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SAMMANFATTNING 

Denna studies syfte är att undersöka hur pedagoger i den amerikanska förskolan arbetar med 

flickor och pojkar utifrån ett könsperspektiv. Frågeställningarna som är centrala för studien 

handlar om hur pedagogerna bemöter barnen, hur de formar den pedagogiska miljön samt om 

de utgår från ett könsperspektiv i de planerade aktiviteterna. Metoden som används i studien 

är kvalitativ med hjälp av intervjuer. I resultatet beskriver pedagogerna att de använder sig av 

samma formuleringar till både flickor och pojkar, att alla deras leksaker och övrigt material är 

till för båda könen samt att de arbetar för att få barnen att leka på samma platser. De exempel 

som pedagogerna tar upp visar dock på att de visst gör skillnad på flickor och pojkar genom 

att använda olika ordval och tonlägen, göra generaliseringar utifrån kön och 

överuppmärksamma könsöverskridanden. Slutsatserna av studien är att pedagogerna tror sig 

skapa ett jämställt klimat för flickor och pojkar men att de trots detta gör skillnad på dem 

vilket skapar ett klimat där könsnormer upprätthålls. 

ABSTRACT 

The aim of this study is to research how pedagogues in the American preschool work with 

girls and boys from a gender perspective. The research questions that are central in the study 

include how the pedagogues treat the children, how they form the pedagogical environment 

and if they bear a gender perspective in mind when planning activities. The method that is 

used in the study is qualitative through interviews. In the result the pedagogues state that they 

use the same phrases towards girls and boys, that all their toys and other materials are for both 

sexes and that they work towards getting the children to play in the same areas of the 

classroom. Although, the examples from the pedagogues show that they do make differences 

towards girls and boys in wordings and tone of voice, generalizations depending on sex and 

over-acknowledged transgendered behaviors. The conclusion of the study is that the 

pedagogues believe that they are creating a gender equal environment for girls and boys but 

the fact is that they make differences towards them. This creates an environment where 

gender norms are maintained. 

Key words: gender, preschool, United States of America  
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1. INLEDNING 

”We have one little boy, he’s actually in the three year old classroom now, but he had a princess 

outfit on last year and I took a picture of it, just to have! Because his dad is one of those that’s very 

gender biased, you know, and it would have been interesting for him to *ha ha ha* to have seen 

that picture of the little princess outfit…” 

Detta citat är hämtat från en pedagog i USA som får representera ett sätt att beskriva de 

könsöverskridande aktiviteter som flickor och pojkar förhåller sig till i förskolan. Att som 

pedagog i förskolan ge flickor och pojkar samma möjligheter och förutsättningar kan för 

många anses vara en självklarhet. Jämställdhet mellan könen är en viktig fråga i vårt samhälle 

och sakta men säkert arbetar vi för att uppnå detta. Många pedagoger i den svenska förskolan 

brinner för genusfrågan och arbetar ständigt med att förbättra sitt och andras förhållningssätt 

(Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Det är även förskolan snarare än grundskolan som 

har varit drivande när det kommer till genusarbete (Dolk, 2013). Det blir därför extra viktigt 

att lägga grunden för genus i förskolan med tanke på att det som upplevs då kan ha stor 

inverkan på barnens uppfattningar i deras fortsatta skolgång. Ämnet genus är även 

återkommande i många av kurserna i den förskollärarutbildning som jag har genomgått och 

min uppfattning är att så även är fallet på andra svenska universitet. Det finns dessutom 

riktlinjer om genus i förskolans läroplan Lpfö 98 (Skolverket, 2016). Trots denna 

medvetenhet finns det studier som visar att många svenska förskolor inte utmanar traditionella 

könsmönster och normer utan snarare omedvetet befäster dessa (Eidevald, 2011). Samtidigt 

växer intresset och medvetenheten för genus i förskolan i Sverige (Dolk, 2013). 

Då är frågan, är alla länder lika insatta i genusdiskussionen som Sverige? Hur ser det ut i ett 

så pass stort och inflytelserikt land som USA? Det är ett stort land, både geografiskt och 

samhälleligt sett och de har stort inflytande på vårt samhälle idag, genom populärkultur, 

importer och trender. Till exempel är många stora leksakstillverkare och andra inflytelserika 

företag inom barnomsorg USA-ägda. Dessutom har genusbegreppet sina rötter i 1960-talets 

USA (Green, 2010). Därför kan det vara viktigt och intressant att ta del av ett antal 

amerikanska pedagogers beskrivningar av deras arbetssätt inom genus. Genom att få reda på 

hur medvetna ett annat lands pedagoger är inom detta ämne kan även svenska pedagoger 

motiveras till att reflektera över sitt eget förhållningssätt. Detta kan i sin tur leda till större 

möjligheter för flickor och pojkar i förskolan. 

1.1  Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka amerikanska pedagogers beskrivningar om hur de 

arbetar med flickor och pojkar i förskolan. 

1.2  Frågeställningar 

 Hur beskriver pedagogerna att de bemöter flickor och pojkar i förskolan? 

 Hur beskriver pedagogerna att de utformar den pedagogiska miljön på förskolan utifrån ett 

könsperspektiv? 

 Beskriver pedagogerna att de organiserar pedagogiska aktiviteter utifrån ett 

könsperspektiv i förskolan?  
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2. BAKGRUND 

I detta avsnitt redogörs det för hur förskolan ser ut i USA och vilken syn på genus samt vilka 

genuspedagogiska perspektiv som kan finnas hos pedagoger i allmänhet. Dessutom redogörs 

för vad litteraturen säger om pedagogers bemötande, den pedagogiska miljön och aktiviteter i 

förskolan utifrån ett könsperspektiv. 

2.1  Förskola i USA 

I USA finns det flera verksamheter som kan ingå under termen ”Early Childhood Education”. 

För barn som är mellan tre och fem år finns verksamheten ”Preschool” som kännetecknas som 

de första akademiska klassrumsbaserade skolåren (University of Minnesota, u.å.). Inom denna 

verksamhet ingår även ”Pre-Kindergarten”, förkortat ”Pre-K”, där barnen går ett år medan de 

är mellan fyra och fem år. Detta år avser att förbereda barnen inför ”Kindergarten” som i sin 

tur ska förbereda barnen inför grundskolan. Både Preschool och Pre-K har vanligtvis runt 20 

barn i en barngrupp och det är en lärare per klassrum och vanligtvis en lärarassistent (Georgia 

Department of Early Care and Learning, 2016a). 

Det är omkring 54% av de amerikanska barnen som går i olika typer av förskola och cirka två 

tredjedelar av dessa barns föräldrar har en examen från college (National Center for Education 

Statistics, 2016). Kostnaden för att ha ett barn i förskola varierar beroende på stat och vilken 

typ av verksamhet det är men det brukar röra sig om mellan cirka 40 000 och 100 000 kronor 

per barn och år. Om föräldrarna tjänar mindre än den medelvärdiga årslönen kan de få bidrag 

som delvis betalar förskoleavgiften till ”Head Start”, en Preschool-verksamhet som drivs av 

staten. De familjer som klassificeras som under landets gräns för fattigdom får vanligtvis 

betala 10% av föreskoleavgiften (Child Care Aware, 2015). 

The Georgia Early Learning and Development Standards (GELDS) är ett styrdokument för 

förskolan och tar upp alla delar som barn i åldrarna noll till fem måste lära sig. Staten 

beskriver styrdokumentet som baserat på forskning och att det fungerar som riktlinjer för 

personal i förskola. Målen är formulerade som de delar barn ska lära sig under förskoletiden 

och delas upp i fem områden: fysisk utveckling och motorik, social och känslomässig 

utveckling, tillvägagångssätt för lek och lärande, kommunikation och språk samt kognitiv 

utveckling och allmän kunskap. De enda punkterna som tas upp under ”social och 

känslomässig utveckling” är utvecklande av självkänsla, självbehärskning och tillhörighet. 

Alltså nämns ingenting som handlar om genus eller könsarbete (Georgia Department of Early 

Care and Learning, 2016b).  

2.2  Styrdokument i Sverige 

I den svenska förskolans läroplan beskrivs det 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” (Skolverket, 2016, s. 5). Det beskrivs även 

att ”flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 

och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (ibid.). Förskolan ska också 

”motverka traditionella könsmönster och könsroller” (ibid.). 
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Läroplanen tar vidare upp att förskolan ska framhäva ”alla människors lika värde [och] 

jämställdhet mellan könen” (Skolverket, 2016, s. 4). Det påpekas även flertalet gånger att alla 

människor ska ha lika värde och att ingen ska utsättas för diskriminering på grund av (bland 

annat) kön (Skolverket, 2016). 

2.3  Teoretiska begrepp – Syn på genus 

Termen genus (gender) introducerades av Robert Stoller i USA på 1960-talet under sina 

studier om transvestiter och transsexuella personer. Han delade upp en människas 

könsidentitet i två olika delar, kön och genus. Han beskrev det som att en människas kön är 

det fysiska könet som hen föds med och en människas genus är hens inre könsidentitet, ofta 

benämnt som femininitet och maskulinitet (Green, 2010). I avsnittet nedan följer två olika sätt 

att se på genus som kan finnas hos pedagoger i förskolan både i Sverige och USA. Dessa två 

synsätt är essentialism och konstruktivism. 

