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Abstrakt 
Syftet	med	denna	studie	är	att	undersöka	vilka	genusrelaterade	diskurser	som	kommer	

till	uttryck	i	mötet	mellan	pedagoger	och	barn	på	förskolan.	Det	görs	genom	att	studera	

(icke-)kategorisering	av	genus	och	retoriska	strategier	i	pedagogers	tal	under	planerade	

aktiviteter.	Den	vetenskapsteoretiska	utgångspunkten	är	socialkonstruktionism	med	

diskurspsykologi	som	metodologi.	Produktionen	av	empiri	har	föregåtts	av	icke-

deltagande	observation	med	observationsschema	som	dokumentationsmetod.	Studiens	

resultat	visar	att	det	sker	både	en	kategorisering	och	en	icke-kategorisering	av	genus	

samt	att	pedagoger	använder	sig	av	särskilda	ord	i	sina	uttalanden	och	tystnad	för	att	

göra	detta.	

Nyckelord:	förskola,	genus,	kön,	dikotomi,	kategorisering,	icke-kategorisering,	

socialkonstruktionism,	diskurspsykologi,	queerteori,	tolkningsrepertoar	 	



Förord 

Det	stormiga	hav	av	teorier,	tidigare	forskning	och	metoder	som	ett	examensarbete	

innebär	har	gjort	att	vi	stundvis	känt	oss	smått	sjösjuka	och	velat	ro	i	land	utan	omsvep.	

Däremot	har	vi	under	processen	känt	en	tilltro	till	både	varandra	och	oss	själva	vilket	

har	gjort	att	vi	känt	oss	trygga	trots	allt.	Struktur	och	en	näst	intill	obehaglig	telepati	oss	

emellan	har	varit	fundamentet	i	vårt	synkroniserade	arbete.	Därtill	har	vi	funnit	ett	stöd	

i	våra	klasskamrater	som	också	har	brottats	med	att	formulera	forskningsfrågor	och	

analysera	resultat.	Vi	vill	rikta	ett	stort	tack	till	de	pedagoger	och	barn	som	deltagit	i	vår	

studie.	Avslutningsvis	vill	vi	tacka	våra	handledare	Monica	Frick	och	Jonnie	Eriksson	för	

kärnfull	vägledning	och	ett	varmt	bemötande	som	har	stärkt	vår	självtillit	under	

arbetets	gång.	

	

Halmstad,	29	maj	2017	

Maria	Koho	&	Lena	Martell	 	
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1. Inledning 
Ordet	dualism	kommer	från	det	latinska	dua’lis	vilket	kan	översättas	till	som	har	med	två	

att	göra	(Nationalencyklopedin,	2017).	Den	uppfattning	som	människan	har	av	genus	

beskrivs	ha	med	två	att	göra	då	den	inbegriper	att	det	existerar	endast	två	kön	som	

förhåller	sig	till	varandra	inom	en	dikotomi	(Butler,	2007).	Dikotomi	beskrivs	vara	en	

egenskap	som	endast	kan	anta	två	värden	(Nationalencyklopedin,	2017).	Emellertid	

visar	nyligen	gjorda	studier	hur	barn,	vars	könsidentitet	sträcker	sig	bortom	det	binära,	

syns	få	alltmer	stöd	och	bli	åskådliggjorda	i	samhället	i	högre	utsträckning	än	tidigare	

(Dunham	&	Olson,	2016).	Det	för	oss	till	frågan	huruvida	förskolan	kan	arbeta	med	

könsuttryck	utöver	de	binära	och	stereotypa.	Den	formella	definitionen	av	en	binär	

könsuppfattning	är	enligt	organisationen	Nationella	sekretariatet	för	genusforskning	

(2016)	att	det	endast	finns	två	kön.		

Gällande	pedagogers	arbete	med	genusrelaterade	frågor	framhäver	Dolk	(2013)	att	

pedagoger	har	en	rädsla	för	att	verka	för	politiskt	styrande	i	samtal	om	vissa	

tabubelagda	ämnen.	Det	gör	att	dialog	om	genus	uteblir	mellan	pedagoger	och	barn.	

