. Vi har även genom pedagogernas språk velat 
få fatt i de normer som råder på förskolan och hur dessa yttrar sig i verksamheten. Eftersom vi 
anser språket som karaktäristiskt och därmed spårbart till de medverkande pedagogerna och 
barnen tog vi beslutet att enbart lyfta fram de fragment ur pedagogernas citat som vi ansåg 
intressant, anmärkningsvärt och relevant för vårt syfte.  “En norm består av två sidor, det 
normala och det avvikande” (Wedin, 2014, s. 44). Det avvikande, normbrytande är en otroligt 
viktig del i en rådande normen, för liksom Wedin (2014) beskriver är det detta som gör normen 
meningsfull. Normer går även hand i hand med makt. För att någonting ska kunna uppfattas 
som normalt måste det även finnas en annan sida, det som uppfattas som onormalt, 
normbrytande och någon som bestämmer vad som kategoriseras in i dessa två kategorier. 

 

6.4.2 “Starka flickor”, “Byggtjej” och “Tuppen i hönsgården” 

Genom vårt resultat har vi uppmärksammat en rad normer som råder på den medverkande 
förskolan. En framträdande norm var gruppen flickor som refererades till som “starka” av 
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pedagogerna. Dessa starka flickor bröt mot den rådande normen. Wedin (2014) tar upp ett 
liknande exempel där en grupp flickor bröt mot normen genom att vid första anblick uppfattas 
som “betydligt mer påstridiga och bråkiga än pojkarna”(s.44). Vid en närmare anblick visade det 
sig trots denna tidigare uppfattning att flickorna i själva verket betedde sig precis som 
pojkgruppen gjort. Även Dolk (2013) visar på liknande upplevelser av flickor som provocerar. 
Detta fick oss att reflektera kring begreppet samstämmighet i samband med normer. Var dessa 
flickor så framträdande starka som pedagogerna uppfattade dem, eller var det så att dessa 
flickor tagit lika mycket plats som pojkarna och därför brutit normen genom att inte bete sig 
traditionellt feminint?  Dolk (2013) nämner att såväl barn som vuxna gör kön “i relation till 
dominerande normer” (.s 36).  Normer och ett normkritiskt arbetssätt blir därför en otroligt 
viktig aspekt i det pedagogiska arbetet vilket även Martinsson & Reimers (2014) styrker. Trots 
denna starka grupp flickor var det pojkarna som fick övervägande utrymme i pedagogernas svar. 
Vi tolkar detta resultat som att pojkars normbrytande mönster är mer uppseendeväckande, 
kanske även en mer uppmärksammad kategori inom genuspedagogiken? Eller kan det vara så 
att den ökade acceptansen av normbrytande flickor beror på att mannens sätt att vara är mer 
eftersträvansvärt? Ett exempel på detta är när pedagogerna refererar till en flicka som “Byggtjej” 
men när de refererar till en pojke som skulle kunna gå under motsvarande kategorisering 
Byggkille nämner de istället att pojken är intresserad av att bygga. Sättet att uppmärksamma 
henne på detta utmärkande sätt pekar ut henne som någonting utöver det vanliga och tyder på 
en vilja att höja hennes intresse vilket går att tolka som att traditionella ”pojkmiljöer” anses ha 
hög status och blir då värt att uppmärksamma specifikt. Liknande synsätt gick att utläsa då 
Pedagog 1 under intervjun tog upp exemplet “Det finns flickor som leker med lego och pojkar 
som inte leker med lego”. Det blev tydligt för oss att genuspedagogiken inte kommit lika långt 
inom kategorin pojkar som bryter normen vilket även bekräftas av Lenz Taguchi, Bodén & 
Ohrlander (2011) där de i sin studie beskriver att: 
 

””Pojkmiljöer” som bygghörnan förstås således som bra för flickor att vara i, 
eftersom de är förhållandevis neutrala och också överordnande de miljöer som 
flickorna traditionellt förväntas vara i.” (s. 39) 

  
Även Henkel & Tomicic (2009) bekräftar denna ovannämnda hierarki. En pojke refererades till 
som “Tuppen i hönsgården” i ett sammanhang där pedagogerna beskrev gruppkonstellationer i 
leken och huruvida barnen lekte könsöverskridande eller ej. Av pedagogernas sätt att beskriva 
situationen tolkar vi det som att pojken gjorde ett undantag då han gick med på att leka med 
flickorna, men att han helst lekte med sin bästa kompis (underförstått en pojke). Att referera till 
pojken som “Tuppen i hönsgården” tolkar vi som att pojken, av pedagogerna, sågs som 
överordnad i denna lekgrupp, enbart på grund av att han var pojke. I andra situationer 
refererades pojken nämligen till som “snäll” vilket uttryck pedagogerna ofta använda kring barn 
som var lite försiktiga/ väna. 
 