2.3.1 Essentialism 

Tanken om att individers attribut är medfödda och inte kan påverkas under deras livstid kallas 

för essentialism och är även en syn på genus. Begreppet hänvisar till en individs essens, det 

vill säga natur, och innebär att människor föds med alla sina förmågor, kompetenser och 

intressen. Könet och könstillhörigheten är alltså biologiska och är inte något som går att 

förändra (Lenz Taguchi, 2014). Med detta synsätt har vuxna olika förväntningar på vad 

flickor och pojkar klarar av och de sätter gränser för vad som är normalt hos en flicka och hos 

en pojke. Samma egenskap kan vara mer eller mindre accepterad beroende på om den finns 

hos en flicka eller pojke (Heyman & Giles, 2006; Lenz Taguchi, 2014).  Med denna syn 

framställs även könspreferenser som medfödda och därför kopplas vissa intressen och 

aktiviteter till flickor och vissa till pojkar (Heyman & Giles, 2006). 

2.3.2 Konstruktivism 

Ett motsägande synsätt är att individers genus, attribut och intressen är konstruerade utifrån 

samhällets normer och krav (Eilard, 2008). Denna gren kallas konstruktivism, 

konstruktionism eller socialkonstruktivism. Företrädare för synsättet förespråkar alltså att 

genus och kön är socialt konstruerade. I Sverige har detta synsätt haft stor slagkraft och det 

har blivit det dominerande perspektivet inom förskolan idag (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011) 

samt att den svenska läroplanen utgår från denna kunskapssyn (Eilard, 2008; SOU 2004:115). 

Med denna syn framställs könspreferenser som något som har återskapats hos barnet på grund 

av påverkan och föreställningar från pedagoger och andra vuxna (Eidevald & Lenz Taguchi, 

2011; Eilard, 2008). I detta perspektiv är det viktigt att vara medveten om den 

könsmaktsordning som finns i samhället och påverkar barnens uppfattningar. Denna ordning 

tas i uttryck genom rådande normer som bestämmer hur barnen ska vara utifrån deras 

könstillhörighet. Med bas i detta skapas också värderingar av mer eller mindre önskvärda 

beteenden hos barn och konstruktivistiska företrädare menar att dessa värderingar behöver 

förändras för att bryta traditionella könsmönster (SOU, 2004:115).  
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2.4  Teoretiska begrepp – Genuspedagogik 

Följande del tar upp två genuspedagogiska perspektiv som ingår under det konstruktivistiska 

sättet att se på genus. Dessa är kompensatorisk respektive könsneutral pedagogik. 

2.4.1 Kompensatorisk pedagogik 

Detta perspektiv baseras på tanken att flickor och pojkar behöver få utveckla alla sina sidor 

och framförallt träna sig i de egenskaper som de förväntas sakna utifrån sitt kön för att de ska 

kunna ges samma förutsättningar (Bodén, 2011; Eidevald, 2011). Detta ska ske på ett relativt 

generellt sätt som innebär att pojkar till exempel ska tränas i att visa omsorg och respekt 

eftersom det förväntas att de inte har fått möjlighet att träna på detta tidigare. Samma 

generella synsätt gäller mot flickor som i linje med detta synsätt ska träna på att ta större plats 

och bli mer självständiga (Bodén, 2011; Eidevald, 2011). På detta sätt breddar och utökar 

pedagoger barnens förmågor och förhållningssätt (Eidevald, 2011; Eidevald & Lenz Taguchi, 

2011). Alltså är det barnen som behöver förändras och anpassas med detta perspektiv (Dolk, 

2011; Eidevald, 2011). Att använda sig av den kompensatoriska pedagogiken kan dock leda 

till att bilden av vad som är typiskt för flickor och pojkar förstärks och att barnen inte ses som 

individer utan stereotyper (Eidevald, 2011). 

2.4.2 Könsneutral pedagogik 

Många förskolor som strävar mot jämställdhet använder sig av ett könsneutralt 

förhållningssätt mot barnen (Dolk, 2013; Edström, 2010). Detta perspektiv innebär att 

pedagoger försöker behandla alla barn lika, pratar till dem på samma sätt och använder 

samma ord och röstläge. Till exempel handlar detta om att använda neutrala begrepp som 

förälder, barn och människa istället för mamma, pappa, flicka, pojke, kvinna eller man. 

Förskolor och förskollärare med detta pedagogiska perspektiv undviker ofta traditionellt 

könskodade leksaker som dockor och bilar och använder sig mer av könsneutrala leksaker och 

annat material (Bodén, 2011; Dolk, 2013; Eidevald, 2011; Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). 

Genom detta perspektiv är det alltså pedagoger och vuxna som istället behöver ändra på sina 

egna förhållningssätt samt miljön så att de anpassas för barnens bästa (Eidevald, 2011). 

2.5 Tidigare forskning 

Här presenteras på vilket sätt genus porträtteras i litteraturen utifrån de tre frågeområdena 

bemötande, den pedagogiska miljön och aktiviteter. 

2.5.1 Pedagogers bemötande utifrån ett genusperspektiv 

Flera svenska observationer har visat att pedagoger i förskolan inte bemöter flickor och pojkar 

på samma sätt. Detta kommer till exempel i uttryck genom att pedagoger ändrar sitt röstläge 

beroende på om de pratar till en flicka eller en pojke (Svaleryd, 2003; Wahlström, 2003; 

Wiklund, Petrusson-Nahlin & Schönbäck, 2011). Om de pratar till en flicka är röstläget ofta 

ljust och mjukt och samtalet har en låg ton. Om de istället pratar till en pojke kännetecknas 

samtalet av en snabb och pigg röst med inslag av mörkare toner (Svaleryd, 2003; Wiklund, et 

al., 2011). Det är även vanligt förekommande att pedagoger använder sig av olika ordval 

beroende på vem de pratar med. Exempelvis används ord som ”häftig” och ”cool” nästan 
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uteslutande i kommentarer som ges till pojkar och orden ”gullig” och ”söt” i kommentarer till 

flickor (Eidevald, 2011; Svaleryd, 2003; Wiklund, et al., 2011). Detta sätt att variera sin egen 

röst kallar Wiklund et al. (2011) för flickkodat och pojkkodat språkbruk. Författarna beskriver 

att det flickkodade språkbruket kan uppfattas som att det medför en känsla av stillhet medan 

det pojkkodade språkbruket kan associeras till fart, kraft och aktivitet.  

En ytterligare skillnad som pedagoger gör är att flickor ofta får kommentarer och 

komplimanger om sitt utseende, vilket ofta leder till att de i längden förknippar egenvärde 

med sitt utseende. En vanlig uppfattning senare i livet är att om de inte ser bra ut blir de inte 

omtyckta för den de är (Sadker & Sadker, 1994; Svaleryd, 2003). Pojkar, däremot, får oftare 

kommentarer och uppmärksamhet från pedagoger kretsande kring deras handlingar och saker 

de har åstadkommit (Eidevald, 2011; Sadker & Sadker, 1994). Pojkar får också generellt sett 

mer negativ bekräftelse och flickor får mer positiv bekräftelse (Sadker & Sadker, 1994; 

Svaleryd, 2003). De amerikanska författarna Sadker och Sadker (1994) belyser att ordet 

”handsome” förknippas med kommentarer till pojkar och orden ”pretty” eller ”cute” 

förknippas mer med kommentarer till flickor. Författarna tar även upp exempel på pedagoger 

som anser att barnen, och i synnerhet flickorna, tvingar fram komplimanger från dem genom 

att komma fram och visa upp deras kläder eller frisyrer. Pedagogerna känner då att de inte kan 

ignorera eller förolämpa dem och känner sig tvingade att ge dem komplimanger (Sadker & 

Sadker, 1994). 

Wiklund et al. (2011) menar att om pedagoger ser könsskillnader som biologiskt medfödda 

kan det framstå som logiskt att prata med barnen på olika sätt. Med det perspektivet kan det 

antas att pojkar är rastlösa, har dåligt tålamod och behöver röra sig mer än flickor och att de 

därför behöver en intensivare interaktion för att de inte ska tröttna. Författarna refererar även 

till Eidevald (2009) som beskriver pedagoger som känner behovet av att ständigt aktivera 

pojkarna eftersom deras tålamod tar slut tidigare än flickornas. 

En förklaring som Eidevald (2011) menar att pedagoger och andra vuxna kan ha till att de gör 

skillnad på barn är att argumentera för att de utgår från varje enskild individ. En pedagog kan 

påstå att en specifik flicka är duktig på att vänta på grund av att hon har syskon hemma och 

sedan skylla på detta i aktiviteter på förskolan. Eftersom flickan är duktig på att vänta får hon 

till exempel hjälp att klä på sig sist, inte för att hon är flicka utan på grund av hennes 

egenskaper som individ (Eidevald, 2011). 

Företrädare för den kompensatoriska pedagogiken menar att eftersom flickor har blivit 

bemötta på detta sätt med ord som ”fin” och pojkar har blivit bemötta med ord som ”tuff” 

behöver pedagoger vända på ordningen och göra tvärtom. Detta för att bryta den traditionella 

könsordningen och utöka barnens upplevelser (Eidevald, 2011; Eidevald & Lenz Taguchi, 

2011; Svaleryd, 2003; Wahlström, 2003). Svaleryd (2003) beskriver även att flickor, som fått 

lära sig att vara andra till lags, behöver få möjligheter att träna på sin självständighet och 

pojkar behöver få mer positiv bekräftelse istället för negativ.  