Vidare	visar	forskningsfältet	att	det	tycks	finnas	övertygelser	hos	pedagoger	om	att	

könens	dikotomi	är	ofrånkomlig	(Choflá,	2016;	Emilsson,	Folkesson	&	Moqvist	

Lindeberg,	2016;	Warin	&	Adriany,	2015).	Däremot	finns	det	i	samma	studier	pedagoger	

som	uppmuntrar	till	att	betrakta	genus	som	ett	flöde	av	uttryck.	Våra	erfarenheter	från	

verksamhetsförlagd	utbildning	talar	för	att	kön	primärt	ses	som	en	dikotom	relation	

mellan	två	komponenter.	Exempelvis	har	vi	erfarit	att	flickor	och	pojkar	delas	upp	i	två	

åtskilda	grupper	av	pedagoger	i	idrottssammanhang	med	syfte	att	stärka	flickors	

utövande	inom	idrott	och	gymnastik.	Vad	gäller	vuxnas	sätt	att	tala	om	och	med	barn	

har	vi	erfarit	att	det	regleras	av	barnens	biologiska	kön.	Bland	annat	får	flickor	

kommentarer	som	exempelvis	”Vad	söt	du	är	idag,	Fatima!”	medan	pojkar	får	

kommentarer	som	”Vilken	tuff	tröja	du	har,	Melvin!”.	Våra	erfarenheter	talar	också	för	

att	pedagoger	uppmuntrar	till	könsöverskridanden	mellan	kategorierna	flicka	och	pojke.	

Flickor	får	därmed	höra	att	de	är	tuffa	och	modiga	medan	pojkar	beskrivs	som	söta	eller	

fina.	Olofsson	(2007)	menar	att	flickor	och	pojkar	behöver	göras	starkare	men	på	två	

separata	vis.	Medan	flickor	uppmuntras	bli	mer	självständiga	och	modiga	finns	en	

önskan	om	att	pojkar	ska	bli	mer	förtrogna	med	omvårdnadsmässiga	värden.	Den	

genuspedagogik	som	vi	tidigare	har	kommit	i	kontakt	med,	och	även	konstituerat	själva,	
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på	förskolor	ger	på	så	vis	uttryck	för	att	flickor	uppmanas	vara	mer	som	pojkar	och	vice	

versa.		

Hur	kön	och	genus	förstås	av	oss	samt	hur	läsaren	uppmanas	att	förstå	begreppen	i	

denna	studie	kan	beskrivas	med	det	synsätt	som	Butler	(2007)	presenterar,	vilket	

redogörs	för	under	rubriken	Queerteori.	Sammanfattningsvis	handlar	det	om	att	det	inte	

görs	någon	skillnad	på	kön	och	genus	då	Butler	ifrågasätter	det	biologiska	könets	

historia	och	menar	att	det	lika	väl	kan	vara	kulturellt	konstruerat.	Således	blir	kön	och	

genus	likvärdiga	i	innebörd,	vilket	är	utgångspunkten	för	hur	vi	relaterar	till	begreppet.	

Däremot	förekommer	både	begreppet	kön	och	begreppet	genus	i	studien	då	vi	upplever	

att	det	i	vissa	avseenden	lämpar	sig	bättre	språkligt	sett	att	använda	det	ena	eller	det	

andra.	Exempelvis	är	det	ogenomförbart	att	böja	genus	som	ord,	varpå	det	lämpar	sig	

bättre	att	använda	begreppet	kön.	Dessutom	varierar	begreppen	med	orsak	av	vår	

hypotes	om	att	människor	har	en	förförståelse	för	de	olika	begreppen	i	olika	

sammanhang,	vilken	även	vi	har.	Därför	avser	vi	att	i	största	möjliga	mån	anpassa	och	

avväga	begreppen	till	kontexten,	samtidigt	som	vi	inte	värderar	det	ena	begreppet	över	

det	andra.	Kärnan	i	detta	är	att	kön	och	genus	förstås	som	synonyma	i	innebörd.		