6.4.3 “Killar och flickor” 

	
Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander (2011) lyfter betydelsen av innebörden i uttryck “Uttrycket är 
också laddat ned värderingar och förväntningar på den människa man använder uttrycket till.” 
(s.28). Innebörden av språket är även en grundpelare inom feministisk poststrukturalism som 
varit vår utgångspunkt i studien. Under intervjun förekom referensen “Killar och flickor” vid ett 
flertal tillfällen när Pedagog 1 benämnde barnen som grupper av de biologiska könen. Att 
använda “Killar” som ett uttryck för barnen av det biologiska manliga könet och “Flickor” till det 
biologiska kvinnliga könet menar vi talar för en syn av att Killar/pojkar ses som tuffa medan 
Tjejer/flickor ses som väna. Pedagog 2 refererade dock till grupperna precis tvärt om i ett citat. 
Hen benämner flickorna i situationen som “tjejerna” och pojken i situationen som “pojke”. I 
båda de ovannämnda situationerna används dock två olika sätt att benämna de två biologiska 
könen i en viss situation, den gemensamma nämnaren är att den part som anses stark av 
pedagogerna benämndes med uttrycket tjej/kille medan den part som pedagogerna ansåg som 
vän/snäll benämndes som flicka/pojke. 
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6.4.4 Normer hemifrån 

	
Att pedagogerna upplevde att barnens normer hemifrån försvårade genuspedagogiken på 
förskolan blev tydligt under framförallt en av intervjuerna. De lyfte bland annat att många 
föräldrars syn på kön var att flickor och pojkar skulle bete sig traditionellt feminint om du var 
flicka och traditionellt maskulint om du var pojke. Bartholdsson (2008) lyfter liknande synsätt 
på föräldrar som hinder i den pedagogiska verksamheten, i hennes exempel framförallt inom 
skolan. I dessa exempel sågs föräldrarna som osäkra i såväl sitt föräldraskap som sin vuxenroll. 
Tidsbrist för sina barn var också en aspekt som lyftes av Bartholdsson (2008). Dessa faktorer 
uppfattade vi inte som grundläggande aspekter till det uppfattade hindret i vår studie, trots 
detta är föräldrarnas roll och föräldraskap en gemensam faktor och ses som ett hinder i såväl vår 
studie som hennes. 
Trots pedagogernas beskrivning av föräldrarnas värderingar som ett hinder i genusarbetet 
uppfattade vi liknande normer och synsätt även hos pedagogerna. De lyfte bland annat 
pojkarnas lekar kring populärkultur som mer intressant och eftersträvansvärt än flickornas. 
Kommentaren “men nu är han som vanligt igen” efter beskrivningen hur en pojke under en 
period velat klä sig traditionellt feminint med klänning, rosa och strumpbyxor samt att pojkars 
intresse för bilar skulle vara “medfött” tyder på en traditionell syn på könsroller och köns 
uttryck. 
 
 

6.5 Slutsats 

	
För att tydligt koppla an våra slutsatser till vårt resultat samt vår diskussion presenterar vi det 
under samma teman som i resultatet. 

 

6.5.1 Samstämmighet 

	
Vårt resultat visar att det finns vissa motsättningar i pedagogernas agerande samt att 
pedagogerna visade olikheter i förhållningssätt. Framförallt verkade pedagogerna omedvetna 
om dessa olika förhållningssätt, vilket vi upplever som det största problemet. För att arbetslaget 
ska kunna kunna upptäcka skillnader i sitt agerande jämfört med hur de upplever att de agerar 
tänker vi att videoinspelning som verktyg skulle kunna vara fördelaktigt. Skolverket (2012) 
lyfter i sina allmänna råd många exempel på hur videoobservation kan användas som metod för 
att utveckla verksamheten. Pedagogerna kan tillsammans använda dokumentationen som ett 
verktyg för att synliggöra verksamheten och därefter anpassa den. Dokumentationen kan även 
användas som diskussionsunderlag för arbetslaget för att diskutera olika situationer och 
förhållningssätt till dessa. Vi tänker även att förskolechefen har en roll i detta. För att 
arbetslaget ska kunna genomföra dokumentationer och finna tiden till gemensam diskussion 
och reflektion behövs kontinuerlig avlastning från barngruppen. 