När det kommer till den könsneutrala pedagogiken handlar det ofta om att prata likadant till 

flickor och pojkar (Eidevald, 2011; Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Eidevald (2011) 

beskriver att pedagogerna i hans studie antingen undviker att ge kommentarer och 
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komplimanger till barnen eller hänvisar till att kläderna till exempel ser sköna ut. På så vis 

flyttas fokus från vad ett barn har på sig till individen (Eidevald, 2011). Även Wiklund et al. 

(2011) beskriver att pedagogerna i deras studie kommenterar barnens yttre med beskrivning 

om kvalitet eller att det passar bra på barnet. Barnen verkar dock inte helt nöjda med dessa 

kommentarer eftersom de är vana vid en positiv könskodad respons (Wiklund et al., 2011). 

Wiklund et al. (2011) belyser att pedagoger kan påverka barnen genom sättet de pratar och 

begrepp som de använder. Pedagogers fördomar om kvinnor och män kan befästas hos barnen 

som kan reproducera detta. Ett exempel på detta är att pedagoger lätt kan säga saker som att 

”mamma kan ju tvätta” (Wiklund et al., 2011, s. 91) och på så sätt förstärka den traditionella 

synen på vad en kvinna borde göra. Eidevald (2011) påpekar att pedagogerna i hans studie 

hänvisar till både pappa och mamma när det gäller aktiviteter som att tvätta eller sy. De tycker 

också att det är viktigt att använda pappans namn före mammans. 

Ett begrepp som Thorne (1993) uppmärksammar att pedagoger använder som kan sätta sina 

spår hos barnen är just uttrycket ”flickor och pojkar”. Författaren påpekar att pedagoger för 

det mesta sätter ordet pojkar före flickor när det pratas om de två könen. Detta kan skapa en 

illusion om att pojkar är mer värda än flickor och på så sätt befästa den traditionella 

könsmaktsordningen som finns i samhället (Thorne, 1993). Pedagogerna i Eidevalds (2011) 

studie beskriver att de försöker undvika benämningar av kön och använda generella begrepp 

som ”barn” istället för att urskilja dem som flickor och pojkar. På detta sätt behöver de inte 

sätta något kön före det andra (Eidevald, 2011). 

Svaleryd (2003) belyser att pedagoger i förskolan ofta observerar vad barnen gör men missar 

att titta på hur de själva bemöter barnen och förhåller sig i verksamheten. Flera källor har 

också visat hur pedagoger har föreställningar om att de gör på ett visst sätt men när de börjar 

observera och dokumentera sig själva upptäcker de att de inte alls förhåller sig som de trodde 

(Eidevald, 2011; Svaleryd 2003; Wahlström 2003). Därför går det inte för pedagoger att veta 

hur de faktiskt arbetar förrän de har observerat sig själva (Wahlström, 2003). 

2.5.2 Den pedagogiska miljön utifrån ett genusperspektiv 

Leksaker utformas på olika sätt beroende på om de bedöms som pojkleksaker eller 

flickleksaker. Leksaker för pojkar innefattar element som aktivitet, fart, konstruktion och 

maktkamp och kopplas ofta ihop med ord som ”snabb, tuff och spännande” (Svaleryd, 2003, 

s. 73). Flickleksaker däremot består ofta av redskap till matlagning och städning och beskrivs 

med ord som ”gulliga, små och mjuka” (ibid.). Eidevald (2011) bedömer att detta kan 

medföra en risk som innebär att samhällets traditionella syn på kön reproduceras hos barnen 

utifrån deras leksaker. Den traditionella könssyn som leksakerna för med sig porträtterar män 

som arbetande eller äventyrare och kvinnor som hemmavarande och barnpassande. Denna syn 

kan reproduceras i barnens lekar och sedermera befästas i deras uppfattning om vad kvinnor 

och män kan göra (Eidevald, 2011). 

Färg är en aspekt som av många bedöms representera stereotypa könsmönster hos flickor och 

pojkar (Dolk, 2013). Mörka färger är starkt förknippade med pojkar/män och deras sätt att 

vara, självbehärskade och rationella. Ljusa och färgglada nyanser förknippas till 

flickor/kvinnor och deras sätt att vara, känslosamma och irrationella. Den färg som är allra 
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mest förknippad med flickor och som det också finns väldigt starka åsikter kring är rosa. Att 

välja rosa kan innebära att en individ knyter an till kvinnliga egenskaper som många 

associerar till färgen (Ambjörnsson, 2011). Ett antal av de föräldrar som Ambjörnsson (2011) 

beskriver vägrar klä sina söner i rosa med uppfattningen att det är en färg som kopplas till 

flickighet och homosexualitet. Föräldrarnas uppfattning är att om en pojke får klä sig i rosa 

kläder kan denne bli homosexuell eftersom att motsatser är det människor söker hos en 

partner (Ambjörnsson, 2011). 

Svaleryd (2003) beskriver att många föräldrar och pedagoger tror att de inte gör någon 

skillnad på hur de bemöter flickor och pojkar. En vanlig uppfattning är att föräldrar med en 

dotter och en son påstår sig ha uppfostrat barnen likadant och att de ändå blivit olika och 

föredrar olika leksaker som dockor och bilar. Detta ser de som belägg för att könsbeteenden är 

medfödda och inte konstruerade. Författaren menar dock att dessa föräldrar inte tar med 

könsmaktsordningen och andra miljöfaktorer i beaktning för vad som kan påverka barnen 

(Svaleryd, 2003). 

2.5.3 Barns aktiviteter utifrån ett genusperspektiv 

Något som har uppmärksammats i olika förskolor är att flickor och pojkar oftare leker i 

könsuppdelade grupper, flickor med flickor och pojkar med pojkar, än de leker i 

könsblandade grupper (Dolk, 2013; Thorne, 1993). I tidigare observationer har det 

konstaterats att flickor i allmänhet leker mest med dockor, utklädning och relationslekar 

medan pojkar i allmänhet leker mest med fordon, konstruktion och rörelse (Dolk, 2013; 

Wahlström, 2003). I sina aktiviteter är det en vanlig uppfattning hos pedagoger att flickor 

beskrivs som ”stillsamma, välanpassade och passiva” (Eidevald, 2011, s. 70) medan pojkar 

ofta får beskrivningarna ”livliga, impulsiva och aktiva” (ibid.). 

En vanlig uppfattning bland pedagoger är att aktiviteter som flickor oftast deltar i, som 

exempelvis rita, klippa, klistra, sy, tränar deras finmotorik och koncentrationsförmåga. 

Aktiviteter som pojkar oftast deltar i, som exempelvis konstruktion med klossar och fordon 

samt springlekar, ger mer träning till grovmotorik, aktivitet och rörelse (Knutsdotter Olofsson, 

1987; Rithander, 1995; Wahlström, 2003). 

Eidevald (2011) lyfter fram några aktiviteter som pedagogerna i hans studie ser som 

könsöverskridande. När det gäller flickor handlar det bland annat om att klä ut sig till 

Spindelmannen, billekar, polislekar, konstruktion och legobygge. Pojkarnas aktiviteter som 

uppfattas som könsöverskridande innefattar bland annat att klä ut sig i klänningar, 

matlagningslekar och docklekar (Eidevald, 2011). Även Dolk (2013) tar upp exempel på 

könsöverskridande pojkar som klär sig i klänning och flickor som leker med tågbanan. 
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3. METOD 

I denna del redogörs för hur jag har gått till väga i planeringen, genomförandet och 

sammanställningen av min studie. 

3.1  Datainsamlingsmetod 

För att datainsamlingen skulle ge bästa möjliga resultat utifrån syftet användes kvalitativa 

intervjuer som metod. Denna metod valdes eftersom den kan ge ”kunskap som är direkt 

användbar i läraryrket” (Johansson & Svedner, 2010, s. 34) vilket kändes relevant eftersom 

ämnet kan vara intressant för pedagoger i förskolan att ta del av. Eftersom en viktig del i 

studien var att ställa pedagogernas svar mot varandra togs även stöd i det Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén (2014) skriver om att intervjuer med förskollärare är en bra metod 

för att jämföra skillnader och variation i hur olika verksamheter och pedagoger arbetar.  

Utifrån studiens frågeställningar utformades en intervjuguide som förväntades besvara dessa. 

De frågor som användes i intervjuguiden inspirerades av de typer av intervjufrågor som Kvale 

och Brinkmann (2014) tar upp. Inledande frågor användes för att få fram informanternas 

spontana beskrivningar, uppföljningsfrågor och sonderande frågor för att ta vara på 

information som inte kom fram spontant och tolkande frågor för att just tolka informanterna 

så att ingenting missförstods, särskilt med tanke på att intervjuerna genomfördes på ett annat 

språk än modersmålet. Även tystnaden utnyttjades för att ge informanterna tillräckligt med tid 

för att tänka igenom sina svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Intervjufrågorna hölls också 

öppna för att påverka informanternas svar så lite som möjligt. Se bilaga 1 för intervjuguiden 

som användes till datainsamlingen.  

3.2  Urval 

Informanterna i denna studie är utvalda utifrån ett bekvämlighetsurval (Kvale och Brinkmann, 

2014) vilket innebär att några slumpmässiga informanter blev tillfrågade och ville ställa upp 

med intervjuer. Det är fyra informanter till antalet och min kontaktperson i USA hade kontakt 

med en av dessa från hennes tidigare arbetsliv som lärare. Hon kontaktade denne och 

informerade lite kort om ämnet. De andra tre informanterna blev slumpmässigt utvalda utifrån 

förskolor som låg i närheten till min kontaktpersons hem. En av dessa tre förskolor fick 

information om ämnet i förväg och utifrån det så erbjöd sig informanten att delta. De andra 

två förskolorna fick ingen information om ämnet utan den första tillfrågade pedagogen ville 

ställa upp. Alla informanterna arbetar aktivt inom förskoleverksamhet i en liten stad i 

Georgia, USA. Samtliga är kvinnor och de har arbetat inom förskola i mellan 14 och 19 år. 

