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Sammanfattning 
Studiens syfte var att synliggöra vilka faktorer som enligt pedagogerna bidrog till att barn generellt 
sett, ju äldre de blir, leker alltmer könssegregerat, vilket också var den första forskningsfrågan. Den 
andra forskningsfrågan var vid vilken ålder pedagogerna menade att könssegregeringen började 
synas. Syftet fortsatte med att genom att synliggöra faktorerna, skulle studien undersöka vad 
pedagoger kan göra för att motverka den socialt konstruerade segregeringen och främja lek mellan 
flickor och pojkar, vilket också var den tredje forskningsfrågan. Metoden som användes var 
kvalitativa intervjuer med fem förskollärare på två olika förskolor. Resultatet visade att 
pedagogerna hade olika syn på vad som påverkade barnens lek utifrån kön och genus. Den ena var 
en syn på genus som socialt konstruerat och förändringsbart genom påverkan från miljö och 
material samt pedagogers språk och bemötande av barnen. Den andra var en essentiell syn på att 
biologin styr att flickor och pojkar leker på olika sätt vilket inte är förändringsbart. Pedagogerna 
ansåg att könssegregeringen började synas vid 4-6 års ålder. För att främja lek mellan flickor och 
pojkar behöver pedagoger mer kunskap inom genuspedagogik för att sedan kunna problematisera 
verksamheten och sina förhållningssätt i förhållande till kön och genus samt diskutera vilken 
gemensam grund de har att stå på. Genom kunskap om hur genus konstrueras kan pedagogerna 
minska segregeringen genom att få barnen att känna sig som en gemensam grupp barn istället för en 
grupp flickor och en grupp pojkar. 
 
Nyckelord: genuspedagogik, genusmedvetenhet, könsintegrering, förskola, pedagoger. 
 

Abstract 
The purpose of the study was to highlight the factors that, according to pre-school teachers, 
contribute to children in general playing more gender segregated as they get older. That was also 
the first question formulation. The second was at what age the teachers thought gender segregation 
started to show. The purpose of the study continued "by making the factors visible, examine what 
the pre-school teachers can do to counteract the socially constructed segregation and encourage play 
between girls and boys", which was the third question formulation. The method used was 
qualitative interviews with five teachers at two pre-schools. The result showed that the teachers had 
different views on what was affecting the children’s play based on sex and gender. The first one 
was gender as socially constructed and customizable by the influence of environment and material 
as well as the way they talked to and interacted with the children. The second was an essential view, 
in which the biology directs the ways girls and boys play in different ways, which is not 
customizable. According to the teachers, the gender segregation started to show at the ages 4-6 
years old. To encourage play between girls and boys teachers are in need of more knowledge within 
gender pedagogics. This in order to be able to problematize the pre-school and their own approach 
to sex and gender as well as discuss what unified approach they have. By knowing how gender is 
socially constructed teachers can decrease the segregation if the children feel like one group instead 
of two based on their sexes. 
 
Keywords: gender segregation, gender pedagogics, pre-school, children's play. 
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Förord 
Den här studiens har gjorts för alla barn, med förhoppning om en framtid där de kan växa upp och 
känna att de kan vara precis den de är eller vill vara. 
 
Tack Lykke, för att du utmanar mig, ger mig nya synsätt och får mig att känna att jag kan klara av 
vad som helst. Jag önskar dig alla möjligheter i världen. 
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1. Inledning 
Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (reviderad 2010), säger att förskolan ska motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. Tyvärr visar forskning, bland annat Persson (2008), att förskolan 
snarare förstärker än motverkar könstypiska mönster för flickor och pojkar. Bland dessa mönster 
ingår även heteronormativiteten där förväntningar på barnen som heterosexuella gör att vänskap 
mellan en flicka och en pojke gör att de ses som ett potentiellt kärlekspar. 
 

Vi har vid åtskilliga tillfällen stött på det tissel och tassel som ofta väcks i vuxenvärlden när 
två barn av motsatt kön leker mycket tillsammans. Det börjar spekulera om det ändå inte kan 
vara så att de är kära i varandra. Och vilket fint par de skulle bli, tänk om de gifter sig när de 
blir stora. Inte en enda gång har vi stött på den typen av spekulationer om två pojkar eller två 
flickor som leker mycket ihop. (SOU 2006:75, s. 159). 

 
Att barn ju äldre de blir, generellt leker och umgås mer könssegregerat ser jag som en av samhällets 
rådande normer. Detta med stöd av till exempel Martinsson och Reimers (2008) som menar att det 
finns en stark likhetsnorm som säger att flickor trivs bäst med flickor och pojkar trivs bäst med 
pojkar. Barnen delar alltså upp sig i olika grupper utifrån sin biologiska könstillhörighet. Jag är 
dock av den uppfattningen att detta inte är något som den biologiska könstillhörigheten egentligen 
har något med att göra. Det socialt konstruerade könet, alltså genus, gör skillnader mellan barnen 
som inte hade behövt finnas där. Till exempel att flickor skulle leka mer omvårdande lekar medan 
pojkar leker till exempel krig. Grupperingen av barnen kan göra det svårt för barnen att göra 
könsöverskridande val och därmed bli nära vän med någon av motsatt biologisk könstillhörighet. 
 
De barn som bryter mot normen genom att leka mycket med någon av motsatt könstillhörighet ses 
som avvikande, precis som alla som bryter mot en norm. Samtidigt som likhetsprincipen menar att 
människor dras till dem som är dem lika, så ses kvinnor och män som varandras motpol när det 
kommer till den mest nära relationen (Martinsson & Reimers, 2008). Avvikande i barns lek kan från 
likhetsprincipen tolkas av många utomstående som att vänskapen mellan barnen är kärlek som 
mellan ett romantiskt par, eller att vänskapen senare kommer att utvecklas till kärlek. De utgår från 
det. Om normbrytandet däremot såg ut så att två barn av samma kön som lekte mycket tillsammans, 
faktiskt också var kära i varandra, skulle det förmodligen inte ens synas. Det skulle inte stämma 
överens med de vuxnas (eller andra barns) förväntningar på barnens relation till varandra. 
 
Genusordningen innebär att flickor och pojkar har olika förväntningar på sig om hur de ska vara för 
att passa in i samhällets normer för vad som är kvinnligt eller manligt. I det ingår även en hierarki 
där mannen är överordnad kvinnan och det manligt kodade har högre status (SOU 2006:75). I 
förskolan kan detta visa sig genom att till exempel ”pojk-kodat” material har ett högre värde och att 
det är mer accepterat när en flicka leker med detta ”pojk-kodade” material än när pojkar leker med 
”flick-kodade” material (SOU 2006:75). Jag utgår från att genusordningen och 
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heteronormativiteten, alltså andras förväntningar på barnen, är en stor bidragande faktor till varför 
barnen ju äldre de blir, leker mer och mer könssegregerat. Även andra faktorer så som till exempel 
förskolans miljö och pedagogernas förhållningssätt är bidragande faktorer till segregation av 
”gruppen flickor” och ”gruppen pojkar” (SOU 2006:75). Detta gör det svårare för barnen att se att 
de kan ha mycket gemensamt även med barn av annan könstillhörighet än deras egen. Består en 
förskola av 50 % flickor och 50 % pojkar betyder det alltså att barnen, om det inte vågar agera 
normöverskridande, berövas hälften av alla lekkamrater på förskolan.  
Varför jag vill undersöka detta är främst på grund av mitt stora intresse för genuspedagogik. Jag har 
även personlig erfarenhet av att jag som ung flicka inte "kunde" vara kompis med en pojke i min 
klass på grund av omgivningens reaktioner. Jag har också sett andra, både som barn och som vuxen, 
antingen begränsas av detta i val av umgängeskrets eller fått vara vänner på speciella villkor. 
 
Vad beror då detta på? Det är det jag vill ta reda på och synliggöra. Vilka faktorer i förskolan anser 
pedagogerna som arbetar där, är med och påverkar barnen i deras val av lekkamrater? Hur jobbar 
pedagogerna med genus, jämställdhet och normer? Hur jobbar de med miljön som pedagog? Hur 
används material som verktyg för integrering/segregering i leken? Vad tror pedagogerna själva att 
de kan göra för att motverka att barnen begränsas i sina val av vänner? Med andra ord, vad kan 
pedagogerna göra för att främja lek mellan flickor och pojkar? Genom att utmana normer ges 
barnen fler möjligheter i leken och frihet att både vara den de vill och leka med vem de vill, utan att 
andras förväntningar på dem är med och styr val som endast ska göras av barnen själva. För att vara 
tydlig handlar det alltså inte om att tvinga barn att leka med andra barn av annan könstillhörighet än 
deras egen. Den intervjuade pedagogen vars citat inspirerade till denna studies titel gav uttryck för 
att tro det när hon sa "Varför ska man bli ihoptutad med någon man inte vill leka med?". Det 
handlar om att ge barnen möjligheter att leka med vem de vill utan att det ska ses som avvikande på 
något sätt. Möjligheter före begränsningar är grunden i all genuspedagogik. Men vad anser 
pedagoger i förskolor utan speciella genusinriktningar, om detta? 
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2. Syfte 
Studiens syfte är att synliggöra vilka faktorer som enligt pedagogerna bidrar till att barn generellt 
sett, ju äldre de blir, leker alltmer könssegregerat. Genom synliggörandet vill en förståelse uppnås 
för vad pedagogerna kan göra för att utmana den socialt konstruerade segregeringen som norm. 
 

3. Frågeställningar 
! Vilka faktorer ser pedagogerna (utifrån kön) som avgörande för barnens val av lekkamrater? 
! När börjar enligt pedagogerna könssegregeringen att synas?  
! Vad kan förskolans pedagoger göra för att främja lek mellan flickor och pojkar? 



 

 

4. Litteraturgenomgång 
Pedagoger inom förskolan har generellt sett, i linje med samhällets socialt konstruerade 
genusordning (strukturer för hur flickor och pojkar ska vara), olika förväntningar på barnen utifrån 
deras kön. Detta betyder att de bemöts olika och får olika förutsättningar (SOU 2006:75).  
 
Litteraturgenomgången kommer att gå igenom tidigare forskning inom området genuspedagogik. 
Vidare belysa vilka faktorer som kan spela in i varför och hur barn bemöts olika och delas upp i två 
separata grupper, vilket bidrar till könssegregeringen även i barnens fria lekar. 
Litteraturgenomgången kommer även att behandla ansvaret för jämställdheten hos pedagoger och 
förskolechef samt ta upp relevanta begrepp för studien. 