 

6.5.2 De yngre barnen 

	
Under våra observationer och intervjuer blev det tydligt att den planerade verksamheten för de 
yngsta barnen var något som behövde utökas. Även synen på de yngsta barnen yttrade sig vid 
flera tillfällen som nedsättande. Vid flera tillfällen räknades inte de yngre barnen till övriga 
barngruppen. Gällande de yngsta barnens lärande tänker vi att barngruppen kan behöva delas 
in i smågrupper för att på så vis uppnå optimala lärandemöjligheter för alla barn. Verksamheten 
blir då enklare att behovsanpassa samt möjliggör planerandet av aktiviteter för alla barn. Även 
kompetensutveckling gällande de yngsta barnens lärprocesser kan vara fördelaktigt för 
planeringen av dessa aktiviteter. Till hjälp tänker vi att en pedagogista bör kunna bistå, samt 
förskolechefen för inbokning av föreläsningar och/eller kurser. Fördelaktigt för de yngsta 
barnen vore även om lärmiljöerna ses över för att maximalt kunna stimulera och inspirera. 
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6.5.3 Språk 

	
Språket som användes för att kategorisera barnen samt för att beskriva dem tror vi är omedvetet 
från pedagogernas sida. Även här tänker vi att videoinspelning kan vara fördelaktigt för 
pedagogerna, och i detta fall att de främst filmar sig själva. Detta tror vi kan lyfta och synliggöra 
pedagogernas förhållningssätt genom språket och vara till underlag för diskussion i arbetslaget. 
Vi är medvetna om att det kan vara både svårt, genant och obekvämt att utsättas för detta samt 
att det försätter personen som filmas i en utsatt situation. Trots detta tror vi ändå att 
utdelningen detta kan ge gör metoden lämplig. 
 

 

 

 

Efter vår avslutade studie har vi upptäckt områden där vidare forskning både behövs och vore av 
intresse för utvecklandet av den pedagogiska verksamheten på förskolor idag. Något vi 
uppmärksammat och fokuserat på har varit synen på de yngsta barnens verksamhet och dagliga 
göromål. Inom detta område vore det intressant att se vidare studier; är denna diskriminering vi 
tycker oss ana något vedertaget i dagens samhälle? Vilken syn har vi på de yngsta barnens 
verksamhet och lärande? 

Vi skulle även finna stort nöje och intresse av vidare forskning på barns bygg och 
konstruktionslek. Att finna litteratur inom detta område har varit svårt och knapphändigt, det 
finns knappt någon vetenskaplig litteratur att finna. Detta trots att bygg och konstruktion är ett 
stort ämne inom förskolans värld som både barn och pedagoger lägger mycket tid, tanke, fokus 
och vikt vid. Genom bygg och konstruktion kan många läroplansmål uppnås och arbetas med, 
ändå saknas relevant forskning inom ämnet. Särskilt med fokus och i kombination med 
förskolans bygg och konstruktionsaktiviteter. 

Slutligen skulle vidare forskning på barns populärkultur ur ett genusperspektiv vara mycket 
intressant att ta del av, särskilt i kombination med förskolans verksamhet. Vårt resultat i denna 
studie visade på olikheter i synsätten gällande pojkars och flickors intressen för populärkultur. 
De värderades olika, till synes helt beroende på om populärkulturen riktade sig mot pojkar eller 
flickor. Vi hade gärna gjort en djupdykning i detta ämne, men på grund av uppsatsen omfattning 
och fokus fick vi lämna detta resultat åt sidan. Vår förhoppning är att någon annan väljer att se 
närmare på detta ämne då vi finner det mycket intressant. 

 

 

7 Vidare forskning   
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E-post till vårdnadshavarna 

 
Hej! 

Vi studerar till förskollärare på Jönköpings universitet och ska i vårt examensarbete studera 
bygg och konstruktions-hörnan ur ett genusperspektiv. 