Inte	förrän	under	arbetet	med	den	forskningsöversikt	som	ligger	till	grund	för	denna	

studie	kom	vi	i	kontakt	med	forskning	som	intog	ett	annat	perspektiv	än	genusstudier	

där	det	förutsätts	att	kön	är	något	binärt.	Det	gjorde	oss	nyfikna	på	att	undersöka	hur	

det	talas	om	kön	i	relation	till	ett	(icke-)binärt	könssystem.	Sker	det	en	kategorisering	av	

genus	och	hur	ter	den	sig	i	så	fall?	Ses	kön	som	något	dualistiskt	eller	kan	kön	förstås	

som	ett	spektrum	av	individuella	uttryck?	Emellertid	är	vi	medvetna	om	att	

ifrågasättandet	av	könsroller	kan	hämmas	om	människor	endast	förstås	som	säregna	

oberoende	av	genuskategorier.	Burr	(1995)	poängterar	att	det	finns	en	nödvändighet	i	

att	erkänna	ojämlikheten	mellan	två	åtskilda	kategorier	för	att	inte	flytta	fokus	från	det	

faktum	att	en	obalans	existerar	och	att	den	rekonstrueras	genom	exempelvis	

skolväsendet.	Det	menar	vi	är	av	största	vikt	att	beakta	för	att	överhuvudtaget	kunna	

ställa	sig	frågor	om	huruvida	kön	är	dualistiskt	eller	ett	spektrum	av	individuella	

uttryck.	Det	forskningsfält	som	vi	har	tagit	del	av	saknar	studier	som	ställer	dessa	frågor	

på	svensk	mark.	Det	enda	vi	har	funnit	är	nyligen	gjorda	studier	från	USA,	vilket	är	ett	

argument	för	genomförandet	av	denna	studie	eftersom	den	bidrar	med	ny	kunskap	till	

det	svenska	forskningsfältet.	
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1.1 Problemformulering 

Ovanstående	resonemang	utmynnar	i	en	problematik	som	berör	inkluderingen	av	de	

barn	vars	könsidentitet	inte	befinner	sig	inom	det	binära	könssystemet.	Vi	ställer	oss	

frågande	till	huruvida	förskolan	som	institution	konstituerar	genusnormer	där	

ytterligare	könsuttryck	ges	utrymme	att	framhävas.	Hur	inkluderas	de	barnen?	Vad	får	

en	eventuell	exkludering	för	konsekvenser	för	de	barnen?	Och	vad	får	det	för	

konsekvenser	för	alla	barn?	För	att	kunna	bemöta	andra	människor	med	insikten	om	

allas	lika	värde	är	det	som	vi	ser	det	väsentligt	att	bära	med	sig	dessa	frågor	och	

konsekvent	lyfta	dem	till	ytan.	Därför	menar	vi	att	det	är	angeläget	att	studera	vilken	

(icke-)kategorisering	av	genus	som	sker	trots	att	det	måhända	inte	tycks	finnas	ett	barn	

som	inte	faller	inom	ramen	för	det	binära	könssystemet	i	barngruppen.	Det	är	möjligt	att	

dra	en	parallell	till	arbete	med	mångkulturalitet	i	en	kulturellt	homogen	förskola.	Om	

det	i	läroplanen	för	förskolan	är	redogjort	för	att	varje	barn	exempelvis	ska	utveckla	

känsla	och	respekt	för	andra	kulturer	(Skolverket,	2016)	förutsätter	det	att	ett	sådant	

arbete	ska	ske	oavsett	variation	av	kulturer	i	barngruppen.	Likväl	undrar	vi	hur	barn	

utvecklar	förståelse	för	att	alla	människor	har	lika	värde	oberoende	av	kön	eller	sexuell	

läggning,	vilket	förskolans	läroplan	(Skolverket,	2016)	yrkar	för,	om	kategorierna	flicka	

och	pojke	är	de	enda	könstillhörigheterna	som	de	kommer	i	kontakt	med	i	förskolan.	

Förvisso	är	läroplanen	för	förskolan	endast	en	riktlinje	för	vad	som	ska	känneteckna	

verksamheten	men	understrykas	bör	att	våra	erfarenheter	visar	att	den	är	

utgångspunkten	för	planeringen	av	det	pedagogiska	arbetet.	Då	forskning	visar	att	barn	

med	annan	identitet	än	den	som	gavs	dem	vid	födseln	mår	bättre	psykiskt	om	de	får	

stöd	av	sina	familjer	och	erkännande	samt	acceptans	från	omgivningen	(Olson	m.fl.,	

2016)	blir	det	ytterligare	ett	belägg	för	att	förskolan	ska	arbeta	med	dessa	frågor.		