Det hade varit intressant att också få med perspektiv från manliga pedagoger i studien men det 

slumpmässiga urvalet gjorde att det bara råkade bli kvinnor. Jag har inte heller stött på en 

enda manlig pedagog under mina besök på förskolorna så jag tror att det är minst lika ovanligt 

som i Sverige. 

I denna studie har informanterna givits fiktiva namn för att underlätta beskrivningen av 

resultaten och samtidigt hålla personlig information anonym. Här följer en kort beskrivning 

om informanterna. Brenda arbetar som förskollärare för treåringar och har arbetat med barn i 

åldrarna tre till fem under hennes 19 år som lärare. Karen arbetar just nu som förskolechef 
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men är förskollärare i botten och har jobbat med barn i förskoleålder i tolv år. Leyla arbetar 

som lärare i Pre-K och har arbetat med det i 14 år. Paula arbetar också som lärare i Pre-K och 

har jobbat med det i 15 år. Samtliga har utbildning i Early Childhood Education.  

3.3  Databearbetning och tillförlitlighet  

Genom utförliga beskrivningar av tillvägagångssättet när det kommer till urvalet, 

genomförandet, databearbetningen och påverkningar är förhoppningen att tillförlitligheten och 

äktheten (Bryman, 2011) har uppnåtts i största möjliga mån. Intervjuerna genomfördes och 

spelades in för att sedan transkriberas. Johansson och Svedner (2010) menar att det är av stor 

vikt att göra ljudupptagningar på sina intervjuer eftersom det annars är svårt att minnas allt 

som sägs samt att få med viktiga detaljer som pauser och betoningar.  

Under databearbetningen har jag använt mig av den analysmetod som Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver. Detta innebär att jag har läst igenom det insamlade materialet flera gånger, 

sorterat och delat in resultaten under olika kategorier för att på bästa sätt besvara 

frågeställningarna. I denna del färgkodades informanternas svar för ytterligare tydlighet. 

Kategorierna delades upp utifrån vad som framkom i informanternas svar, något som Kvale 

och Brinkmann (2014) kallar för datastyrda kategorier. Därefter valdes de citat som var 

relevanta för kategorierna ut och presenterades med stöd från litteraturen. Delar av dessa citat 

anpassades till talspråk för att bli mer lättlästa. Citaten har även bevarats på engelska för att 

inte riskera att kontaminera resultatet genom felaktig översättning. 

3.4  Metoddiskussion 

Intervjun med Brenda hölls i hennes hem med bara oss två och inga andra avbrott eller 

störningsmoment. Intervjun med Karen hölls inne på hennes kontor på förskolan och även där 

fick vi sitta helt ostörda och utan avbrott. När det kommer till intervjun med Leyla blev den 

inte inspelad på grund av att förskolan inte tillät det och därför fick jag anteckna det som sas 

efter bästa förmåga och sedan sammanställa det i ett dokument när jag kom hem. Att intervjun 

inte fick spelas in fick jag inte veta i förväg utan precis innan intervjun. Tiden och platsen för 

intervjun var inte heller optimala eftersom vi satt i en korridor under tiden som många av 

barnen slutade för dagen och det blev mycket spring i korridorerna av barn, föräldrar och 

pedagoger. Vi blev också tvungna att ta en längre paus i intervjun när det var några frågor 

kvar för att Leyla behövde hjälpa till med något. Vi kunde sedan genomföra slutet av 

intervjun i ett annat rum med mindre livlighet. Leyla verkade något distraherad av det som 

hände runtomkring men kunde ändå svara på alla mina frågor. Även jag kan ha blivit lite 

stressad eftersom det kändes som att jag inkräktade på förskolan. Detta kan ha lett till att jag 

inte ställde lika många uppföljningsfrågor och tolkande frågor som till de andra 

informanterna. Intervjun med Paula hölls på hennes förskola en dag som de hade stängt så det 

var bara vi två där. Dock kom det några människor och knackade på två gånger under 

intervjun och Paula fick då göra avbrott i intervjun och gå och prata med människorna. Båda 

gångerna när Paula kom tillbaka tog vi vid där vi hade slutat och jag påminde henne om vad 

hon hade beskrivit om hon kom av sig. Innehållet i intervjun verkade inte påverkas av 

avbrotten och Paula fortsatte svara på frågorna som om ingenting hade hänt.  
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En annan faktor som jag måste ta i beaktning är språket. Engelska är inte mitt modersmål och 

även om jag tycker att jag har förstått allting så kan det finnas svar som jag har tolkat 

annorlunda än informanterna menade. Informanterna kan även ha tolkat mina frågor på ett 

annorlunda sätt än hur jag hade tänkt ut dem. Mitt svenska förhållningssätt är också en faktor 

som kan ha spelat in i tolkningen av resultaten. Mina upplevelser och min utbildning har med 

största sannolikhet skapat fördomar som kan ha påverkat mitt sätt att tolka saker och ta in 

information. Den information som jag sen tidigare har om USA har förmodligen också bildat 

fördomar om landet och invånarnas sätt att vara, tycka och tänka. Dessa fördomar kan också 

ha påverkat hur jag har formulerat frågeställningarna eftersom att jag kan ha förutsatt att de 

förhåller sig på ett visst sätt. Det faktum att jag inte är tillräckligt insatt och inte har några 

upplevda erfarenheter om det amerikanska skolväsendet kan också ha bidragit till att jag inte 

hade full förståelse för vissa svar från informanterna. 

En ytterligare faktor som kan ha påverkat studiens utfall är informanternas möjliga behov av 

att framställa sig själva på ett fördelaktigt sätt. De kan också ha påverkats av att de trodde att 

jag var ute efter ett visst svar och att de därför anpassade sina svar efter det (Johansson & 

Svedner, 2010). Detta märktes till exempel genom att några av informanterna ibland 

ursäktade sig för att de trodde att de inte gav mig de svar jag ville ha. 

Att alla informanter inte fick samma information om ämnet i förväg har med stor sannolikhet 

också påverkat deras svar. De två informanter som fick lite kort information om ämnet hade 

tid att förbereda sig och kan därför ha tänkt igenom sitt förhållningssätt mer än de som inte 

fick någon förinformation. Det finns också en möjlighet att informanterna som inte fick 

information i förväg hade kunnat tacka nej till att delta om de i förväg visste om ämnet. 

Samtidigt hade ingen av dem fått se intervjufrågorna i förhand och därför kan de inte ha 

förberett sig så mycket att det skulle ha avgörande betydelse i studien. En skillnad som kunde 

märkas angående detta var att de två som hade fått förinformation snabbare hamnade på 

ämnet, tog upp saker på ämnet spontant och ursäktade sig om de råkade sväva iväg något. De 

två som inte hade fått förinformation diskuterade ämnen utanför mitt intresseområde i större 

utsträckning än de andra. 

3.5  Etiska överväganden 

Arbetet med studien grundades på Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer 

gällande det grundläggande individskyddskravet som enligt principerna konkretiseras som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet möttes genom att informanterna fick information om att intervjun skulle 

sammanställas och analyseras i en rapport samt vad dess syfte var, att deltagandet var helt och 

hållet frivilligt samt att det fanns möjlighet att när som helst hoppa av. Samtyckeskravet 

möttes genom att informanterna accepterade detta och gav sitt samtycke. 

Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet möttes genom att intervjuerna var helt och hållet 

anonyma och att de enbart spelades in för att sedan transkriberas och sammanställas i skrift 

och att inspelningarna aldrig användes igen. Informanternas namn och arbetsplatser nämndes 

inte heller i rapporten.  
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4. RESULTAT & ANALYS 

I denna del kommer de relevanta delar som informanterna Brenda, Karen, Leyla och Paula 

tagit upp att presenteras. Deras svar kommer ställas mot litteraturen, jämföras och analyseras. 

4.1  Pedagogers bemötande 

Nedan följer informanternas svar som rör deras bemötande gentemot barnen med ett 

könsperspektiv i åtanke. 

4.1.1 Skilda kommentarer och komplimanger till flickor och pojkar 

Informanterna tar upp några olika sätt i hur de bekräftar barnens yttre genom att antingen ge 

dem kommentarer eller komplimanger. Brenda berättar att hon försöker att inte ge 

komplimanger till barnen i största möjliga mån. Istället för att ge en komplimang brukar hon 

uppmärksamma barnen om att hon har sett dem med hjälp av en kommentar. Detta vill hon 

göra för att inte vissa barn ska få komplimanger och vissa inte: 

’Oh I see you’re wearing your pink shoes’ or ‘oh you’re wearing a shirt that sparkles’ and just 

describe it and then they’re happy because you’ve acknowledged what they’re wearing. Without 

putting anybody down or making somebody say ‘well, what’s wrong with what I’m wearing? 

Don’t you like what I’m wearing too?’ 