Syftet med vår studie är att få mer kunskap om bygghörnan är könssegregerad samt att 
undersöka om barns bygg -och konstruktionslekar skiljer sig åt och/eller liknar varandra 
beroende på barnens könstillhörighet. Vi vill även undersöka vad som intresserar barnen i 
bygghörnan och huruvida barnens intressen är uppdelade beroende på könstillhörighet. 

Frågeställningarna vi kommer att utgå ifrån är dessa: 

• Vad leker barnen i bygg och konstruktionshörnan? Går det att upptäcka mönster i 
barnens lekar beroende på kön? 

• Hur förhåller sig pedagogerna till barnen i bygghörnan? Ges flickor och pojkar samma 
möjligheter? 

• Vad lockar/intresserar/fascinerar barnen i bygghörnan? Ser det likadant ut beroende 
på kön eller skiljer det sig? 

Samtliga deltagare kommer att vara helt anonyma sånär som till könstillhörighet och ålder. 
Även förskolans namn kommer vi hålla anonymt. Vi kommer att utföra intervjuer med 
pedagogerna samt observationer av barngruppen på tisdagarna under vecka 43-51. Under 
observationerna kommer vi föra fältanteckningar samt använda oss utav ljudupptagning, inga 
fotografier eller videoinspelningar kommer alltså att äga rum! 

Vår fråga till er är om ni godkänner ert/era barns medverkan i vår studie? 

På grund av snävt schema tidsmässigt önskar vi svar per mail senast fredagen 16 oktober. 

 
Tack på förhand! 

 
Kontakta oss på: 

Elinxxx@xxx.xxx eller Rebeccahxxx@xxx.xxx 

 
Vänliga hälsningar 

Elin Strömqvist och Rebeccah Eriksson 

 

 

 

 

Bilaga A 
 



	

	
	

 

 

 

Intervjufrågor 

Vi utgick från dessa frågor och tankar när vi utförde intervjun. 

 
1. Beskriv er bygg och konstruktions hörna.  

Hur utformades bygghörnan, har den “växt fram” med tidens gång, har det varit 
diskussioner i arbetslaget om dess utformning, vilka tankar finns om valet av 
material och utformning, saknar pedagogerna något? (Om ja, vad?) Vad begränsar 
dem (tid, pengar, kunskap)? 

 

2. När sker bygg och konstruktionsleken?  
Planeras byggleken eller sker den endast spontant? Väljer barnen grupper eller 
pedagoger? 
 

3. Vad upplever Ni är er roll som pedagoger i samband med barnens bygg och 
konstruktionslek? 
Förhållningssätt, utmaningar o.s.v. 
 

4. Vad upplever Ni att barnen leker i bygghörnan inomhus?  
Vad leker de? Själva, två och två eller i grupp? Könsindelat eller blandat? Med vilka 
material? vilken typ av lekar? 
 

5. Leker alla barn i bygg och konstruktionshörnan? 
Om inte, varför? mönster? hur lockar ni de som inte vill? 
 

6. Har pojkar och flickor samma möjligheter och förutsättningar i bygghörnan?  
Vad påverkar detta? Har ni som pedagoger reflekterat över ert förhållningssätt 
gentemot pojkar och flickor i byggleken? Har ni stött på utmaningar i samband med 
detta? om ja, hur har ni hanterat dessa?     

 

 

 

 

 

 

Bilaga B 
 



	

	
	

 
 
 
 
 

SAMMANSTÄLLNING: 
 

 

 

 

 

 

Bilaga C 
 

Material:	 Totalt	flickor:	 Totalt	pojkar:	

Hink	med	fordon	 1	 10	
Blandade	träklossar	 0	 2	

Balans	bräda	 0	 0	

Sensorisk	bräda	 0	 0	
Hink	med	geometriska	figurer	att	passa	i	locket	 0	 0	

Stora	mjuka	träklossar	 0	 2	
Kaplastavar	 4	 2	

Plastdjur	 3	 8	
Duplo	 20	 16	

Träbilar	 0	 0	

Plusplus	 12	 14	
Två	stora	tärningar	 0	 0	

En	plastborg	(tunnel)	 0	 0	
Ett	bilgarage	 0	 0	

Husbygge	av	mjölkkartonger	 0	 0	

Ram	med	färgade	träbitar	 0	 0	
Barbie	 0	 1	

Långa	plaströr																																																																											 1	 1	
Mjuka	speglar	 0	 0	

Stora	pusselblock																																																																							 6	 2	
Kryptunnel	 5	 3	

Lekhus	 0	 0	
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