 

4.1 Genus ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv 
Genus är ett begrepp som kan ses ur olika feministiska perspektiv. Tre av dessa perspektiv som 
Eidevald (2011) beskriver är ”den första vågen: liberalfeminism”, som hävdar att kvinnor och män i 
grunden är lika. ”Den andra vågen: exempelvis radikal-, särarts-, social-feminism och marxistisk 
feminism, som menar att kvinnor och män är, eller blir, olika. Samt ”den tredje vågen: exempelvis 
feministisk poststrukturalism. Den sistnämnda vågen är ett perspektiv som hävdar att kön är socialt 
konstruerat och alltid under förändring (Eidevald 2011) vilket är min utgångspunkt i denna studie. 
Genusarrangemanget eller genusordningen är samhällets sociala regler för hur människor ska vara 
och agera utifrån sina biologiska kön (Connell 2009). Detta har uppstått genom samhällets 
strukturer och dess förmåga att forma individers handlingar, och ses därför som oföränderliga 
(Connell 2009). Det är de dock inte. Människan utvecklas och strukturerna förändras vilket gör att 
genusordningen är under ständig förändring (Connell 2009). Det som idag ses som kvinnligt 
respektive manligt kommer att se annorlunda ut ”imorgon”. Genus skiljer sig förutom i olika tider 
dessutom i olika platser och kulturer. Det krävs dock att omgivningen utmanar och ifrågasätter de 
stereotypa könsmönstren för att förändring ska ske (Odenbring, 2014). 
 

4.2 Genuspedagogik 
Genuspedagogik handlar enligt SOU 2006:75 om att pedagogerna är medvetna om könsmönster 
samt intersektionalitet (att olika faktorer förstås i multipla komplexiteter, förklaras vidare på nästa 
sida) och använder det genusmedvetna perspektivet för att motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Därmed ges flickor och pojkar samma möjligheter. Detta kan göras på olika sätt. Nedan 
redovisas fyra olika inriktningar inom genuspedagogiken. 
 
En "kompensatorisk pedagogik" är enligt Dolk (2011) är ett vanligt sätt att arbeta med genus och 
jämställdhet. Den handlar om att flickor och pojkar ses som två olika grupper där respektive grupp 
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får träna på det de anses behöva träning i. Flickor anses till exempel behöva öva på att ta mer plats 
och pojkar anses behöva öva på att vara hjälpsamma. Detta innebär att kön ges en överordnad 
betydelse där etnicitet, sexualitet, klass osv, alltså andra delar i barnens identiteter, ses som mindre 
betydande. Barnens identiteter bryts ned till deras biologiska kön och att pedagoger antar utifrån det 
att de skulle ha olika behov. Detta är även problematiskt om ett barn själv inte identifierar sig som 
varken flicka eller pojke (Dolk, 2011). 
 
En "normkritisk pedagogik" handlar om att ändra pedagogernas förhållningssätt snarare än barnen. 
Det handlar om att synliggöra de normer som samhället och pedagogerna är med och upprätthåller 
samt att problematisera och kritisera dem (Dolk, 2011). Denna pedagogik gör att barnen är delar av 
en normomvandling då inga normer är stabila utan precis som genusbegreppet under förändring och 
förskjutning. Normer är dessutom motsägelsefulla, speciellt de som handlar om genus (Martinsson 
& Reimers, 2008). 
 
"Trubblande pedagogik" eller "en rosa pedagogik" (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011) är en 
komplicerande, problematiserande och utmanande pedagogik under ständig utveckling. Kön, genus, 
sexualitet, funktionalitet, etnicitet, klass och så vidare ska förstås i multipla komplexiteter (Lenz 
Taguchi, 2011). Att förstå dessa i relation till varandra innebär att genuspedagogiken är 
"intersektionell", alltså att pedagogerna förstår och tar hänsyn till att alla faktorer hör ihop och 
påverkar varandra (Lykke, 2012). Att vara en genusmedveten pedagog innebär att synliggöra sitt 
eget förhållningssätt och se sin del i skapandet av genus, vilket också innebär att det går att jobba 
med och utmana sig själv. Den trubblande pedagogiken blir aldrig en färdig metod utan en process 
(Lenz Taguchi, 2011). Det är i en komplex genuspedagogik också viktigt att barnen ses som 
medkonstruktörer och analyserar genus och normer tillsammans med pedagogerna. Detta för att ge 
dem verktyg att möta världen utanför förskolan (Lenz Taguchi, 2011). 
 
En "könsneutral pedagogik" där pedagogerna menar att kön inte ska ha någon betydelse kan leda 
till att pedagogerna blir ”könsblinda”. Att kön ges betydelse i förskolan osynliggörs, pedagogerna 
ser inte de socialt konstruerade könen och vad som dagligen producerar i förskoleverksamheten 
(Bodén, 2011). Ofta blir också det maskulint kodade det som ses som det neutrala - precis som i 
resten av samhället. Det maskulina ligger högre i rang än det feminina. Flickorna kan till exempel 
lockas till det maskulint kodade "byggrummet" men pojkarna lockas inte till den feminint kodade 
"dockvrån" då det skulle vara ett steg nedåt i hierarkin (Bodén 2011).  
 

4.3 Heteronormen 
Martinsson och Reimers (2008) menar att normer är relationella då något ställs i relation till något 
annat, precis som genus. De visar oss vad som anses vara "normalt" och genom det synliggörs 
också att det som stiger utanför normen är "onormalt" eller "annorlunda". Detta betyder att barn 
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som uppfostras enligt heteronormen (heterosexualitet som norm) också lär sig att andra sexualiteter 
är annorlunda och onormala (Martinsson & Reimers, 2008). 
 
Vuxnas förväntningar på att barnen skulle vara heterosexuella "innan motsatsen bevisats" kan både 
föra samman flickor och pojkar men också dela på dem och belysa deras olikheter och se dem som 
motsatser (Bengtsson, 2008). Det kan också dela på barnen på så sätt att omgivningens förutfattade 
meningar blir ett hinder i barnens vänskap (Hellman, 2013). 
 
Att utifrån antas vara kär i någon (oavsett om en är det eller inte) kan ge olika uttryck i hur de 
förutfattade meningarna påverkar barnet/barnen. Barnet kan påverkas på så sätt att det styrs in i en 
heteronormativ roll som hen kanske inte funderar så mycket över. Hen påverkas av budskapet men 
det ger inga speciella känslor (för att de är en norm, alltså anses vara "normalt"). Ett annat sätt 
barnet/barnen kan reagera på är att känna positiva känslor inför det bekräftelse barnet/barnen får 
från vuxna i sin omgivning som tycker att det är något "sött" och "fint" när de antas vara kära i 
varandra (SOU 2006:75). De har då gjort "rätt" enligt normen vilket de kan känna skillnad på 
speciellt om de tidigare uttryckt kärlek till ett barn av samma kön och då blivit tillrättavisade för sitt 
gränsöverskridande, antingen av någon vuxen eller kanske av något/några andra barn genom så 
kallat "gränsupprätthållande" (Odenbring, 2014). Ett tredje sätt barnet/barnen kan påverkas på är att 
de blir retade för att ”vara kära i varandra” (Bengtsson 2008; Hellman 2013; Odenbring 2014). 
Alltså skapas mycket negativa känslor till att leka med det barn som hen antas vara kär i och 
vänskapen försvåras (Hellman, 2013). Andra utomstående barn lär sig också normerna för vilka de 
ska leka med utifrån att se de som blir retade. En studie i förskoleklass visade att för att uttrycka 
nära vänskap, kramade flickorna andra flickor och pojkarna andra pojkar (inte för mycket dock! Se 
nedan). De aktade sig däremot för att krama någon av motsatt kön då de i och med det riskerade att 
bli retade för att vara förälskade (Odenbring, 2014). 
 
Maskulinitet och manligt kodade saker/företeelser är ofta normen i samhället då det maskulina 
värderas högre än det feminina. Därför blir också pojkar tillrättavisade i högre grad än flickor när de 
träder utanför genusordningen (Odenbring, 2014). Ordet "pojkflicka" både finns och ses positiv, 
men ordet "flickpojke" existerar inte ens (SOU 2006:75). Därför kan könsöverskridande pojkar som 
är kroppsligt nära varandra med kramar och kanske håller varandra i handen, också bli 
tillrättavisade på ett sätt som inte flickor blir (Odenbring, 2014). Detta därför att homosexualitet hos 
pojkar/män ses som något feminint och alltså lägre i hierarkin än det maskulina (Bengtsson, 2008). 
Detta är alltså också en del i heterosexualiteten som norm jämfört med andra sexualiteter och vilka 
konsekvenser det kan få i förskolan. 
 

4.4 Pedagoger och förskolechefens uppdrag 
Läroplanen för förskolan tar upp hur pedagoger ska jobba utifrån jämställdhet på detta sätt: 
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Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i denna läroplan 
och klart ta avstånd från det som strider mot dessa värden. 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 ska motverka 
traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma 
möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 
stereotypa könsroller. (Lpfö98 reviderad 2010, s. 5). 

 
Enligt läroplanen för förskolan ska pedagogerna alltså motverka de traditionella könsmönstren och 
könsrollerna. Hur olika förskolor väljer att arbeta med detta är olika då läroplanen är öppen för 
tolkning. Enligt Eidevald (2011) visar dock både svensk forskning, internationell forskning och 
statliga utredningar att förskolan snarare förstärker än motverkar traditionella könsmönster och 
könsroller. Har pedagogerna inte kunskaper i genus och jämställdhet är risken för att de traditionella 
könsmönstren och könsrollerna reproduceras mycket stor. Därför krävs kontinuerlig fortbildning 
vilket sällan prioriteras (Odenbring, 2014).  
 
Förutom att förskolechefen har det övergripande ansvaret för att förskolan bedrivs i enlighet med 
målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet, så har hen ett särskilt ansvar för några specifika 
punkter. Till exempel att "personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att 
de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter" (Lpfö98, reviderad 2010, s. 16). 
 

3.5 Miljöns påverkan 
Tillsammans med barn och vuxna formar den fysiska miljön, leksaker, litteratur och annat material 
vardagen i förskolan och utgör både möjligheter och begränsningar för barnen (SOU 2006:75). 
Miljön kan förstärka könssegregeringen genom att könskodade leksaker och material till exempel 
placeras i olika rum (exempel på könskodade leksaker är till exempel dockor som anses vara 
”flickiga”). Detta bidrar till att barnen delar upp sig i olika rum eller platser och könssegregationen 
blir påtaglig (SOU 2006:75). Könssegregeringen förstärks alltså genom rummens och materialens 
placering. 
 
Martin och Fabes (2001) menar förskolans eller skolans miljö kan struktureras för att ändra barns 
lek åt det håll pedagogerna vill. Genom att omorganisera den pedagogiska miljön kan alltså 
könssegregeringen minska. Förbättringar kan göras genom att till exempel se till att olika slags 
material (med blandade könskodningar) finns i vart och ett av rummen (SOU 2006:75). Resultaten 
kan (utifrån tidigare forskning) bli att alla barn leker med större variation av material, lekarna blir 
mer könsöverskridande och flickor och pojkar leker mer tillsammans (SOU 2006:75). 
 



 12 

4.5 Språkets påverkan 
Hedlin (2010) tar nedan upp ett exempel på hur människor blir olika bemötta, tilltalade och talade 
om redan från det att de föds, utifrån deras biologiska kön. 