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet	med	föreliggande	studie	är	att	undersöka	vilka	genusrelaterade	diskurser	som	

kommer	till	uttryck	i	mötet	mellan	pedagoger	och	barn	på	förskolan.	

Studien	utgår	från	följande	forskningsfrågor:	

Vilken	(icke-)kategorisering	av	genus	sker	i	pedagogers	tal	under	planerade	

aktiviteter	med	barn?	

Vilka	retoriska	strategier	använder	pedagoger	för	att	(icke-)kategorisera?	
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2. Tidigare forskning 
Den	tidigare	forskning	som	vi	finner	relevant	för	aktuella	studie	presenteras	i	tre	teman:	

Dikotomins	(o)nödvändighet,	Konstruktionen	av	flickor	och	pojkar	samt	Pedagogers	

positionering	av	barn.	

2.1 Dikotomins (o)nödvändighet 

I	en	nordamerikansk	studie	med	syfte	att	undersöka	hur	förskollärare	arbetar	för	eller	

förhindrar	könsidentitetsskapande	och	könsuttryck	framkommer	resultat	som	

innefattar	delade	meningar	om	det	binära	könssystemets	betydelse.	Choflá	(2016)	

beskriver	hur	en	pedagog	är	övertygad	om	att	människor	föds	till	flicka	eller	pojke	

medan	två	andra	pedagoger	förstår	kön	som	något	konturlöst	och	att	barn	borde	bli	

bemötta	för	sina	individuella	uttryck	istället	för	att	kategoriseras	utifrån	kön.	Likaledes	

visar	en	studie	med	syfte	att	studera	genusinfluenser	i	förskolans	kontext	(Warin	&	

Adriany,	2015)	att	det	görs	tydlig	skillnad	på	flickor	och	pojkar.	En	intervjuad	pedagog	

redogör	för	att	barn	bör	uppmuntras	för	de	tillhörande	karaktärsdragen	som	deras	kön	

står	för	och	att	de	behöver	förstå	att	de	är	antingen	flicka	eller	pojke	för	att	veta	vad	som	

förväntas	av	dem.	

Vad	gäller	förskollärares	uppfattningar	om	genus	presenterar	Emilsson,	Folkesson	och	

Moqvist	Lindeberg	(2016)	resultat	där	pedagoger	uttrycker	ett	behov	för	det	

motsatsförhållande	som	skillnaden	mellan	flickor	och	pojkar	innebär.	En	intervjuad	

pedagog	menar	att	det	finns	biologiska	skillnader	mellan	flickor	och	pojkar,	vilka	är	

väsentliga	för	att	människor	ska	vara	annorlunda.	I	likhet	med	detta	resultat	syns	

pedagogers	stereotypa	föreställningar	om	förhållandet	mellan	flickor	och	pojkar	i	

Edströms	(2014)	studie.	Studien	syftar	till	att	beskriva	och	analysera	pedagogers	

konstruktioner	av	jämställdhetsarbete	bland	barn	och	visar	att	de	intervjuade	

pedagogerna	har	en	enhetlig	uppfattning	om	att	flickor	och	pojkar	är	varandras	

motsatser.	Emellertid	tycks	det	finnas	uppmuntran	till	att	flickor	ska	bli	mer	

självständiga	och	våga	ta	plats.	

Även	Chapmans	(2015)	studie	åskådliggör	pedagogers	uppfattningar	beträffande	det	

dikotoma	förhållandet	mellan	flickor	och	pojkar.	Resultat	i	studien	synliggör	bland	annat	

pedagogers	föreställningar	kring	huruvida	lekrelaterade	situationer	ska	planeras.	Dessa	

föreställningar	påverkar	planeringen	av	hur	flickor	och	pojkar	åtskiljs	i	aktiviteter	och	
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miljöer.	Det	syns	råda	en	gemensam	uppfattning	bland	pedagoger	att	flickors	respektive	

pojkars	val	av	lek	grundar	sig	i	fysiska	faktorer,	exempelvis	att	pojkar	har	mer	energi	

och	större	behov	av	rörelse.	Dessa	förhärskande	föreställningar	hos	pedagoger	påverkar	

deras	sätt	att	planera	och	utforma	barns	lekaktiviteter	även	om	målet	i	sig	är	att	

inkludera	och	involvera	både	flickor	och	pojkar	i	samma	lek.	Studien	visar	att	

pedagogers	val	avgör	huruvida	flickor	och	pojkar	fortsätter	att	leka	efter	pedagogernas	

rådande	föreställningar	kring	feminint	och	maskulint	eller	om	de	leker	mer	

könsöverskridande.	Det	beror	i	så	fall	på	den	enskilde	pedagogens	inställning	till	hur	lek	

kan	hanteras	i	relation	till	genus.			