Även Paula beskriver hur hon brukar försöka uppmärksamma barnen genom att ge 

beskrivningar och frågor om deras kläder istället för att säga att hon gillar dem eller tycker att 

de är fina för att inte göra de andra barnen ledsna: 

Not so much compliments, because we don’t want one child to feel that their outfit is better but 

we might point out that ‘huh, your shirt has letters on it’ or ‘huh, is that a pumpkin on your shirt 

and this week we’re gonna talk about pumpkins!’ More so than ‘oh I really like your sparkly 

shoes’, we would note that they have sparkly shoes but not necessarily say ‘oh they’re 

beautiful’, because we don’t want to hurt the other child that doesn’t have the sparkly shoes. 

Brenda och Paulas beskrivningar om deras sätt att ge kommentarer till barnen stämmer 

överens med det könsneutrala sätt att ge kommentarer som Eidevald (2011) tar upp. De 

uttrycker att de ger kommentarer snarare än komplimanger och beskriver kläderna istället för 

att bedöma (Eidevald, 2011). Leyla å andra sidan verkar inte ge kommentarer på detta sätt 

utan berättar att hon brukar säga till barnen att hon älskar deras kläder. Däremot verkar det 

som att hon säger samma till både flickor och pojkar: ”If I see that they have something new 

I’ll say ‘I love your Spiderman!’ or if they’re wearing a color that I know that he or she likes 

I’ll compliment that”. 

När Brenda beskriver hur hon skulle ge en kommentar till en flicka använder hon en ljus, 

mjuk röst och det låter nästan som att hon förlöjligar barnet: “Ooh, I see you’re wearing a 

Hello Kitty”. När hon sedan beskriver hur hon skulle ge en kommentar till en pojke låter hon 

förvånad och använder en starkare, mörkare och mer exalterad röst: “Huh, you’ve got a 

haircut!!”. Detta är en liknande beskrivning som den Svaleryd (2003) och Wiklund et al. 

(2011) ger om att pedagoger ofta ändrar sitt röstläge beroende på om de pratar med en flicka 

eller en pojke. Leyla verkar dock inte använda sin röst på samma sätt som Brenda. Hon 

använder samma tonläge när hon beskriver hur hon ger komplimanger till flickor och pojkar. 
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Enligt Paula och Karens kommentarer verkar även de ändra röstläget något beroende på om 

de pratar med en flicka eller en pojke, även om det inte är lika tydligt som för Brenda. 

Brenda ger flera exempel på kommentarer till flickor som handlar om deras kläder och hår: 

”Like another little girl says ’look, I’ve got two! Mommy did them’ (pointing to her hair) and 

I’ll say ‘oh so you’ve got two braids!’ And that’s all they care.” 

När det kommer till kommentarer till pojkar refererar de flesta av Brendas exempel till deras 

handlingar och åstadkommanden: 

You can say ‘oh I see you’re wearing this’ or ‘oh you made a good choice’ or ‘you hung up 

your coat, good job!’ like those kinds of things ‘you put your backpack in, you followed 

directions, now you can go do whatever is next in the schedule’. But, tell them they’ve done a 

good job, sometimes you can go ‘thumbs up’. 

Detta går att liknas med det som Eidevald (2011) och Svaleryd (2003) problematiserar om 

att pojkar oftare får kommentarer om deras handlingar och flickor om deras utseende. 

Karen berättar att hon ofta ger komplimanger till flickor och pojkar genom att använda orden 

”handsome” eller ”cute”. Hon hävdar dock att hon inte gör någon skillnad på kön utan att hon 

använder båda begreppen till båda könen: ”We’ll tell them like they look cute or they look 

handsome, I guess that by that way we… but I use that term with boys and girls, ‘you look 

very handsome today’, so”. Även Leyla berättar om att hon använder dessa två begrepp i 

komplimanger men uttrycker att hon använder ”handsome” till pojkarna och ”pretty” till 

flickorna. Hennes modersmål är inte engelska och hon förklarar därför att det bara är så i det 

amerikanska språket, att de har olika begrepp beroende på kön: ”I might say ’you look so…’ 

and I’ll say pretty to the girls and handsome to the boys but that’s just the American language, 

you know. It means the same thing”. Karen och Leylas tankar om dessa begrepp går att 

jämföra med Sadker och Sadkers (1994) studie om de olika ordval som flickor och pojkar får 

höra. För pojkar är det vanligast att de beskrivs som ”handsome” och för flickor är det 

vanligast att de beskrivs som ”pretty” eller ”cute” (Sadker & Sadker, 1994).  

Brenda tycker att barnen lockar fram komplimanger från henne. Hon beskriver dock att hon 

inte märker av att pojkarna vill ha komplimanger lika mycket som flickorna: ”Sometimes the 

boys get haircuts and you’ll see that or… They don’t want it that much…”. Även Karen anser 

att barn ofta lockar fram komplimanger men att detta gäller båda könen: 

And the girls do, they’ll come strutting in here expecting you to comment on their dress or their 

new shoes or their pink bows, they definitely do that. But the boys on the other hand want me to 

comment on their Superman shirt, so it kind of goes both ways on that. 

Brenda och Karens åsikter går att liknas med Sadker och Sadkers (1994) beskrivning av 

pedagoger som anser att flickor tvingar fram komplimanger. Det går även att tolka som att 

informanterna har uppmärksammat det Wiklund et al. (2011) uttrycker om att barn ofta är 

vana vid en särskild könskodad respons genom att de vill ha komplimanger. 

Leyla poängterar på eget initiativ att hon inte ger fler komplimanger till flickor än pojkar: “Or 

I’ll say “I like your…” to whatever they’re wearing. And I do this to both girls and boys, I 

don’t give the girls more compliments or anything like that”. 
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4.1.2 Hur pedagogers formuleringar påverkar barnen 

Informanterna tar upp olika saker som pedagoger och andra vuxna gör som på ett eller annat 

sätt kan påverka barnen. Karen tror att pedagoger formulerar saker på olika sätt till flickor och 

pojkar på grund av pedagogernas uppfostran. Hon säger dock att hon och hennes kollegor 

försöker att inte göra det. Hon tror därför inte att hon gör så stor skillnad på bemötande men 

säger samtidigt att hon inte vet hur det skulle se ut om någon skulle komma och observera 

henne en hel dag. Hennes tankar påminner om ett könsneutralt arbetssätt (Bodén, 2011; Dolk, 

2013; Eidevald, 2011; Eidevald & Lenz Taguchi, 2011) men kan samtidigt härledas till 

Eidevalds (2011) beskrivning om att pedagoger ofta tror att de arbetar på ett sätt men att de i 

själva verket inte gör det. 

Karen tar upp att vissa av de äldre barnen som börjar på förskola för första gången har svårt 

för att komma på vad de ska göra om de till exempel spiller ut sin mjölk. Hon påpekar flera 

gånger att detta beror på att ”mamma” alltid har gjort allting åt dem när de har varit hemma: 

“Especially for those children that are coming in to the Pre-K program for the first time, the 

first any kind of school at all, mom has been doing everything at home”. Också Brenda 

använder ordet mamma med kopplingar till stereotypa kvinnosysslor: ”You know, that’s what 

they see their mommies do. They see their mommies cook, their mommies fix them food so 

that’s what they want to do too”. Informanternas ordval kan kopplas till Wiklund et al. (2011) 

som skriver om att pedagoger kan överföra fördomar om kvinnor och män genom sina uttryck 

och ordval.  

Karen tror att vissa egenskaper hos barn och vuxna kan vara medfödda och inte socialt 

konstruerade. Hon beskriver att hennes två söner är väldigt olika varandra: 

I think it’s based on the child, not just necessarily choices of pink and blue but more sensitivity 

to things. Like I have two boys, one is 26, one is 21 and my younger one is definitely more 

sensitive and nurturing than my older one is and that’s the same sex so I think it’s just a 

crapshoot sometimes. 

Karen visar här en delvis essentialistisk syn på kön (Lenz Taguchi, 2014) där hon ser 

egenskapen omhändertagande som medfödd hos sin ena son. Det Karen baserar sina tankar på 

går också att jämföras med Svaleryd (2003) som skriver att föräldrar ofta har en uppfattning 

om att de bemöter sina barn på samma sätt och att deras olikheter måste vara ett bevis för att 

egenskaper är medfödda. I dessa fall har inte föräldrarna tagit hänsyn till andra miljöfaktorer 

som också kan påverka barnen (Svaleryd, 2003). 

Endast vid ett tillfälle när informanterna berättar om flickor och pojkar kommer ordet flickor 

först och alla andra gånger kommer ordet pojkar först. Detta kan associeras till Thornes 

(1993) beskrivning om att denna typ av språkbruk kan leda till att pojkar upplevs som mer 

värda än flickor eftersom de alltid kommer först. Det kan tolkas som att detta inte är något 

som informanterna har reflekterat över och att de på så vis förstärker den könsmaktsordning 

som råder i samhället (SOU, 2004:115). 
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4.2  Den pedagogiska miljön 

I följande del presenteras informanternas svar gällande hur de formar den pedagogiska miljön 

ställt mot ett könsperspektiv. 

4.2.1 Leksakers utformning och betydelse 

Hur leksakerna ser ut, vem som leker med vad och vilken funktion de har är något som 

diskuteras av alla informanterna, mer eller mindre medvetet. Brenda beskriver hur hennes 

klassrum ser ut och förklarar att alla saker som finns där är för alla, både flickor och pojkar. 

There are no separate things, we can’t say only the girls play in the house and only the boys 

play in the blocks because a lot of the boys want to play in the house area and a lot of the girls 

want to play in the block area. 