För att illustrera genussystemets första princip isärhållande kan vi tänka oss ett barn som föds. 
Den allra första frågan som ställs brukar vara: Vad blev det, pojke eller flicka? Från den 
stunden som barnet har definierats som flicka eller pojke kommer det också att behandlas som 
just flicka eller pojke. En pojke kallas oftare för stark, rejäl och stor oavsett hans fysik. 
Dessutom tilltalas flickor med ljusare röst och ett barnsligare språk. (Hedlin, 2010, s. 17). 

 
Olika förväntningar på barnen utifrån deras kön finns alltså redan från födseln. Detta har även 
Eidevald (2011) skrivit om, hur vuxnas röstläge skiftas när de pratar med nyfödda flickor eller 
pojkar samt hur de tas i och blir burna på olika sätt. Olika förväntningar bidrar till olika 
förhållningssätt och bemötanden. Det som har störst betydelse i hur pedagogers förhållningssätt 
visar sig är hur de pratar med barnen, där ingår även kroppsspråket (Bodén, 2011). Genom 
pedagogernas språk visar sig deras syn på flickor och pojkar och att de har olika förväntningar på 
dem (Hedlin, 2010). Traditionellt tilltalas flickor med långa meningar där pedagogerna använder ett 
förklarande och reflekterande språk. Pojkarna tilltalas med korta och mindre komplexa meningar 
och få på det viset ett mindre nyanserat språk själva, de får mindre tid till att träna sitt språk och fler 
tillsägelser (Bodén, 2011). I och med att pedagogerna har lägre krav på pojkarnas språk, utifrån de 
olika förväntningarna på barnen utifrån deras kön, så kan det i längden också försämra deras 
språkutveckling (Eidevald, 2011).  
 

4.6 Ökad ålder - ökad könssegregation 
När barn är riktigt unga syns det ingen skillnad i deras val av "lekkamrater" utifrån kön. Enligt SOU 
2006:75 är barn mycket receptiva och uppfattar tidigt hur flickor och pojkar förväntas vara. Vid 2-
2,5 års ålder händer något som gör att de börja föredra att leka med barn med samma kön som de 
själva och segregation ökar ju äldre barnen blir (Martin & Fabes, 2001). Då börjar de vuxnas 
förhållningssätt färga av sig på barnen.  
 

De skilda förväntningarna från pedagogerna (och vuxenvärlden utanför förskolan) påverkar 
även barnens egna uppfattningar om vad som är typiskt för flickor och typiskt för pojkar. De 
lär sig snabbt vad det innebär att vara flicka och att vara pojke, och de är också själva 
engagerade i att försöka upprätthålla och befästa gränserna för vad som gäller för respektive 
kön. (SOU 2006:75, s. 61). 

 
Barnen börjar korrigera varandra om de ser något annat barn göra något gränsöverskridande (till 
exempel bryter mot genusordningen eller normerna), ett så kallat gränsupprätthållande (Odenbring, 
2014). På så sätt är det inte bara den vuxna världen som skapar gränserna utan även barnen 
påminner varandra om rätt och fel, de är med och rekonstruerar och upprätthåller utifrån den 
rådande genusordningen.  
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Barn kan också bryta normer och vara gränsöverskridande som ett sätt att testa vilka regler som 
gäller. De inblandade vet att de leker en lek där gränsöverskridandet blir humoristiskt, samtidigt 
som leken synliggör vilka regler som egentligen gäller. Detta för att ett normbrott alltid sker i 
förhållande till en viss norm (Hellman, 2013). Barn kan också anpassa sig efter olika situationer och 
lär sig vid vilka tillfällen det är ok att bryta mot normerna och när det är ok att leka med någon av 
annat kön (Martin & Fabes, 2001). 
 
Connell (2009) menar att det finns olika sätt att se på genus, var av ett sätt är att ”naturliga 
skillnader” i biologin gör att kroppen formar det sociala könet, kallat ”essentiell” syn på kön 
(Eidevald & Lenz Taguchi 2011). Vidare hänvisar Connell (2009) till forskning om att denna syn 
på skillnader mellan könen kan vara skadlig för barns utbildning, kvinnors rättigheter i arbetslivet 
och vuxnas känslomässiga relationer. Med denna essentiella syn skulle en förklaring till 
könssegregationen kunna vara för att dessa skillnader ökar ju äldre barnen blir. Connell (2009) 
hänvisar även till forskning där undersökningar som gjorts med intentionen att skillnader mellan 
könen skulle visas, har det vanligaste resultatet som uppmäts varit "ingen" - som i "ingen skillnad" 
(Connell, 2009). Forskning som visat på skillnader mellan flickor och pojkar har varit 
generaliserande. Forskning på individnivå visar till exempel att den generella forskningen som sagt 
att pojkar är vildare, har berott på att enskilda fall gett resultat för hela gruppen "pojkar" (Eidevald, 
2011). Om de enskilda pojkar som uppfattats som "vilda" hade tagits bort ur forskningsmaterialet så 
hade det inte visat några skillnader mellan flickor och pojkar. Forskningen där förskollärare uttalat 
sig bygger på deras traditionella syn på kön. (Eidevald, 2011). Skulle forskningen bedrivas på 
individuell nivå skulle både flickor och pojkar beskrivas som stillsamma och livliga, välanpassade 
och impulsiva (Eidevald, 2011).  
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5. Metod 
Jag valde kvalitativa intervjuer som metod för denna studie. Detta för att få vet vad pedagogerna 
tänker kring ämnet och hur de tror att de i praktiken skulle kunna jobba med att främja lek mellan 
flickor och pojkar. Kvalitativa intervjuer passade bra för att få reda på pedagogernas tankar då 
syftet med kvalitativa intervjuer är att förstå den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något 
fenomen (Patel & Davidsson, 2011). 
 
Andra metoder som jag funderade på var observationer och barnsamtal. Observationer för att själv i 
praktiken se hur könssegregeringen såg ut bland olika åldrar samt om eller hur pedagogerna 
jobbade för att främja lek mellan flickor och pojkar. Barnsamtal för att få höra barnens version av 
hur könssegregeringen ser ut. Jag hade gärna använt mig av alla dessa metoder som då hade 
kompletterat varandra och gett ännu mer förtrolighet till studien (Johansson & Svedner, 2010) men 
på grund av tidsbrist och studiens storlek valde jag att bara välja en metod - kvalitativa intervjuer. 
 

5. 1 Urval 
Några veckor före det att studien skulle starta kontaktade jag förskolechefen på en förskola som jag 
tänkt mig skulle passa bra för att samla in empirin. Valet föll på den förskolan för att jag hade 
kontakter där som jag tänkte skulle hjälpa mina chanser att pedagogerna tackade ja till att delta, 
samtidigt som jag inte kände dem allt för väl. Studien skulle genomföras på en förskola som inte 
hade någon speciell genusinriktning, alltså en ganska typisk svensk förskola med åldersindelade 
grupper för att tydligare kunna se skillnader mellan hur könssegregeringen såg ut i olika åldrar.  
Förskolechefen gav sitt godkännande, jag skickade information om studien och förskolechefen sa 
att pedagogerna skulle kontakta mig för att boka tider när de datum jag hade föreslagit för intervjuer 
började närma sig. Det gjorde de dock inte så jag kontaktade istället dem för att veta när de skulle 
ha tid för intervjuer. Jag fick då svaret att de inte hade tid att delta och att förskolechefen skulle ha 
framfört detta till mig vilket hen inte gjort. Jag hade då redan börjat jobba med studien och blev 
väldigt stressad av att helt plötsligt inte ha några informanter som jag räknat med. Lösningen blev 
att tre pedagoger på en förskola som ligger i närheten av den första förskolan, där jag vikarierat 
ibland, ställde upp. Samt två pedagoger på en annan närliggande förskola. Att jag tidigare arbetat 
med dem betyder dock inte att jag observerat pedagogerna i hur de jobbar med dessa frågor, då 
forskningsfrågorna arbetats fram efter vikariaten. Johansson och Svedner (2010) menar att 
forskaren bör undvika att endast ha en undersökningsgrupp. Jag ser därför denna oväntade 
förändring av informanter som en fördel för studien då två undersökningsgrupper, pedagoger från 
två olika förskolor som bedrivs på olika sätt, intervjuades.  
 
Båda förskolorna ligger i ett mindre samhälle utanför en större stad. Förskola 1 är en åldersindelad, 
nyöppnad förskola med inspiration från pedagogiken Reggio Emilia. När det gäller Reggio Emilia 
finns det inget färdigt program som förskolor kan ta över utan det är en pedagogik/filosofi för 
förskolor att inspireras av (Reggio Emilia Institutet, 2014). Denna förskolas pedagoger beskriver att 
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deras Reggio Emilia-inspiration visar sig genom deras tro på det kompetenta barnet, när de jobbar 
med miljö och material som ska passa både de yngre och de äldre barnen samt genom lek, fantasi, 
språk och skaparglädje. 
 
Förskola 2 är en åldersblandad, äldre förskola med syskongrupper utan speciell pedagogisk 
inriktning. 
 
Informanterna är valda utifrån följande kriterier: 
 Samtliga är utbildade förskollärare. 
 Jobbar med varierade åldrar. 
 Slumpmässigt de som hade tid och lust att vara en del av studien och ställa upp på intervjuer. 
 
På Förskola 1 arbetar Pedagog 1, Pedagog 2 och Pedagog 3. 
Pedagog 1 arbetar med barn i åldrarna 4-6 år. 
Pedagog 2 arbetar med barn i åldrarna 1-2 år. 
Pedagog 3 arbetar med barn i åldrarna 2-3 år. 
 
På Förskola 2 arbetar Pedagog 4 och Pedagog 5, båda arbetar i samma åldersblandade barngrupp. 
Pedagogernas yrkeserfarenhet som förskollärare spänner sig mellan 3 - 27 år. Något urval av 
informanter utifrån kön behövde inte göras då det endast jobbar kvinnor på båda förskolorna. Båda 
förskolorna har dock män som förskolechefer. 
 

5.2 Datainsamlingsmetod 
Intervjuerna var av kvalitativ karaktär. Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka 
informantens uppfattningar om något (Johansson & Svedner, 2010) vilket jag var noga med att 
framföra till informanterna. Både i mitt informationsbrev och vid intervjun förklarade jag att jag 
inte var ute efter några "rätta svar" om hur en kan jobba med genuspedagogik utan att jag var 
genuint intresserad av informanternas tankar kring ämnet och hur de arbetade (Johansson & 
Svedner 2010). Detta är en fördelaktig metod när forskaren vill ta reda på informanternas tolkningar 
och upplevelser av ett visst fenomen (Kvale & Brinkman, 2013). Intervjufrågorna var utformade 
utifrån studiens frågeställningar och bestod av 14 frågor (inklusive fråga om utbildning och antal år 
i förskolan samt öppen sista fråga där informanten hade möjlighet att ta upp något inom ämnet som 
jag inte frågat om). Se Bilaga 1 för intervjufrågor. Jag ställde samma grundfrågor till alla 
informanter men varierade följdfrågor utifrån deras svar vilket gjorde att varje intervju såg lite 
annorlunda ut då intervjuerna formades efter informanten. Vissa informanter behövde till exempel 
mer konkreta exempel än andra för att förstå hur jag menade när jag frågade om hur de jobbade 
med till exempel genus. Det var nödvändigt att ha frågor som var riktade mot kön och genus för att 
styra informanterna till att ge svar om det som skulle undersökas. Annars gav de gärna svar om 
annat som hörde till verksamheten men inte rörde ämnet som skulle undersökas. 
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Jag använde mig till viss del av "spegling", alltså sammanfattade vad informanten sa för att förvissa 
mig om att vi förstod varandra (Johansson & Svedner, 2010). 
 