2.2 Konstruktionen av flickor och pojkar 

Att	lära	sig	vara	flicka	eller	pojke	är	att	förstå	något	komplext	vilket	sker	redan	från	tidig	

ålder.	Forskning	visar	att	barns	förståelse	av	kön	inbegriper	förmågan	att	gruppera	och	

integrera	sig	själv	efter	dessa	sociala	kategorier,	såsom	kategorierna	flickor	och	pojkar	

(Grace,	David	&	Ryan,	2008).	Vidare	visar	samma	forskning	att	både	flickor	och	pojkar	

väljer	att	imitera	det	kön	de	biologiskt	sett	tillhör.	Ytterligare	studier	visar	att	barns	

föreställningar	om	kön	är	uppdelade	i	kategoriseringar	kring	huruvida	flickor	och	pojkar	

agerar.	Exempelvis	ska	flickor	vara	sexiga	och	i	behov	av	att	ha	pojkvänner	(Blaise,	

2009).	Dessutom	syns	flickor	och	pojkar	ha	uppfattningar	om	att	parrelationer	är	något	

som	bara	förekommer	kvinna	och	man	emellan	(Blaise,	2010).	

I	en	nordamerikansk	studie	framkommer	det	att	pojkars	förhållande	till	vad	som	anses	

vara	associerat	med	femininitet	innefattar	större	motstånd	än	vad	flickors	förhållande	

till	maskulint	förknippade	attribut	gör.	Studien	konstaterar	att	pojkar	som	visar	intresse	

för	leksaker	och	färger	som	associeras	till	det	feminina	blir	förlöjligade	av	andra	pojkar.	

Dessutom	visar	resultatet	att	pojkar	förlöjligas	om	de	väljer	att	sätta	sig	bredvid	en	

flicka	(Larremore,	2014).	

Vad	gäller	barns	stereotypa	föreställningar	om	feminint	och	maskulint	relateras	Siibak	

och	Vinters	(2014)	resultat	till	favoritkaraktärer	i	mediarelaterade	kontexter.	Studien	

visar	att	flickors	uppfattningar	av	kvinnliga	favoritkaraktärer	grundar	sig	i	att	dessa	har	

ett	gott	uppförande	och	är	kompetenta	vad	gäller	sociala	förmågor.	Pojkars	

uppfattningar	kring	deras	favoritkaraktärer	synliggör	att	de	manliga	karaktärerna	

främst	är	goda,	står	upp	mot	det	onda,	har	aggressivt	beteende	samt	att	de	är	starka	och	

modiga.	
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Hellman	(2010)	menar	i	sin	poststrukturalistiska	studie	att	barn	förhandlar	kring	kön	

utifrån	könsmarkörer.	Exempelvis	beskrivs	färg	vara	en	tydlig	sådan	då	resultatet	visar	

att	de	observerade	barnen,	i	synnerhet	pojkar,	uttryckte	motstånd	kring	att	Batman	

skulle	kunna	vara	rosa.	Även	tidigare	nämnda	Larremore	(2014)	indikerar	att	

framförallt	pojkar	är	starkt	övertygade	om	att	det	finns	tjejfärger	och	killfärger.	Däremot	

påvisar	studiens	resultat	också	att	pedagogers	upprepade	genusarbete	i	den	dagliga	

verksamheten	medför	att	både	flickor	och	pojkar	väljer	att	vara	mer	könsöverträdande	

gällande	litteratur	och	attribut.	Huruvida	barn	faktiskt	motsvarar	de	förväntningar	som	

pedagoger	har	på	barns	handlande	diskuteras	i	Eidevalds	(2009)	studie.	I	

dokumentation	av	barngrupp	framkommer	det	att	flickor	inte	alltid	är	tysta	och	att	

pojkar	visade	sig	vara	annat	än	högljudda.	Däremot	hävdar	pedagoger	i	intervju	att	det	

finns	en	tydlig	skillnad	mellan	flickor	och	pojkar,	där	flickor	förstås	vara	lågmälda	och	

pojkar	förväntas	vara	högljudda.	Med	andra	ord	visar	studiens	resultat	att	barn	inte	

uppvisar	det	stereotypa	handlade	som	pedagoger	förväntar	sig.		