Karen berättar att deras stats läroplan bestämmer vilka leksaker som måste finnas på 

förskolan: ”We have a curriculum that our corporate designs so we kind of go by that”. Leyla 

nämner också dessa leksaksföreskrifter och ger exempel: 

Georgia state has requirements on all the toys we should have, it says right here in their 

curriculum. They have categories, for example here on blocks it says that we need to have 200-

250 smaller blocks and 150-200 bigger blocks. So we have requirements for all toys so it 

depends on what category you want to know about. 

Leyla förklarar också att statens bestämmelser på leksakerna innefattar flera olika delar och 

efter att ha fått frågan berättar hon att det måste finnas både dockor och bilar på förskolan. 

Detta kan jämföras med det könsneutrala arbetssättet där könsstereotypa leksaker som dockor 

och bilar istället plockas bort och ersätts med könsneutralt material (Eidevald, 2011). 

Samtliga informanterna beskriver att flickorna leker mest i hemvrån, utklädningshörnan och 

med pyssel samt att pojkarna leker mest med konstruktion och bilar. Brenda förklarar att 

hennes upplevelse är att flickorna allra mest leker i hemvrån på hennes förskola. Hon 

förklarar också att pojkarna oftast leker med klossar. Dock ser hon att pojkarna börjar vara 

mer och mer i hemvrån eftersom de tar inspiration från deras mammor: ”Although lately the 

boys have been going to the house too. You know, that’s what they see their mommies do”. 

Informanternas beskrivningar om leksakspreferenser kan jämföras med Eidevald (2011) som 

menar att leksakers utformning kan överföra den traditionella synen på kön, där det är kvinnor 

som sköter om hemmet och män som arbetar och äventyrar. 

Brenda blir väldigt förvånad när hon inser att alla bäbisdockor på hennes förskola är flickor 

enligt underkroppens anatomi. Hon funderar en stund och uttrycker sedan att dockorna ibland 

kan se ut som pojkar i ansiktet och på kläderna men att könet är flickors. 

Sometimes their heads look like boys and their clothes might be, but I don’t think their lower 

body anatomy shows that… They might look like a boy and have boy clothes but they’re gonna 

be girl bodies. Ha ha ha ha! 

Tankarna kring dockornas kön går att associeras till det Dolk (2013) och Thorne (1993) lyfter 

fram om att flickor och pojkar hellre leker med samma kön än motsvarande kön. Med tanke 

på detta går det att dra paralleller till att barnen kanske resonerar på samma sätt när det 

kommer till leksaker. Barnen kanske helst vill leka med leksaker som har samma kön som de 
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själva vilket skulle kunna vara en förklaring till att flickorna föredrar att leka med dockorna. 

Detta kan även relateras till Eidevalds (2011) beskrivning om att leksakers utformning kan 

överföra synsätt till barnen. Det kan skicka signaler till dem om att dockorna är till för 

flickorna att leka med eftersom de har samma kön. 

Paula berättar att hon tycker att samhällets syn på leksaker för flickor eller pojkar har ändrats 

mycket på senare åren: “I do believe that the last several years it has become more, that it’s 

not as decided which toys are only for the girls and which toys are only for the boys”. 

4.2.2 Ett kompensatoriskt arbetssätt 

Alla informanterna utom en tar upp olika delar ur ett kompensatoriskt arbetssätt som de 

verkar se som viktigt för att erbjuda saker som tilltalar båda könen. Karen berättar att hon och 

hennes kollegor brukar forma miljön så att de placerar en typiskt flickkodad leksak på en 

typiskt pojkkodad plats och vice versa: ”There may be a pink car in the construction station so 

I think the centers address different aspects of the different genders, so you’ve got something 

for both of them”. Hon beskriver vidare hur hon brukar gå till väga gällande arbetssättet: 

Like when I go to Walmart today if I see maybe a boy’s chef hat or something, then I might 

pick that up. So it’s just stuff I come across that I think they might enjoy I might pick up and put 

in there. So we try and put, even though they’re gender defined stations we try and put things in 

there that are going to be either male or more, you know, we’ll have a girl and a boy apron or 

that sort of thing. 

Karen säger dock att de inte tvingar någon till att leka med något utan att de bara ger 

möjligheter: ”We don’t really steer them so that’s for their choices and their decisions, it’s 

kind of pick and choose where they want to go”. Leyla beskriver att även hon brukar sätta in 

typiskt flickkodade leksaker i den typiskt pojkkodade hörnan och vice versa. Hon kan också 

sätta dit foton på barnens familjer för att ”locka dem” till nya platser: 

If a boy doesn’t like to play in the home area I’ll put his photos up on the wall in the home area, 

because they like to go to their photos and show the others. And then when he’s there he might 

find some toy or somebody hands something to him and then he’ll start playing there. That way 

you can sort of trick them to come to an area where they don’t usually play and also work on 

their strengths and weaknesses. 

Även Paula beskriver att hon arbetar in leksaker på ett sätt som bjuder in båda könen till att 

leka på samma platser: 

I find that when I put little cars out there that when I have ones that are sparkly and ones that are 

tow trucks or monster trucks, as they call them with the big tires that are up high, they all 

interact. 

Detta arbetssätt går att jämföra med Svaleryds (2003) beskrivningar av typiska flickleksaker 

och pojkleksaker som mjuka och gulliga respektive tuffa och spännande. Beskrivningarna kan 

även liknas med den kompensatoriska pedagogiken som Bodén (2011) och Eidevald (2011) 

belyser, där barnen ska träna på saker de förväntas sakna utifrån deras kön. Informanterna vill 

forma miljön så att den lockar barnen till att utforska nya platser i klassrummet. Detta för att 

de ska få möjlighet att utveckla de kompetenser som de inte tidigare gjort utifrån deras 

könstillhörighet. Brenda är den enda informanten som inte tar upp detta sätt att arbeta. 
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4.2.3 Färger som könsmarkörer 

Några av informanternas svar handlar om beteenden hos pojkar som tyder på att det finns en 

syn på färgen rosa som en tydlig könsmarkör. Karen berättar att hennes förskola har en 

karusell med hästar i olika färger som barnen kan sitta på och några av pojkarna på förskolan 

vägrar sätta sig på den rosa hästen: ”But we do have some boys that will not get on that pink 

horse right there”. Denna kommentar kan tolkas som att Karen är medveten om den norm som 

finns i samhället om färgen rosa som kvinnligt kodad och att den kan associeras till kvinnliga 

egenskaper (Ambjörnsson, 2011). 

Paula påpekar färgen rosa spontant när hon får höra om ämnet på intervjun: ”You know it’s 

funny because two of my boys that I have right now, their favorite color is pink. Ha, ha”. 

Även detta tyder på att hon ser färgen rosa som en stark könsmarkör och att det finns 

förväntningar på hur den representeras hos flickor och pojkar (Ambjörnsson, 2011). Paula 

beskriver även när det kommer till färger att hon tycker att samhällets förväntningar på flickor 

och pojkar har förändrats:  

Same way with colors, in years past we would have always thought that the girls wanted pink 

and that the boys wanted blue but now we find that the boys like pink and they will list pink as 

their favorite color as much as the girls will. 

4.3  Aktiviteter 

Utifrån den sista frågeställningen beskrivs informanternas svar nedan som kan kopplas till 

planerade och fria aktiviteter i förskolan med ett könsperspektiv. 

4.3.1 Syn på motorik och utveckling 

Informanterna diskuterar flickor och pojkars utveckling och vilka aktiviteter som de kan 

behöva få möjlighet att ta del av. Brenda beskriver att hon upplever att flickor har mer 

utvecklad finmotorik än pojkar eftersom de leker med dockor: ”Girls’ fine motor skills are 

developed more already because of their playing with dolls, stuff like that. So they don’t need 

that as much as the boys”. Paula tar också upp att flickor ofta har mer utvecklad finmotorik än 

pojkar på grund av deras lekvanor. Brenda och Paulas tankar kan likställas med det bland 

annat Knutsdotter Olofsson (1987) skriver om att flickors aktiviteter tränar deras finmotorik 

mer än pojkars aktiviteter. Beskrivningen går också att liknas med Bodén, (2011) och 

Eidevald (2011) om att arbeta efter ett kompensatoriskt perspektiv. Detta genom att pojkarna 

behöver träna på något som flickorna redan förväntas kunna. Samtidigt säger Brenda att alla 

barn behöver träna på allt och att hon inte skiljer på flickor och pojkar. Detta är något hon 

upprepar många gånger under intervjun. ”So I think they’re all good for all of them, they all 

need literacy, they all need math, sorting, those pre-math skills, that’s for all of them really”.  

Brenda fortsätter med att säga att pojkar springer omkring mer än flickor. Hon menar också 

att eftersom flickor ofta får dockor så hamnar de oftare i en mer stillasittande lek, men om de 

erbjuds möjligheten att springa och aktivera sig så gör de det: ”Normally you give a girl a doll 

or something and they’re happy to play, but give them a playground and they’ll run!” Detta 

kan kopplas till Eidevald (2011) som menar att pojkars aktiviteter ofta beskrivs som livliga 

och aktiva medan flickors aktiviteter beskrivs som stillsamma och passiva. 
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4.3.2 Könade aktiviteter och könspreferenser 

Samtliga informanter hävdar på ett eller annat sätt att alla deras aktiviteter är till för både 

flickor och pojkar. Brenda beskriver att hennes aktiviteter är till för alla, oberoende av kön: 

”Anybody can do anything they want. It’s just an open classroom”. Även Paula tar upp att 

hon försöker att inte skilja på flickor och pojkar när det kommer till aktiviteter. Karen 

beskriver liknande tankegångar och berättar om aktivitetsstationerna i deras klassrum: 

In our classrooms we have several stations set up depending on what the age group is, our two 

year olds have four stations in the classroom, four year olds have eight stations. So that’s gonna 

encompass everything that should address all genders, there’s an art center, there’s a 

construction center, there’s dramatic play. 