5.3 Procedur 
Information om studien skickades ut till informanterna några dagar före intervjuerna skulle ske, se 
bilaga 2. Intervjuerna skedde under två efterföljande dagar individuellt mellan forskare och 
informant under cirka 40 minuter, en del intervjuer blev 15 min kortare eller längre. För att samla in 
empiri används röstinspelningar vid intervjuerna som informanterna godkänt. Inspelningarna gjorde 
att jag kunde skriva ut intervjuerna och citera de intervjuade på ett korrekt sätt (Kvale & Brinkman, 
2009). Samtidigt gjorde jag anteckningar för hand. Detta dels för att ha som säkerhet om 
inspelningarna på något sätt förvann på grund av teknik som kanske inte fungerade som jag trott 
(Denscombe, 2010) och dels för att kunna komma ihåg och knyta an till vad informanten sagt 
tidigare under intervjun (Kvale & Brinkman, 2009).  
 
Vetenskapsrådet har formulerat etikregler för forskare som jag tar upp i förhållande till denna studie 
(Patel & Davidsson, 1991). Det första kravet kallas ”Informationskravet” som jag förhöll mig till 
genom att informanterna fick både information i brev före intervjun och även muntligt vid 
intervjutillfället. Det andra kravet kallas ”Samtyckeskravet”. Studiens informanter informerades om 
att det var frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta deltagandet vid 
informationsbrevet före intervjutillfället. Tredje kravet är ”Konfidentialitetskravet”. Informanterna 
fick vid informationsbrevet veta att både de och deras arbetsplats skulle förbli anonyma i studien. 
Vid informationstillfället frågade jag också om lov innan jag spelade in samtalet och förklarade att 
ingen annan än jag som forskare skulle lyssna på inspelningen. Det fjärde och sista kravet är 
”Nyttjandekravet”. Informanterna fick i informationsbrevet veta att empirin som samlades in inte 
skulle användas på något annat sätt än för forskningsändamål. 
 
Bearbetning av intervjuerna skedde genom att röstinspelningarna först skrevs ut i textform. Sedan 
formades teman utifrån informanternas svar där likheter och skillnader vägdes in och sorterades. 
Flera teman kunde kopplas till studiens litteraturgenomgång. Återkommande svar, meningar och 
upplevelser var inte svåra att hitta, inte heller svar som stack ut från mängden. Jag kunde även 
använda mina anteckningar som gjordes under intervjuerna för att lättare hitta uttalanden som jag 
tyckte var extra intressanta, då dessa antecknats på ett mer detaljerat sätt. Resultaten skrevs sedan ut 
utifrån Kvale och Brinkmans (2009) riktlinjer för rapportering av intervjucitat. De mest intressanta 
citaten redovisades och förklarades. Jag beskrev även övriga informanters svar som inte citerats i 
just det temat. Informanternas svar tolkades utifrån det sunda förnuftets kritiska förståelse (Kvale & 
Brinkman, 2009) och att jag som intervjuare får en djupare förståelse av det informanterna säger 
genom att jag sett kroppsspråk och hört den exakta intervjun, till skillnad från läsare av citaten. 
Detta analyserades sedan utifrån tidigare forskning.  
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5.4 Tillförlitlighet 
Denscombe (2010) menar att det inte finns något sätt för en forskare att veta om en informant 
”ljuger” under en kvalitativ intervju då forskare inte är några tankeläsare, men en kan ha sina 
aningar och till exempel jämföra det informanten sagt med vad någon annan informant sagt. Enligt 
Kvale och Brinkman (2009) kan det också handla om informanters olika upplevelser. 
 
Det finns olika faktorer att ta hänsyn till när en bedömer tillförlitligheten hos en studie. Denscombe 
(2010) har skrivit om fyra: validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och objektivitet. Patel och 
Davidsson (2011) menar dock att kvalitativa studier inte riktigt kan mätas efter dessa kriterier.  
 
Patel och Davidsson (2011) menar att studien ska genomsyras av en god validitet samtidigt som det 
inte finns några fastställda regler för hur validiteten säkerhetsställs. Jag anser dock att jag gjort 
intervjuer, transkriptioner och analyser på ett sådant sätt att de intervjuades uppfattningar kommit 
fram på ett trovärdigt sätt, vilket är en av aspekterna Patel och Davidsson (2011) framhåller när det 
gäller validiteten. Den andra faktorn, reliabiliteten, handlar om verktyget för intervjuerna, i detta 
fall forskaren som ställde frågorna, var tillförlitligt på så sätt att svaren skulle blivit de samma om 
någon annan forskare ställt frågorna (Denscombe, 2010). Jag anser att en forskare som ställt samma 
frågor som jag gjorde utifrån mina förutbestämda intervjufrågor, skulle fått samma resultat om inte 
de intervjuade ändrat uppfattningar. En annan forskare hade däremot förmodligen ställt annorlunda 
följdfrågor, så genom dem skulle resultatet kunna skilja sig lite åt. Generaliserbarhet är den tredje 
faktorn som handlar om studien går att generalisera till fler pedagoger i förskola än de intervjuade 
(Denscombe, 2010). Patel och Davidsson (2011) menar dock att när det gäller kvalitativa intervjuer 
går det inte att generalisera på samma sätt som vid kvantitativa studier. Det kan eventuellt göras i 
relation till andra snarlika situationer. Enligt studiens resultat så gav 4 av 5 pedagoger generellt 
liknande svar. Jag anser att generaliserbarheten av studien är upp till mottagaren (läsaren) att 
bedöma om resultaten går att överföra till en ny situation (Kvale & Brinkman, 2009). Den fjärde 
och sista faktorn handlar om studiens objektivitet, alltså om studiens empiri är objektiv och neutral 
(Denscombe, 2010). Jag som forskare har inte försökt påverka informanternas svar i intervjuerna 
och anser därför själva empirin vara objektiv och neutral, jag har dock tolkat resultaten till analys 
och diskussion. 
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6. Resultat och analys 
Pedagogernas svar från frågorna i intervjuerna har resulterat i nio teman som framkommit utifrån 
svar från olika frågor i intervjuerna. Svaren redovisas alltså inte utifrån intervjufrågorna utan utifrån 
svaren. Dessa svar har sedan förklarats, tolkats och analyserats utifrån egna slutsatser av empirin 
samt ställts i relation till litteratur och tidigare forskning. Det framkommer i analys och diskussion 
hur dessa teman/faktorer påverkar barnen och ger dem möjligheter och begränsningar i leken när 
det kommer till könssegregering eller könsintegrering. 
 
De teman som redovisas är:  
• Tolkning av Lpfö98 (reviderad 2010). 
Förklarar att läroplanen är tolkningsbar och att pedagoger kan ha olika grunder att stå på när det 
kommer till hur de bemöter barn utifrån deras kön. 
 
• Aktiv genuspedagogik. 
Tar upp hur pedagogerna anser att de jobbar genusmedvetet eller inte samt visar deras 
förhållningssätt gällande genus, jämställdhet och normer. 
 
• Hur genus, jämställdhet och genus diskuteras med barnen. 
Hur/om barnen blir delaktiga i problematiseringen av genus, jämställdhet och normer. 
 
• Könssegregering som problem. 
Hur/om pedagogerna ser könssegregering i barns lek som ett problem som de behöver jobba med. 
 
• Hur flickor och pojkar leker. 
Om pedagogernas uppfattningar kring hur barnen leker på olika sätt utifrån sina biologiska eller 
socialt konstruerade kön. 
 
• Ålderns betydelse. 
Om att segregeringen i barnens lek tycks öka i samband med barnens åldrar. 
 
• Språkets påverkan. 
Om pedagogernas olika språk och bemötande av barnen som en bidragande faktor till att de 
uppfattas som två olika grupper. 
 
• Miljön och materialets påverkan. 
Hur/om miljö och material skiljer på flickor och pojkar och varför. 
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• Medveten/omedveten påverkan. 
Om pedagogernas egna tankar kring hur de medvetet och/eller omedvetet påverkar barnen i någon 
riktning när de gäller vilka de ska leka med genom att reproducera traditionella könsnormer och 
könsroller. 
 
Punkter inom dessa tecken [...] betyder att citatet kommer att fortsätta en bit fram i samma svar. 
Irrelevanta eller för detaljerade delar i ett svar hoppas på så sätt över. Text inom tecknen [exempel] 
är förklarande texter för att citatet ska bli förståeligt i sitt sammanhang. 
Pedagog 1 på Förskola 1 kommer att refereras till som Pedagog 1:1. 
Pedagog 4 på Förskola 2 kommer att refereras till som Pedagog 4:2 och så vidare. 
 

6.1 Tolkning av Lpfö98 (reviderad 2010) 
Läroplanen för förskolan är tolkningsbar. Därför kan olika förskolor och förskollärare tolka 
jämställdhetsmålen olika. Pedagogerna fick därför beskriva sina tolkningar av meningen "Förskolan 
ska motverka traditionella könsmönster och könsroller" (Lpfö98, reviderad 2010, s. 5). Frågan är 
relevant då motverkan av traditionella könsmönster och könsroller kan vara ett sätt att jobba för att 
främja könsintegrerad lek samt att pedagogerna är ålagda att följa det som står i läroplanen. 
 

Det är litegrann att "flickor gör det de alltid gjort" och "pojkar gör det de alltid gjort", ungefär. 
Litegrann också att det här att vi inte ska uppmana dem. Att man halkar in i de gamla banorna. 
(Pedagog 3:1). 

 
Killar ska erbjudas samma sak, tjejer ska erbjudas samma sak. Egentligen ska det inte spela 
någon roll om man är kille eller tjej utan man ska få göra det man tycker är intressant och sen 
även bjuda in i sådana aktiviteter. [...] Jag känner att det ska erbjudas men samtidigt kan jag ju 
inte tvinga en tjej att leka med bilar och en kille att leka med dockis. (Pedagog 4:2). 

 
Tolkningen av svaret Pedagog 3:1 gav är att hon menade att pedagogerna inte ska uppmana flickor 
att leka med till exempel dockor och pojkar att leka med till exempel bilar.  
 
Samtliga pedagoger svarade att de motverkar traditionella könsmönster och könsroller genom att 
inte uttrycka att vissa lekar, material eller uttryck skulle vara för endast flickor eller endast pojkar.  
Pedagog 4:2 svar tolkas att barnen ska erbjudas allt och få leka med vad de vill samtidigt som hon 
inte ville ”tvinga” barnen att leka med det som traditionellt var könskodat för det motsatta könet. 
Även flera av de andra pedagogerna gav uttryck för samma känsla om att "tvinga" barnen till något 
de inte ville.  
 
Dolk (2011) menar att problemet med tolkningen av meningen "Förskolan ska motverka 
traditionella könsmönster och könsroller" (Lpfö98, reviderad 2010, s. 5) kan ligga i hur själva 
meningen är utformad. Även Eidevald (2011) skriver om hur meningen är tolkningsbar. Dolk 
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(2011) föreslår istället meningen ”Förskolan ska främja olika sätt att göra kön på” (Dolk, 2011, s. 
59). Ordet ”främja” är mer positivt laddat än ”motverka” vilket pedagogerna kanske skulle ha 
lättare att ta till sig, då jag tolkar att de inte verkar se de ”traditionella könsmönstren och 
könsrollerna” som något som bör motverkas. 
 

6.2 Aktiv genuspedagogik 
Pedagogerna fick frågan om hur de allmänt jobbar med genus, jämställdhet och normer. Svaren och 
följdfrågorna behandlade hur aktivt de arbetade med genuspedagogik, om det diskuterades i 
arbetslag exempelvis. Detta är relevant för studien då pedagogernas kunskaper och intresse kring 
genus, jämställdhet och normer hör ihop med vilka förhållningssätt de har och om de är medvetna 
om dem. Bodén (2011) skriver att personalens förhållningssätt blir avgörande för hur flickor och 
pojkar konstrueras som två olika grupper, förhåller sig pedagogerna till barnen på olika sätt så blir 
och flickor och pojkar olika. Hon menar att av denna anledning är det problematiskt om 
pedagogerna inte har ett medvetet förhållningssätt. Jag menar vidare att en medveten 
genuspedagogik alltså är avgörande för om faktorerna som tagits upp i studien ger barnen fler 
möjligheter i leken.  
 

Just det här med genus det har man ju inte... Det är ju ganska nytt, känns det som fast det egentligen 
kanske inte är det. [...] Det är inte att man har aktivt jobbat med genus eller funderat runt det. 
(Pedagog 4:2). 

 
Framförallt tänker vi på miljön. Att vi har material som inte direkt riktar sig till pojkar eller flickor och 
att vi inte erbjuder bara pojkar eller bara flickor utan att materialet ska vara tilltalande och inbjudande 
för alla, oavsett kön. [Följdfråga om hur de jobbar med normer] Vi jobbar inte så mycket mer än att 
man tänker på att man ska bemöta alla lika oavsett vad. Men så har vi likabehandlingsplanen och där 
kommer ju normer och värden och det in. (Pedagog 2:1).  

 
Svaren varierande mellan att inte aktivt diskutera genus, jämställdhet och normer, att göra det i en 
viss grad som då fokuserade mest på miljö och material, samt att det genomsyrade hela 
verksamheten. 
 
Pedagogerna på Förskola 1 menade att "det var på gång" (nyöppnad förskola) och att det som då 
diskuterades mest var miljön och inköp av material vilket var deras naturliga fokus i och med 
förskolans Reggio Emilia-inriktning som fokuserar mycket på just miljö och material. Deras syn var 
att vissa material var starkt könskodade och generellt bara skulle tilltala det ena könet. Därför 
satsade de på material som de ansåg vara könsneutrala så som olika skapande och kreativa material. 
Bodén (2011) menar att detta könsneutrala synsätt kan leda till könsblindhet vilket meningen ”Vi 
jobbar inte så mycket mer än att man tänker på att man ska bemöta alla lika oavsett vad” kan 
betyda. När kön och genus inte problematiseras kan pedagogerna blir blinda för uppdelningarna 
mellan könen som finns i förskoleverksamheten (Bodén, 2011). 



 21 

 
Pedagogerna på Förskola 2, verksamma på samma avdelning svarade olika. Pedagog 4:2 svarade att 
det inte diskuterades medan Pedagog 5:2 menade att det genomsyrade allt (se nedan). 
 

Det genomsyrar allt och finns speciellt en grupp med personal från olika förskolor inklusive 
vår som jobbar med värdegrundsfrågor och där förskolechefen är med. Ibland tas genus upp 
där. (Pedagog 5:2). 
 
Alltså, nej. Jag tror väl att det är på tapeten men det är inte så att vi har gått några kurser eller 
diskuterat väldigt mycket med genus faktiskt. (Pedagog 4:2) 

 
Jag funderade länge på hur det kunde komma sig att pedagogerna 4:2 och 5:2, som arbetar på 
samma förskola och avdelning, kunde ge så olika svar på hur deras arbete med genus, jämställdhet 
och normer såg ut. Enligt Eidevald (personlig kommunikation, 15 maj, 2014) kan jämställdhet 
betyda en sak för en person, och en annan sak för en annan person. Eidevald menade att det var 
viktigt att pedagoger pratade ihop sig om vilka olika synsätt de bar på och sedan jobba ihop sig. Jag 
antar därför att pedagogerna 4:2 och 5:2 aldrig diskuterat sina olika synsätt på genus, jämställdhet 
och normer och inte heller upplevde verksamheten på samma sätt. 
 
Pedagog 4:2 beskrev även hur hon tyckte att barn var ”öppensinnade” och att det var vuxna som har 
fördomar och menar att människor ska passa in i ett visst mönster. ”Och alla som träder över 
gränsen, det blir lite svårt. Det blir lite så där, ja men hur ska man bemöta? Hur ska man tänka?”. 
Det kunde alltså vara svårt med barn (eller vuxna) som var köns- eller normöverskridande. 
 

6.3 Hur genus, jämställdhet och normer diskuteras med barnen 
Barn kan själva komma med frågor som rör skillnader/likheter mellan flickor och pojkar, kvinnor 
och män eller frågor om normer gällande sexualitet. De kan också komma med påståenden som 
behöver tas upp till diskussion. Därför handlade en av intervjufrågorna om hur pedagogerna tar upp 
genus, jämställdhet och normer med barnen och hur de behandlar frågor som kommer upp från 
barnen.  
 

På den här förskolan måste jag säga att vi lever lite som i en skyddad verkstad. Vi har inga 
invandrarbarn, vi har väldigt få skilda föräldrar och de flesta bor typ i villa. Och då blir det 
inte så naturligt att man väljer att låna böcker kanske om skilsmässobarn eller skilsmässa. [...] 
Men det kan vara mycket frågor också, "kan pojkar gifta sig med pojkar? Kan flickor gifta sig 
med flickor?" "Alltså, ja, det kan de". För vissa barn låter det konstigt och för vissa barn är det 
helt naturligt. (Pedagog 4:2). 
 
Med de äldre så samtalar vi när det kommer upp och läser böcker och svarar på deras frågor, 
får dem att tänka efter själva. Man försöker samtala utan att lägga några värderingar i det att 
det skulle vara bättre eller sämre något. Det är så olika från gång till gång och hur nära det är. 
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Och sedan vill man ju inte göra något konstigt om någonting som barnen inte frågar om. 
(Pedagog 2:1). 

 
Svaren varierade mellan att ämnena diskuteras om de tas upp av barnen, att pedagogerna tänker på 
vilken litteratur de läser för barnen och att inte alls tänka på litteraturen eller möjligtvis tänka på 
litteraturen vid speciella tematillfällen. Pedagog 4:2 som menade att det inte togs upp med barnen 
på grund av att de flesta barn levde i samma typ av familjekonstellationer, sa också att barnen inte 
hade så djupa frågor om dessa ämnen. Pedagog 2:1 tolkas som att hon (eller hennes arbetslag) inte 
ville ta upp till exempel homosexualitet om inte barnen frågade om det, då hon menade att det 
kunde verka mer avvikande då än om det inte nämndes alls. Detta tolkas utifrån ett normkritiskt 
synsätt som att pedagogerna jobbar på ett sätt där normer inte ifrågasätts utan istället reproduceras. 
 
Pedagogerna tog även upp att tidsbrist fanns med i bilden när de gällde att hitta tid för djupare 
diskussioner. Detta tolkas som att pedagogerna inte ser en trubblande, normkritisk pedagogik som 
en del av vardagen utan något som ska tas upp vid särskilda tillfällen. 
 

6.4 Könssegregering som problem 
Pedagogerna fick olika frågor gällande när segregeringen börjar synas och vad som kan påverka 
den. Ur de varierande svaren syns olika uppfattningar om könssegregerad lek ses som ett problem 
eller inte. 
 
Pedagog 5:2 ansåg att det inte var något problem hos dem då flickor och pojkar lekte tillsammans. 
Hon såg istället att problemet med könssegregering låg hos skolan, inte förskolan. 
 
Pedagog 4:2 på samma förskola och avdelning menade att barnen lekte bra ihop men om de inte 
gjorde det så skulle inte pedagogerna försöka föra dem samman med motiveringen att det inte ska 
överanalyseras om de är olika (vilket hon påstod) samt att de kanske inte vill leka tillsammans. Men 
hon diskuterade även att det kunde ge barnen nya möjligheter till lek och vänskap om de 
uppmuntrades att leka med någon de inte tidigare lekt med. 
 

Det spelar ingen roll om vi sätter ihop en pojke och en flicka så leker de bra i alla fall. 
Samtidigt kan jag känna, varför ska man bli ihoptutad med någon man inte vill leka med? Det 
är både och det där. Samtidigt kanske de ska få chansen att prova för ibland har de inte lekt 
med varandra och känner inte varandra och de väljer inte varandra. Då kanske vi som 
pedagoger måste hjälpa de litegrann för de kan ju faktiskt hitta något positivt som de gillar hos 
varandra. (Pedagog 4:2). 
 
Grejen är ju också, som jag känner, att egentligen är det inget problem i förskolan med det här. 
På min förra arbetsplats hade vi bilar och dockor och där tycker jag liksom att barnen leker ju 
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med allt som finns. Men självklart finns det ju någonting som gör att flickor leker mer i 
dockleken och pojkar mer med bilar. (Pedagog 3:1). 

 
Pedagog 3:1 diskuterade först att hon inte såg några problem med könssegregering eller att barnen 
lekte med könskodade leksaker. Under tiden hon svarade på fler frågor i intervjun, kom hon fram 
till att könssegregeringen nog syntes mer på förskolan än hon trott i början av intervjun och att hon 
ville jobba med det men visste inte hur. Detta för att hon inte ville "tvinga" barnen att leka med 
någon de inte ville leka med. 
Pedagog 1:1 ansåg att könssegregerad och könsintegrerad lek ändras under olika perioder samt 
förespråkade fria val för barnen även om det ledde till segregation. Pedagog 2:1 menade att 
könssegregeringen syntes bland förskolans äldre barn men tolkades som att hon inte lade någon 
värdering i om det var något problem eller inte. 
 
Flera av pedagogerna ville lägga könssegregering som problem någon annanstans än där de 
arbetade. De flesta tog upp att segregering syntes mer på skolor än förskolor och kände förmodligen 
att det därför inte behövde arbetas med på deras förskolor. 
 