Även Leyla berättar att hon inte grupperar in barnen utifrån kön utan att hon bara tittar på 

deras förmågor och personligheter: ”I don’t divide the groups into boys and girls, I work with 

ability groups. I don’t think any activities are better for boys or girls. I look at their abilities”. 

Detta kan relateras till Eidevalds (2011) studie som visar pedagoger som påstår sig inte skilja 

på kön utan förklarar det som att de utgår efter olika individer. 

Karen beskriver att hon tycker att många barn antingen är mer kreativa, alltså tilltalas av 

egenskaper som hanteras av höger hjärnhalva, eller mer logiska, alltså tilltalas av de 

egenskaper som hanteras av vänster hjärnhalva, och hon menar att detta korsar könsgränserna. 

”I think that depends on the child, because some kids are more left brain, some are more right 

brain and that’s gonna cross the gender gap”. Detta kan tolkas som att Karen har en essentiell 

syn på barn med tanke på att deras egenskaper är medfödda (Lenz Taguchi, 2014) men att 

dessa inte är kopplade till könstillhörighet. Hon säger dock att hon ändå ser vissa 

könspreferenser hos barnen: 

Even at this age we do see gender preferences. With the little boys and the little girls both. Now 

whether that comes from DNA genetics or whether it comes from dad, you know, pushing the 

truck versus the Barbie doll, you know, that’s up to our interpretation I guess.  

Detta går att likna med de könspreferenser som Dolk (2013) och Wahlström (2003) 

uppmärksammar i sina observationer där flickor oftast leker med dockor och pojkar oftast 

leker med konstruktion. Det som Karen tar upp här visar också att hon är medveten om att det 

går att se på genus på två olika sätt, essentialistiskt (Lenz Taguchi, 2014) eller 

konstruktivistiskt format (Eidevald och Lenz Taguchi, 2011). 

Karen beskriver att flickorna oftare pysslar och målar eftersom att pojkarna inte har tålamod 

till det: 

The girls are gonna be more generally in the art area, they’re gonna be more into the drawing 

and things like that, because boys by nature, unless it’s an artsy kind of boy, they don’t have the 

patience or the will to just sit there and color the whole picture, they’ll sit there and they’ll 

scribble the lot and say ‘okay I’m done’. So they don’t have that patience and that laid back 

easy-goingness that the art center requires. They’re gonna rush through things. 

Detta kan härledas till Knutsdotter Olofsson (1987) Rithander (1995) och Wahlström (2003) 

som menar att flickors lek som att måla, klippa och klistra bland annat tränar deras 

koncentrationsförmåga. Det går även att dra paralleller till Wiklund et al. (2011) som 

beskriver att om pedagoger ser könsskillnader som medfödda kan de anse att pojkar kan 
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behöva få annan stimulans för att de har sämre tålamod än flickor. Dock tar Karen senare upp 

att om de låter pojkarna så kan de sitta länge och bygga med klossar och att detta är en plats 

som flickorna snabbare tröttnar på: 

With the construction center the girls are gonna float through more quickly, at a quicker pace 

than the boys are, the boys will sit there for 20 minutes if you let them. The girls are gonna 

come in, they’ll play with the dinosaurs and build a house for them and then they’re gonna go. 

So it’s kind of the opposite to the art center as far as gender goes. 

4.3.3 Könsöverskridande aktiviteter  

Några av informanterna beskriver olika könsöverskridande aktiviteter som de har 

uppmärksammat på sina förskolor. Karen berättar om pojkar som klär ut sig till prinsessor på 

hennes förskola: 

And we do see, we have seen a few boys, especially in Pre-K, and their dads would probably be 

absolutely mortified, but they’ll put on the princess dresses back there. We have one little boy, 

he’s actually in the three year old classroom now, but he had a princess outfit on last year and I 

took a picture of it, just to have! Because his dad is one of those that’s very gender biased, you 

know, and it would have been interesting for him to *ha ha ha* to have seen that picture of the 

little princess outfit…  

Detta uttalande återspeglar det Eidevald (2011) och Dolk (2013) har observerat gällande 

aktiviteter som pedagogerna i deras studier anser vara könsöverskridande hos pojkar. Dessa 

innefattar bland annat att klä sig i klänning. Även Paula ser det som vanligt förekommande 

med könsöverskridande aktiviteter på hennes förskola. I samband med att hon pratar om 

könsöverskridningar vid utklädning får hon en fråga som gäller om det händer att flickorna tar 

på sig polisdräkterna när de klär ut sig. Hon förklarar att detta är vanligt: 

And the boys put on the tutu’s ha, ha! Yes. That is very common. And the boys carry around the 

baby dolls, and we have grocery carts so that they can go to the store and they go shopping and 

the boys do as much of the shopping, now whether that’s because they’re pushing the grocery 

cart I’m not sure but they enjoy filling the grocery cart up and going to the pretend cash register 

and doing things like that. 

Även detta liknar Eidevalds (2011) beskrivning av könsöverskridande aktiviteter och 

återspeglar också de aktiviteter hos flickor som pedagogerna i hans studie nämner. 

Ingen av informanterna beskriver något om hur de planerar aktiviteter ur ett könsperspektiv 

utan alla beskrivningar handlar om de aktiviteter som uppstår under barnens fria lek. Detta 

tyder på att de antingen inte tar hänsyn till detta vid planeringar eller att de inte tycker att 

det är tillräckligt viktigt för att ta upp. Vid de specifika aktivitetsfrågorna svarar de 

antingen bara att alla aktiviteter är till för både flickor och pojkar eller beskriver hur barnen 

leker i deras fria lek. Dock berättar Karen att deras läroplan skickar ut specifika 

planeringar för vilka aktiviteter de ska ha på förskolan veckovis och att de går efter dessa. I 

planeringarna står det beskrivet precis vad som ska göras, vilket syfte och mål aktiviteten 

har och hur det kopplas till läroplanens mål. Leyla nämner också dessa planeringar men 

förklarar att hon hellre vill hitta på egna aktiviteter och har därför valt att inte använda 

dem. Hur de övriga två informanterna går till väga när det kommer till planerade aktiviteter 

framgår inte.  
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5. DISKUSSION  

I det avslutande avsnittet lyfts de viktigaste delarna av det som framkommit i resultatet och 

analysen och detta diskuteras i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. 

5.1  Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur informanterna arbetar med flickor och pojkar i 

förskolan och frågeställningarna utgick från områdena bemötande, den pedagogiska miljön 

och aktiviteter. Alla informanterna i studien påstår på ett eller annat sätt att de inte gör någon 

skillnad på flickor och pojkar, vilket i sig skulle tyda på att de stävar efter att arbeta utifrån ett 

könsneutralt arbetssätt som det beskrivs av Eidevald (2011). Däremot när de beskriver olika 

exempel på hur de arbetar med barnen blir det tydligt att de ändå gör skillnad på flickor och 

pojkar, något som även Eidevald (2011) konstaterar om svenska förskolor.  

5.1.1 Pedagogernas bemötande av flickor och pojkar 

Informanterna beskriver att de bemöter barnen lika oberoende av kön och att de försöker att 

inte formulera sig eller ge kommentarer och komplimanger på olika sätt till flickor och pojkar. 

Däremot visar deras exempel att de trots detta bemöter barnen olika genom hur de ger 

komplimanger till dem och hur de formulerar sig. De använder olika ord beroende på vem de 

pratar med samt ändrar sitt röstläge precis som bland annat Wiklund, et al. (2011) beskriver. 

De ger flickorna fler komplimanger än pojkarna och påpekar att flickorna förväntar sig att få 

komplimanger och att de därför tvingar fram det hos informanterna, i linje med Sadker och 

Sadkers (1994) studie. Att flickornas komplimanger mest handlar om deras utseende medan 

pojkarnas komplimanger mer handlar om deras handlingar är en beskrivning som stämmer 

överens med den som Eidevald (2011) ger.  

För mig låter informanternas syn på hur de tror att de arbetar med komplimanger och 

formuleringar som ett önskvärt förhållningssätt. Att ge barnen kommentarer istället för 

komplimanger och beskriva kläder utifrån funktioner istället för utseende anser jag vara en 

viktig del i en pedagogs förhållningssätt. Att informanterna förklarar det på detta sätt visar på 

att de vill bemöta barnen på ett könsneutralt sätt och är enligt mig ett steg i rätt riktning. Att 

de däremot inte verkar handla efter detta i praktiken tolkar jag som att de inte har blivit 

medvetna om hur de faktiskt bemöter barnen. Som Wahlström (2003) tar upp är jag övertygad 

om att det inte går att veta hur en faktiskt gör utan att observera och dokumentera sig själv. 

Den konstruktivistiska synen på genus är väldigt antagen inom den svenska förskolan 

(Eidevald & Lenz Taguchi, 2011) men så verkar inte fallet inom den amerikanska. Endast en 

av informanterna nämner att vuxnas bemötande och beteende kanske kan påverka barnens 

genusskapande och inte ens hon verkar säker på att det faktiskt är så. Några av informanterna 

pratar också om att flickor och pojkar är på ett visst sätt, till exempel att pojkar är rastlösa 

eller att flickor vill ha komplimanger. Därför går det att tolka som att majoriteten av 

informanterna har en essentialistisk syn på genus, som den beskrivs av Lenz Taguchi (2014), 

vilket kan vara en orsak till att de ändå verkar bemöta barnen olika. Det kan alltså finnas en 

undermedvetenhet hos informanterna som innebär att de bemöter barnen utifrån hur de 

förväntas vara med tanke på deras könstillhörighet. Detta förhållningssätt innebär dock att de 

traditionella könsnormerna inte utmanas av informanterna utan befästs ännu mer. 
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5.1.2 Pedagogernas utformande av miljön utifrån ett könsperspektiv 

När det gäller den pedagogiska miljön kommer det inte fram några svar om att informanterna 

gör uppdelningar utifrån kön. De uttrycker att alla leksaker är till för alla barn och att alla 

platser i klassrummet är öppna för dem att gå emellan. De har dock mycket könsstereotypa 

leksaker som dockor, köksredskap, bilar och utklädningskläder som prinsessor, superhjältar 

och räddningspersonal. Jag tror att detta kan bidra till att den traditionella synen på könsroller 

överförs till barnen, som Eidevald (2011) också tar upp. Det skapar ett klimat där flickorna 

förväntas leka omhändertagande lekar som reproducerar stereotypa kvinnosysslor och där 

pojkar förväntas leka äventyrslekar eller att de är arbetande. Jag tycker inte nödvändigtvis att 

alla könsstereotypa leksaker måste tas bort men informanterna borde reflektera över vilken 

funktion vissa leksaker har och om det går att omstrukturera på något sätt.  

Däremot verkar det inte vara informanterna själva som väljer leksakerna på förskolan utan 

statens läroplan som styr detta. Detta är intressant med tanke på att den svenska läroplanen 

uttrycker att pedagoger ska motverka stereotypa könsmönster i förskolan (Skolverket, 2016). 

Detta är naturligtvis väldigt tolkningsbart men det kan tolkas som att de traditionella 

könsmönster som finns inom leksaker också ska motverkas och skäras ner. I styrdokumentet 

GELDS under Georgias riktlinjer tas inte upp något alls som handlar om kön, könsmönster 

eller könsroller (Georgia Department of Early Care and Learning, 2016b). Med tanke på detta 

är det kanske inte så konstigt att informanterna inte arbetar så mycket med genus. 

Intressant nog tar nästan alla informanterna upp ett arbetssätt på hur de formar miljön som ska 

locka flickorna att leka på platser där vanligtvis pojkar leker och vice versa. Detta visar på att 

de är medvetna om vissa könsnormer som råder i klassrummet och att de vill ändra på detta. 

Det verkar vara viktigt för informanterna att få flickor och pojkar att leka på samma platser 

tillsammans. Att de däremot fortfarande använder stereotypa flick- och pojkkodade leksaker 

för att göra det verkar inte ses som något problem. Det verkar dessutom som att den leksaken 

som adderas för att bjuda in det motsatta könet står ut väldigt mycket bland de andra och att 

det syns tydligt att det är just en flickkodad eller pojkkodad leksak. Exempelvis om det finns 

en rosa Barbiebil bland en massa svarta Monstertrucks blir det väldigt tydligt att den rosa 

bilen är till för flickorna. Risken är då att den bilen blir utpekad och benämnd som ”tjejbilen” 

som inte pojkarna kan leka med. Något som även tyder på att det skulle bli fallet är exemplet 

om den rosa hästen på karusellen på en av förskolorna som några av pojkarna vägrar sitta på. 

5.1.3 Pedagogernas organisation av aktiviteter utifrån ett könsperspektiv 

Angående hur pedagogiska aktiviteter planeras beskriver informanterna inte alls hur de 

arbetar eller vad de utgår ifrån. Alltså framkommer det inte om de organiserar de pedagogiska 

aktiviteterna utifrån ett könsperspektiv men det går att anta att de inte gör det eftersom det 

inte nämns alls. De beskriver till stor del vilka aktiviteter flickor och pojkar deltar i under 

deras fria lek samt vilka aktiviteter de ser som könsöverskridande. Två av informanterna 

nämner visserligen att läroplanen styr över aktiviteterna och därför går det att ana att alla 

arbetar efter dessa veckoplaneringar, utom en av informanterna som har valt bort dessa. Det 

kommer inte heller fram om dessa aktivitetsplaneringar tar hänsyn till genus, vilket gör att jag 

tolkar det som att de antagligen inte gör det.  
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Flera av informanterna tar upp att lekar som flickor leker utvecklar deras finmotorik medan 

pojkarnas lek inte gör det och att de därför behöver träna mer finmotorik. Detta är något som 

flera observationer också har visat (Knutsdotter Olofsson, 1987; Rithander, 1995; Wahlström, 

2003) och det går att associera till ett kompensatoriskt perspektiv där pojkarna behöver träna 

på något som flickorna redan kan (Bodén, 2011; Eidevald, 2011). En risk som jag ser med 

detta synsätt är, precis som Eidevald (2011) skriver, att könsstereotypa normer befästs istället 

för att utmanas. Jag tycker det är viktigare och mer relevant att titta på vad varje individuellt 

barn behöver utveckla istället för att generalisera utifrån kön. 

De könsöverskridande aktiviteterna som informanterna tar upp handlar mest om pojkar som 

klär sig i klänning eller väljer färgen rosa, beskrivningar som överensstämmer med de 

exempel som svenska pedagoger i Eidevalds (2011) studie ger. Inställningen till detta verkar 

vara positiv och de verkar ha skapat ett klimat där det ändå är accepterat för pojkar att klä sig i 

klänning. Samtidigt verkar informanterna roade av att berätta om dessa exempel, de skrattar 

och en av dem berättar att hon tagit en bild av en pojke som hade klänning. Med tanke på 

dessa faktorer tolkar jag det som att det uppmärksammas mycket om ett barn agerar 

könsöverskridande. Genom uppmärksamheten görs dessa barn väldigt medvetna om att de 

bryter mot en norm och sticker ut från mängden, något som säkert vissa barn är bekväma med 

men som jag tror att många vill undvika. Jag anser att det är denna typ av beteenden som i 

längden kan leda till att en pojke blir kallad fjollig eller nedsättande ord för homosexuella. 

Dessutom berättar en av informanterna att dessa pojkars pappor skulle bli förfärade om de såg 

sina söner i prinsessklänning vilket tyder på att detta är något som sker i hemlighet på 

förskolan. Det är inte något som föräldrarna vet om för att det normbrytande och inte socialt 

accepterat. 

5.2  Vidare forskning 

Ämnet genus går alltid att forska vidare om och utöka den kompetens som finns. Dessutom 

har ämnet inte alls fått lika stort genomslag i USA som i Sverige och det finns inte mycket 

forskning att tillgå när det kommer till förskolan. Min studie har undersökt hur ett antal 

pedagoger beskriver att de arbetar med genus men inte gett någon inblick hur det faktiskt ser 

ut i praktiken. Därför skulle det vara intressant att göra en observationsstudie och jämföra den 

med intervjuer för att få fram hur pedagoger i amerikanska förskolor egentligen arbetar med 

flickor och pojkar. På så vis får läsare ta del av en mer reell bild av hur det faktiskt ser ut.  

5.3  Slutord 

Det har varit lärorikt för mig att få en inblick i hur några amerikanska pedagoger tänker om 

genus i förskolan i USA. Vissa förhållningssätt känner jag igen från svenska praktikexempel 

samt min egen erfarenhet av svenska förskolor medan andra var nya och intressanta att ta del 

av. Innan jag genomförde intervjuerna hade jag fördomar om vilka svar jag skulle få och 

vilken typ av människor jag skulle träffa men jag blev faktiskt överraskad över hur pass 

medvetna pedagogerna ändå var. Deras positiva inställning till könsöverskridningar och deras 

beskrivningar av att bemöta flickor och pojkar på ett könsneutralt sätt hade jag inte förväntat 

mig att få höra och blev en positiv överraskning. Däremot är det flera områden som jag ställer 

mig kritisk till och jag anar att många delar är bättre i teorin än i praktiken.   
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BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE  

Starter question 

Describe a little bit about yourself, your education, your work history and so on. 

Activities 

 Describe a specific example of an activity that you have planned for girls and boys in 

preschool? 

Can you give me another example? 

 In what way do you plan activities to fit girls and boys in preschool? 

What types of activities? Divide into groups? Conditions into consideration? 

 Which types of activities do you think are good for girls specifically in preschool? 

What is good to think about? How come? Repeat key words. 

 Which types of activities do you think are good for boys specifically in preschool? 

What is good to think about? How come? Repeat key words. 

Treatment 

 Describe how you typically would welcome a child arriving to preschool in the morning. 

What do you say? Do you ask any questions? 

 Do all children get this treatment or are there differences? 

 In what way do you give the children compliments or comments on for example their 

clothes? 

 Describe how you would give comments/compliments to a girl. 

 Describe how you would give comments/compliments to a boy. 

Environment 

 Describe how you form the environment in preschool to fit girls and boys. 

Rooms, colors, furniture, decorating, materials, toys and so on. 

 Describe the environment where you experience that mostly girls play. 

What does the room look like? Colors, size, furniture, materials. 

 Describe the environment where you experience that mostly boys play. 

What does the room look like? Colors, size, furniture, materials.  

 What kinds of toys are provided for the children at the preschool? 

 Are there different toys for girls and boys? 