Flera av pedagogerna menade också att de inte ville "tvinga" barn att leka med någon de inte ville 
leka med. Detta visar på en syn hos pedagogerna att faktorerna som tagits upp så som miljö, 
omedveten påverkan från pedagogerna och så vidare inte påverkar barnens val av lekkamrater.  
Syftet är inte att tvinga barnen att leka med någon de inte vill leka med utan att se över de olika 
faktorerna för att se vad som motverkar en könsintegrerad lek och vad som kan främja den på ett 
sätt så att barnen på ett naturligt sätt får fler möjligheter i leken. Samtidigt går det även att aktivt 
påverka genom att uppmuntra barnen att leka med någon ny lekkamrat som de tidigare inte lekt 
med som Pedagog 4:2 tar upp. 
 

6.5 Hur flickor och pojkar leker 
I olika svar till olika frågor kom pedagogernas uppfattningar om att flickor och pojkar skulle leka 
på olika sätt när de leker med barn av motsatt eller lika biologiska kön fram. Detta verkade ses som 
en bidragande faktor till segregering eller integrering. 
 

[Pedagogen menade att pojkar lekte med lite "hårdare tag och mer fart" än flickor. Fick då 
frågan varför hon trodde att det var så?] 
Det kan jag ju egentligen inte svara på. Det är samma sak också: varför är pojkar så 
fascinerade av bilar? Och inte flickor lika mycket. Redan från det att de föds. Det är samma 
sak. Men jag tänker att är det något man undermedvetet ändå säger för att uppmuntra dem 
ändå? (Pedagog 3:1). 
 
Tjejer har ju en tendens att vara mer omvårdande och bäddar in dem [gosedjur] medan killar 
kanske inte gör det. Jag vet inte, jag har inte studerat så ingående men det ser man ju, en del 
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barn är ju lite så här att de vill bädda in, göra mysigt, göra kojor, göra hus. Men det kan även 
killar göra. (Pedagog 1:1). 

 
Alla pedagoger tog inte upp skillnader i hur barnen lekte men de som gjorde det hade några olika 
teorier. Pedagog 3:1 gav uttryck för en essentiell syn på kön och menade att det till viss del var 
biologiskt vad barnen valde att leka med. Hon menade att redan från att ett barn föds så syns 
skillnader i deras personligheter utifrån deras biologiska könstillhörighet. Hon kunde även se att när 
flickor och pojkar lekte tillsammans så kunde de få olika roller. Till exempel vid en "krigslek" var 
pojkarna "jägare" och flickorna "gömde sig".  
 
Pedagog 2:1 kunde se att både flickor och pojkar kunde leka på samma plats men sida vid sida, 
olika lekar. Även Pedagog 1:1 kunde se detta. Hon menade också som tidigare nämnt att allt gick i 
perioder, barnens intressen, vad och vem de ville leka med. Ännu en bidragande faktor som hon såg 
var vad de lekte i hemmet och vilket intresse de hade med sig därifrån. Även Pedagogerna 4:2 och 
5:2 ansåg att hemmet var en bidragande faktor för både intressen och val av lekkamrater. Pedagog 
5:2 menade att ingen skillnad kunde ses mellan flickor och pojkar lek då alla lekte med varierande 
material och barn, förutom den lilla skillnaden att pojkarna verkade vara mer intresserade än 
flickorna av att leka med bilar. 
 
Samtliga pedagoger verkade ha en uppfattning om att vissa leksaker och material var könskodade 
och lockade en del barn mer än andra utifrån deras kön. Detta utifrån deras återkommande 
kommentarer om att de jobbade för att ha en miljö och ett material som skulle locka alla barn. Detta 
kan ses utifrån en essentiell syn vilket en av pedagogerna tolkades ha, men samtidigt kan 
pedagogerna även mena att barnen lockas till olika saker utifrån deras socialt konstruerade kön. 
Vilken syn de övriga pedagogerna hade i denna fråga framkom inte.  
 
Två pedagoger tog även upp påverkan hemifrån som bidragande faktor till hur barn leker och med 
vad. 
 

6.6 Ålderns betydelse 
För att besvara en av studiens frågeställningar, ”När börjar enligt pedagogerna könssegregeringen 
att synas?” fick pedagogerna svara på en fråga om hur barnens gruppkonstellationer såg ut i olika 
åldrar utifrån kön. 
 
De först citerade pedagogerna nedan, 2:1 och 4:2, menade att segregeringen börjar synas vid 4-5 års 
ålder och att yngre barn leker mer integrerat. Pedagog 4:2 menade dock till skillnad från Pedagog 
2:1 att barnen lek blev mer könsintegrerad ju närmare skolåldern de kom, Pedagog 2:1 var av 
motsatt åsikt. 
Pedagog 4:2 var också den enda pedagog som satte ord på att könstillhörigheten kan vara en 
avgörande faktor för vem barnet väljer att leka med: ”väljer att leka med tjejer för att jag är tjej, för 
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att de lekarna passar mig”. Varför en flicka skulle känna att vissa lekar passar henne just i relation 
till hennes kön tolkar jag som att pedagogen menade att barnen känner att vissa lekar/leksaker är 
könskodade. 
 

Ju yngre de är desto mer blandat är det. De bryr sig inte om det är en flicka eller pojke. Det är 
först när de blir äldre, oftast är det inte förrän 4-5 års ålder som de börjar bli lite mer… Ju 
närmare skolålder de närmar sig desto mer ser man det här att de delar in sig. (Pedagog 2:1). 
 
Jag tycker mig se att de som är minst, de leker ju mer tillsammans oavsett om man är pojke 
eller flicka. Sen kommer man till en period när man är kanske runt 4-5 år då man väljer att 
leka med tjejer för att jag är tjej, för att de lekarna passar mig. Men sen är det som att när de 
börjar komma upp i sista året här då hittar man som tillbaka till att leka tillsammans. (Pedagog 
4:2). 
 
De yngre barnen kanske inte riktigt har det här, de har oftast ensamlek, bredvid – tillsammans, 
de har oftast inte det här sociala samspelet utan det kan vara en egen lek men det är två 
stycken som leker bredvid varandra och då spelar det ingen roll om det är en pojke eller flicka. 
[…] Det ser man runt 3-årsålder, då börjar det komma, det är väl 2-3 år. (Pedagog 1:1). 

 
Pedagog 5:2 ansåg att könssegregering inte syntes på förskolan utan på skolan, när barnen blivit 6 
år och börjat förskoleklass. Pedagog 3:1 var först inne på samma spår men ändrade sig mot slutet av 
intervjun till att könssegregeringen finns i förskolan och börjar synas vid 4-6 års ålder. 
Pedagog 1:1 såg könssegregering vid 2-3 års ålder och refererade till att innan den åldern har 
barnen inte det sociala samspelet som gör att de leker tillsammans. Istället menade hon att barnen 
leker könsintegrerat men kanske mer bredvid varandra än med varandra. 
 
Sammanfattningsvis menade 4 av 5 pedagoger att barn i förskolan börjar leka könssegregerat vid 4-
6 års ålder, 1 av 5 menade att det kunde synas tidigare. Att könssegregeringen enligt pedagogerna 
börjar synas först vid 4-6 års ålder tolkar jag som att det dels kan bero på att det socialt 
konstruerade könet blir starkare ju äldre barnen blir och dels att det enligt samhället blir viktigare 
att följa normer ju äldre personen blir. Hellman (2013) menar att barnen även börja korrigera 
varandra när de blir äldre. Vidare skriver hon att vänskapliga relationer mellan flickor och pojkar 
kan blir svårare att upprätthålla när barnen blir äldre då leken kan innebär en större risk för att bli 
retad. 
 

6.7 Språkets påverkan 
Ingen specifik fråga om språkets påverkan på barnens gruppindelningar ställdes till pedagogerna 
men nästan alla svarade ändå under olika frågor i intervjuerna att det var något de tänkte på och 
försökte jobba med.  
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Att man verkligen rannsakar sig själv och tänker ”hur pratar jag med flickor?” och ”hur pratar 
jag med pojkar?”. […] Det här med ”fin”, ”duktig” eller ”snäll”. Det kan ju också vara något 
att tänka på, vad ger man för beröm till pojkar och vad ger man för beröm till flickor? Just 
ordvalen måste man tänka igenom så inte pojkarna bara blir coola och flickorna bara blir 
snälla. (Pedagog 5:2). 
 
Att man inte själv säger att ”nu får flickorna komma och göra det här” eller ”nu får pojkarna 
komma och göra det här”. Man benämner barnen vid deras namn, inte om det är en flicka eller 
pojke. (Pedagog 2:1). 

 
4 av 5 pedagoger tog upp deras egna språk och bemötande gentemot barnen som en viktig del i att 
inte behandla barn olika, vilket enligt mig även bidrar till att barn inte delas in i två olika grupper. 
Exempel som de tog upp var att flickor och pojkar kunde få olika typ av beröm för olika saker de 
gjort. Pedagog 4:2 nämnde även tonfallet som något hon tänkte på när det gällde att bemöta barnen 
lika eller olika utifrån deras kön. Pedagog 2:1 ansåg att det var viktigt att benämna barnen vid deras 
namn och att genom språket inte dela in dem i grupper som ”flickor” och ”pojkar”. Eidevald (2011) 
har gjort studier i förskolor som visat att den vanligaste strategin för att arbeta genuspedagogiskt är 
att pedagogerna förändrat och sett över sättet de pratar med/till flickor och pojkar. Fokus ska ligga 
på individen och inte vilket kön barnet har. Som Pedagog 5:2 beskriver så är det viktiga att 
"rannsaka sig själv", göra sig medveten om vilka skillnader en gör och problematisera sitt eget 
förhållningssätt för att kunna utveckla sin genuspedagogik (SOU 2006:75). 
 

6.8 Miljön och materialets påverkan 
Dessa eventuellt påverkande faktorer fanns som specifik fråga i intervjuerna men togs även upp av 
pedagogerna under andra frågeställningar. Förskola 1 jobbade enligt pedagogerna mycket aktivt 
med just miljö och material med motiveringen att detta hörde till deras Reggio Emilia-inspirerade 
pedagogik. De menade att traditionella material och utformningar av förskolans rum 
problematiserades utifrån kreativt skapande men även kön på så sätt att de hade väldigt lite 
könskodat material. Min tolkning är att Reggio Emilia-pedagogiken fungerar bra ihop med en 
genusmedveten pedagogik men att det ena inte automatiskt ger det andra. 
 
Pedagog 2:1 hade medhåll från alla andra pedagoger på samma förskola när hon framhöll material 
och miljö som viktigt och menade att de aktivt jobbade med detta. Pedagog 3:1 sa ”miljön har alltid 
stor betydelse” och menade att de material som de erbjöd, till exempel ”skräpmaterial”, bygglek 
och vattenlek, inte var könskodade och reproducerade därför inte traditionella könsmönster.  
 

Framförallt tänker vi på miljön. Att vi har material som inte direkt riktar sig till pojkar eller 
flickor och att vi inte erbjuder bara pojkar eller bara flickor utan att materialet ska vara 
tilltalade och inbjudande för alla, oavsett kön. (Pedagog 2:1). 
 
[Fick följdfrågan ”så du tycker inte att miljön påverkar i någon riktning?”] 
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Jag tror inte det. Jag tror att det beror på hur man lägger fram det som vuxen och hur man 
pratar kring det. (Pedagog 5:2). 

 
Pedagog 5:2 menade att miljön inte alls påverkade barnen att leka segregerat eller integrerat utan att 
det var pedagogerna som påverkade leken genom hur de ”lade fram” material och hur de pratade 
kring det. Pedagog 4:2 ansåg att skillnader kunde ses i hur barnen lekte ute jämfört med hur de lekte 
inne. Ute blev leken friare både på så sätt att pedagogerna styrde mindre men också att fantasin 
gjorde att till exempel naturmaterial kunde bli vad som helst i leken. Inne menade hon att det skulle 
finnas material och rum som gjorde att alla barn kunde lockas till någon typ av lek eller aktivitet. 
Barnen var också mycket mer styrda av pedagogerna inomhus i var de skulle leka, med vem och 
med vad. 
 
Pedagog 1:1 kunde konkret se hur miljön påverkade barnens lek genom ommöblering. De hade vid 
ett tillfälle märkt att ett rum med lego nästan endast användes av pojkar och att det ofta blev 
konflikter där. När de då flyttade legot till en mer öppen yta blev legot mer inbjudande för 
flickorna. Pedagog 1:1 ansåg att barnen dessutom blev mer kreativa i sitt skapande samt att 
konflikterna minskade då pedagogerna hade bättre översikt. 
 
Nästan alla av de intervjuade pedagogerna pratade om att material och miljö skulle locka båda kön 
och att de inte skulle ha material eller miljöer som endast tilltalade det ena könet. Det fanns alltså en 
övertygelse om att vissa material och vissa miljöer är könskodade. SOU 2006:75 skriver att studier 
visat att könskodade leksaker delar på barnen då de placeras på olika ställen. Utifrån detta är min 
tolkning utifrån pedagogernas svar att ett steg i rätt riktning till en mer könsintegrerad lek att 
antingen ta bort eller föra könskodade material och leksaker samman. Ett exempel på att en 
frånvaro av könskodade material gör att barn leker mer integrerat, är en av pedagogernas 
observation om att barnen leker mer könsintegrerat utomhus där dessa material och leksaker inte 
finns. 
 

6.9 Medveten/omedveten påverkan 
Flera av de intervjuade pedagogerna tog själva upp att även om de försökte vara genusmedvetna så 
fanns det alltid en risk att de på ett omedvetet plan ändå reproducerade normer och könsmönster. De 
menade att det var något som fanns med dem från deras egen uppväxt. Direkta frågor om detta 
ställdes i intervjuerna med fokus på medvetet/omedveten påverkan av barns val av lekkamrater från 
vuxna på förskolan, samt andra barns medvetna/omedvetna påverkan av samma sak. 
 
Att bli medveten om sitt eget förhållningssätt och kunna se sin egen del i reproducerandet av 
normer, könsroller och könsmönster är ett av de viktigaste stegen mot en medveten genuspedagogik 
(Bodén, 2011). Därifrån kan pedagogerna gå vidare till att belysa det omedvetna för att sedan kunna 
jobba vidare med det genom till exempel observationer och dokumentationer (SOU 2006:75).  
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Där jag jobbade innan där det var speciellt mycket pojkar också kom det några flickor, där 
blev det att man ville få ihop två flickor som var i samma ålder. Man tänker att ”det skulle 
vara kul om de två hittade varandra”, fast egentligen, ”varför det?”. (Pedagog 3:1) 
 
Jag tror man påverkar en hel del egentligen, mycket omedvetet. […] [Fråga om på vilket sätt 
hon tror att pedagoger omedvetet påverkar barnens lek?] Man tänker liksom inte sig för, man 
tror att till exempel de här små vill. Man tänker ”de brukar ju sitta i sandlådan, de kan ju gå dit 
för där sitter den och den” också lockar man de dit fast kanske egentligen att de hade velat gå 
någon annanstans. (Pedagog 2:1) 

 
Pedagog 3:1 menade att vissa barn tidigare kunde bli uppmuntrade att leka tillsammans på grund av 
deras biologiska könstillhörighet, då pedagogerna trodde att de med sina biologiska kön som 
gemensam nämnare skulle leka bra ihop vilket åter igen visar på en essentiell syn på kön och genus. 
Pedagog 2:1 ansåg att pedagoger påverkade mycket omedvetet, till exempel när man baserat på vad 
barnen lekt tidigare tror att de vill leka samma sak igen.  
 
Alla pedagoger svarade att deras medvetna sätt att påverka barnens val av lekkamrater var när de 
själva valde vilka som skulle leka med vilka, eller vilka som inte skulle leka med vilka. Enligt 
pedagogerna behövde ibland vissa barn skiljas på för att undvika konflikter eller för att behålla ett 
lugn på förskolan om barnen tillsammans busade väldigt mycket. 
 
Pedagogerna fick också alla en följdfråga om de trodde att det förekom retning mellan barnen i 
form av ”ni är kära i varandra” när en flicka och en pojke lekte tillsammans som kunde göra att de 
skiljde på sig. Pedagog 4:2 och 1:1 ansåg att detta inte alls förekom på förskolorna. Pedagog 5:2 
trodde att det förekom men inte att barnen tog någon skada av det ”kära” inte var något ”skällsord” 
utan sågs som något neutralt/positivt bland alla barnen. Pedagog 2:1 menade att det kunde hända 
men att hon sällan såg det nu för tiden, mer förr menade hon. Pedagog 3:1 tolkade möjligen frågan 
annorlunda och svar på just frågan om medveten eller omedveten påverkan uteblev. 
 
Tidigare forskning av bland annat Hellman (2013) som handlar om hur andra människor kring 
barnens förutfattade meningar utifrån den heterosexuella normen kan dela på barnen då de blir ett 
hinder för barnens vänskap, verkar enligt pedagogerna inte förekomma på dessa förskolor. Att vara 
kära i varandra ses som något positivt eller neutralt och retning förekommer alltså inte enligt 
pedagogerna. 
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7. Diskussion 
Studiens syfte har varit att synliggöra vilka faktorer som enligt pedagogerna bidrar till att barn 
generellt sett, ju äldre de blir, leker alltmer könssegregerat. Genom synliggörandet ville en 
förståelse uppnås för vad pedagogerna kan göra för att utmana den socialt konstruerade 
segregeringen som norm. Jag kommer i diskussionen först att diskutera studiens metod, sedan 
besvara studiens frågeställningar genom diskussion utifrån ”Resultat och analys”. 
 

7.1 Metoddiskussion 
Metoden som användes var kvalitativa intervjuer med fem pedagoger på två olika förskolor. 
Fördelar med denna metod var att jag fick reda på pedagogernas uppfattningar kring ämnet. Jag 
valde metod utifrån att jag ville ta reda på vad pedagogerna kände, tänkte och hur deras olika 
uppfattningar såg ut kring könssegregering i förskolan. Genom kvalitativa intervjuer kunde jag ta 
reda på detta. Hade jag använt observationer eller enkäter som metod hade jag inte kunnat göra 
denna typ av studie då jag genom de metoderna inte kan ta reda på vad pedagogerna tänker. 
Nackdelar med metoden är att intervjuer, till skillnad från till exempel observationer, tar tid från 
pedagogerna vilket gör att det kan vara svårare att få tag i informanter vilket jag upplevde att det 
var. En annan nackdel är att i och med att det finns en viss maktsymmetri mellan intervjuare och 
informant, som inte går att komma ifrån, kan informanten mer eller mindre medvetet uttrycka det 
hen tror att intervjuaren vill höra (Kvale & Brinkman, 2009). Jag var därför noga med att uttrycka 
för pedagogerna att det var deras egna tankar som jag var genuint intresserad av att höra för att 
kunna genomföra studien, och att det inte fanns något rätt eller fel. Jag kan dock inte veta om 
pedagogerna tog detta till sig eller ej men jag har reflekterat över detta och är medveten om det. 
Jag hade gärna använt mig av fler metoder än bara en, så som observationer och barnsamtal, för att 
komplettera studien och göra den mer omfattande och kunna se resultat från flera olika vinklar, men 
på grund av tidsbrist fanns inte den möjligheten. Detta är dock ett av mina förslag till vidare 
forskning på ämnet, att undersöka könssegregering i förskolan med fler metoder för fler synvinklar. 
Annan vidare forskning skulle kunna vara att jämföra hur barns lek ser ut ur ett 
köns/genusperspektiv på förskolor som jobbar utifrån en genuspedagogisk inriktning med förskolor 
som inte har den typen av inriktning eller utger sig för att vara genusmedvetna. 
 

7.2 Vilka faktorer såg pedagogerna (utifrån kön) som avgörande för barnens val 
av lekkamrater? 
Påverkande faktorer för könssegregering togs i denna studie upp genom att analysera resultatet av 
intervjuerna med de fem pedagogerna. Utifrån det feministiskt poststrukturalistiska perspektiv som 
denna studie utgår från så menar jag att det biologiska könet självklart finns där, men att det är det 
socialt konstruerade könet (alltså genus) som påverkar hur barnen leker och därmed är föränderligt. 
Jag tolkar det som att pedagogerna ger uttryck för båda synsätt. De menar att genus och även leken 
är socialt konstruerad och går att förändra genom påverkan från pedagogerna. Enligt pedagogerna 
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kan detta ändras i form av vad som erbjuds när det kommer till miljö och material och hur det 
framställs, samt hur pedagogerna pratar med och uttrycker sig mot flickor och pojkar och om det får 
dem att känna sig som "en grupp barn" eller "två grupper av olika kön". Samtidigt uttryckte 
pedagogerna en essentiell syn på kön då de pratade om att det fanns biologiska skillnader som inte 
gick att göra så mycket åt, eller att motverka de skillnaderna skulle vara att tvinga på barnen något 
som de inte ville eller som inte var naturligt för dem. Exempel på detta från resultatet är att barnen 
från det att de föds skulle föredra olika typer av leksaker och sätt att leka. Eller att pedagogerna 
uppmuntrar lek mellan barn med samma biologiska kön att leka tillsammans med motiveringen att 
de skulle ha mer gemensamt. En pedagog menade även att barnen själva när de blir äldre medvetet 
kan välja att leka med barn av samma biologiska kön som de själva, med motiveringen att lekarna 
som till exempel flickor leker "passar mig för att jag är en flicka". En potentiell förklaring till de 
olika synsätten är att enligt Connell (2009) och Dolk (2011) är genusskillnader i enighet med det 
feministiskt poststrukturalistiska perspektivet situationella, alltså beroende på situation. Barn som 
ofta leker könssegregerat kanske inte gör det hela dagen utan vid vissa situationer, vilket jag menar 
kan bidra till att olika pedagoger har olika synsätt vid olika tillfällen.  
 
En annan faktor som flera av pedagogerna framhöll som viktig när det kom till hur flickor och 
pojkar lekte var påverkan från samhälle och hem. Förskolorna och pedagogerna är självklart inte 
ensamma influenser i barnen liv, påverkan från hemmen och samhället är ständigt närvarande. I 
läroplanen för förskolan står det att "Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna 
verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar" (Lpfö98, reviderad 
2010, s. 5). Därför är samverkan med hemmen viktigt även i genus- och jämställdhetsarbeten. 
Samtidigt spenderar många barn en stor del av sin vardag på förskolan som är en pedagogisk 
verksamhet där lek ska stimulera lärande, därför anser jag att det ligger ett visst ansvar hos 
pedagoger att jobba jämställt och jämlikt om barnen inte får lära sig om det någon annanstans. 
 
Ytterligare en faktor som togs upp var tidsbrist när det gällde att hitta tid till djupare diskussioner 
med barnen kring genus, jämställdhet och normer. Connell (2009) menar att barn är aktiva i 
utforskande av genus och hämtar kunskaper från vuxenvärlden. Hon menar att det är en fråga som 
ständigt hanteras i barnens värld. Lenz Taguchi (2011) menar att kön/genus görs i relation till allt 
lärande. Jag anser att i och med att barnen dagligen hanterar genus och normer, även om de inte kan 
sätta ord på det, så är det vardagliga samtal som behövs mellan barn och pedagoger. Inte så djupa 
diskussioner att det inte går att hitta tid till dem. Exempel kan vara att diskutera med barnen vid 
bokläsning samt att pedagogerna utgår från att olika familjer kan se ut på helt olika sätt och så även 
barnens familjelekar. Strategin att undvika att prata om till exempel hur olika familjekonstellationer 
kan se ut med motiveringar så som att det skulle ses som mer avvikande eller att endast prata om 
det som ligger närmast barnen anser jag inte stämma överens med kapitel 2.1 "Normer och värden" 
i Lpfö98 (reviderad 2010). Den första sammanfattande meningen för kapitlet lyder "Förskolan ska 
aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles 
gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem" (Lpfö98, reviderad 2010, s. 8). 
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Jag anser att barn både behöver höra om olika sätt som människor kan leva sina liv på, på ett lika 
naturligt sätt som "mamma, pappa, barn"-konstellationen. Är det bara den konstellationen som 
framhålls så reproduceras heteronormen om och om igen som det normala. De behöver dessutom 
aktivt få diskutera till exempel normer i relationer och normer om vad som anses vara för flickor 
respektive pojkar. På det sättet får barnen med sig verktyg ut i livet utanför förskolan för att kunna 
hantera när de eller någon annan i framtiden blir ifrågasatta, och pedagogerna har då även 
förhoppningsvis kunnat motverka att barnen själva ifrågasätter icke-normativa val. Även detta tar 
läroplanen upp: "Arbetslaget ska göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika 
attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande" (Lpfö98, reviderad 2010, s. 9). 
Även Lenz Taguchi (2011) menar att det är viktigt att barnen ses som medkonstruktörer och får 
diskutera genus och normer tillsammans med pedagogerna, för att ge dem verktyg. 
 

7.3 När började enligt pedagogerna könssegregeringen att synas? 
Majoriteten av pedagogerna kom fram till att könssegregeringen på förskolorna började synas när 
barnen var ungefär 4-6 år gamla. Samtidigt ansåg de flesta av pedagogerna att segregeringen inte 
var något problem i förskolan, utan de distanserade sig med att problemet låg hos skolan där de 
menade att uppdelningen mellan könen är mer påtaglig. Förskolans uppdrag är att lägga grunden för 
ett livslångt lärande (Lpfö98, reviderad 2010). Jag ser därför ett aktivt arbete för att främja lek 
mellan flickor och pojkar och ge dem verktyg för att våga vara sig själva och leka med vem de vill, 
som en viktig grund inför skolan om det enligt pedagogerna är där den främsta segregeringen sker. 
Distansering från könssegregering som problem kan jag se i alla intervjuer, där jag tolkar 
pedagogerna som att de menade att om det fanns ett problem med detta, så låg det någon annanstans 
än där just de arbetade (avdelning eller förskola). 
 

7.4 Vad kan pedagogerna göra för att främja lek mellan flickor och pojkar? 
Samtliga pedagoger uppgav att de jobbade med att motverka traditionella könsmönster och 
könsroller genom att inte uttrycka att vissa lekar, material eller uttryck skulle vara för endast flickor 
eller endast pojkar. Detta anser jag visar att genus, jämställdhet och normer inte reflekteras över 
tillräckligt på dessa förskolor. Att som pedagog uttrycka att en inte framhåller vissa saker som att 
vara för endast vissa barn är en självklarhet, inte ett medvetet sätt att jobba med genus då det inte är 
något som pedagogerna aktivt gör. En pedagog menade att förskolan jobbade både mycket och 
genomgående med genus och jämställdhet, samtidigt som en annan pedagog på samma förskola och 
samma avdelning, ansåg att de varken arbetade med det eller diskuterade genus, jämställdhet och 
normer över huvud taget. Utifrån Eidevald (personlig kommunikation, 15 maj, 2014) menar jag att 
när uppfattningarna är helt skilda är detta ett exempel på att förskolan inte diskuterat pedagogernas 
olika förhållningssätt och kommit överens om vad deras gemensamma syn på genus och 
jämställdhet är och hur det ska jobbas med. Det är viktigt att alla pedagoger på förskolan står på 
samma grund.  



 32 

 
Utifrån tidigare forskning tillsammans med pedagogernas svar drar jag slutsatsen att anledningen 
till att könssegregeringen ökar ju äldre barnen blir, beror på att det socialt konstruerade könet och 
normer kring vad som är socialt accepterat för flickor respektive pojkar blir starkare ju äldre barnen 
blir. Detta gör att barnen själva, och med korrigeringar från utomstående, delar upp sig i grupper då 
de i sitt subjektskapande lärt sig att flickor och pojkar ska vara på olika sätt (Eidevald, 2011). 
Därmed går det även att motverka detta och främja lek mellan flickor och pojkar genom att arbeta 
på ett genusmedvetet sätt där pedagoger inte gör skillnad mellan flickor och pojkar. Konkret visar 
denna studie att detta kan göras genom att pedagogerna ökar sin genusmedvetenhet, blir medvetna 
om sitt förhållningssätt och diskuterar ihop sig så alla har samma syn och sätt att arbeta 
genuspedagogiskt. För detta behövs först utbildning i ämnet då endast en av de intervjuade 
pedagogerna uppgav sig ha utbildning inom genuspedagogik. Enligt Dolk (2011) är en 
genusmedveten, problematiserande pedagogik under ständig utveckling vilket gör att ingen färdig 
metod kan föreslås som pedagogerna sedan kan hålla sig till utan det viktiga blir processen. Det går 
inte att säga ”gör så här och så här så kommer barnen att leka mer könsintegrerat” utan det handlar 
om att synliggöra, diskutera, ifrågasätta och problematisera verksamheten och sina egna 
förhållningssätt. På så sätt minskas risken att skillnad görs mellan flickor och pojkar och att både 
barnen själva och vuxna upplever de som två olika grupper. 
 
Viktigt är dock att genuspedagogiken ses som intersektionell där inte bara kön och genus 
problematiseras utan även sexualitet, funktionalitet, etnicitet, klass och så vidare som ska förstås 
tillsammans (Lykke, 2012). Att göra barnen delaktiga i den vardagliga problematiseringen är också 
som jag tidigare diskuterat viktigt för att ge dem verktyg att möta världen utanför förskolan (Lenz 
Taguchi, 2011).  
 
”Varför ska man bli ihoptutad med någon man inte vill leka med?” sa en av de intervjuade 
pedagogerna. Svaret är att barnen inte ska bli hopfösta med någon de inte vill leka med, däremot 
ska de få möjlighet att leka med vem de vill utan att normer och förväntningar ska begränsa dem, 
bara på grund av deras biologiska kön.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
1. Vilken utbildning/vilka utbildningar har du och hur länge har du jobbat inom förskola? Vilka 

åldrar jobbar du med just nu och vilka åldrar har du jobbat med tidigare? 
 

2. Hur arbetar ni allmänt med genus, jämställdhet och normer? Ge exempel. 
 

3. Hur samtalar ni med barnen om genus, jämställdhet och normer? Ge exempel. 
 

4. Hur tolkar du denna mening ur Lpfö98 (sida 5): "Förskolan ska motverka traditionella 
könsmönster och könsroller"? 
 

5. Hur ser gruppkonstellationerna oftast ut när barnen leker på avdelningen där du jobbar, utifrån 
kön? Vilka skillnader kan du se från när du arbetat med andra ålder än de du arbetar med nu? 
 

6. Hur anser du att miljön påverkar barnens val av lekkamrater? Leksaker, rum, ute/inne, aktiviteter 
osv. 
 

7. Hur tror du att vuxna på förskolan påverkar barnen i deras val av lekkamrater? Medvetet eller 
omedvetet. 
 

8. Hur tror du att andra barn påverkar barnen i deras val av lekkamrater? Medvetet eller omedvetet. 
 
9. Vilka andra faktorer tror du påverkar barnen i deras val av lekkamrater? 

 
10. Vad säger barnen själva om vem de leker med? 

 
11. Ge exempel på hur ni arbetar för att främja lek mellan flickor och pojkar, eller hur du skulle 

vilja arbeta med det? 
 

12. Vilket stöd, möjligheter och/eller uppmaningar får ni från förskolechefen att jobba med genus, 
jämställdhet och normer? 

 
 

13. Har du någonsin blivit erbjuden någon form av utbildning inom genuspedagogik genom ditt 
arbete? Är det något du känner att du behöver och/eller skulle vilja ha? 
 

14. Har du något annat du tänker på kring detta ämne som du skulle vilja lyfta?  
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Bilaga 2 

Informationsbrev 
 
Hej! 
Mitt namn är Josefine, jag läser sista terminen till förskollärare vid x universitet och ska nu göra 
mitt examensarbete med kvalitativa intervjuer som metod där jag hoppas att du vill delta! 
Studien kommer att handla om hur barn generellt sett, ju äldre de blir, delar upp sig och leker mer 
könssegregerat och vad detta kan bero på. Samt vad som skulle kunna göras för att motverka detta. 
Jag är genuint intresserad av hur du tänker kring detta, det finns inga "rätt eller fel". 
Du som tackar ja till att bli intervjuad är garanterad anonymitet, varken ditt namn eller förskolans 
namn kommer att användas i studien. Materialet som jag får in från intervjuerna kommer endast att 
användas i forskningssyfte. Du kan när som helst ändra dig och avbryta deltagandet. 
Kontakta mig om du har några frågor eller funderingar, personligen eller via telefon xxx eller mail 
”xxx”. 
 
Mvh, Josefine Sjödin 

 
 
 
 