Pojkar	beskrivs	som	stökiga	i	bemärkelsen	att	deras	fysiska	lek,	åtminstone	i	de	fall	när	

den	tar	plats	i	inomhusmiljön,	är	icke	önskvärd.	Det	visar	resultatet	i	en	norsk	studie	

(Storli	&	Hansen	Sandseter,	2015)	som	beskriver	hur	pojkar	engagerar	sig	i	lekar	där	

någon	ska	jagas,	räddas	eller	agera	superhjälte.	Resultatet	visar	att	pedagoger	menar	att	

de	fysiska	lekarna	är	något	som	måste	tillrättavisas.	Däremot	kan	flickor	också	engagera	

sig	i	fysiska	lekar	men	förstås	då	som	könsöverskridande	när	de	utför	idrottsaktiviteter	

och	leker	superhjältar	(Giraldo	&	Colyar,	2012).	En	övrig	arena	för	könsöverskridanden	

är	lekrelaterade	situationer	i	förskolan,	vilket	Wohlwend	(2012)	redogör	för	i	sin	studie.	

Däremot	visar	resultatet	att	både	flickor	och	pojkar	tvingas	tillbaka	till	de	stereotypa	

könsroller	som	är	införlivade	i	deras	vardagliga	omgivning.	Detta	sker	bland	annat	

genom	andra	barns	reaktioner	och	gensvar,	exempelvis	att	de	inte	håller	med	om	att	en	

docka	kan	vara	det	kön	som	barnen	själva	tillskriver	det	i	leken.	Ytterligare	aspekter	

som	syns	påverka	barns	val	av	att	vara	könsöverträdande	är	förskolans	miljö	där	

rummet	har	en	betydande	del.	Rum	där	den	normerande	blicken,	från	både	barn	och	

pedagoger,	inte	är	närvarande	möjliggör	könsöverskridning	(Hellman,	2010).	

2.3 Pedagogers positionering av barn 

Forskning	visar	att	det	finns	olika	sätt	att	ta	sig	an	genusarbete	i	förskolan	vilket	också	

kan	ge	olika	typer	av	konsekvenser	relaterat	till	barns	vidareutveckling	(Sandström,	
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Stier	&	Sandberg,	2013).	I	vederbörande	resultat	syns	att	pedagogers	närmanden	av	

genus	är	okritiska	och	oreflekterade	i	vissa	avseenden	där	en	del	aktiviteter	och	

situationer	görs	utan	att	veta	varför	eller	vilka	konsekvenser	det	kan	ge.	Dock	visar	

andra	pedagogiska	tillvägagångssätt,	vad	gäller	genusarbete,	att	det	förekommer	

tillfällen	då	pedagoger	tillvaratar	barns	funderingar	och	samtidigt	utmanar	sina	egna	

subjektiva	könsuppfattningar.	Beträffande	barns	könsidentifikation	i	samband	med	lek	

visar	samma	forskning	att	pedagoger	tenderar	att	blanda	sig	i	för	att	motverka	stereotyp	

sådan.	Likaledes	syns	forskningen	urskilja	mönster	där	pedagoger	aktivt	uppmuntrar	

barn	till	att	överträda	traditionella	könsgränser,	vilket	i	sig	kan	medföra	att	barns	

perspektiv	kring	könsidentifiering	vidgas.		

Däremot	behöver	inte	pedagogers	bemötande	av	barn	utifrån	kön	vara	i	enlighet	med	

stereotypa	former.	Det	redogör	Månsson	(2010)	för	i	sin	studie	som	visar	att	pedagoger	

trots	allt	tillskriver	pojkar	epitetet	gullig.	Resultatet	innefattar	en	sekvens	där	en	pojke	

blinkar	åt	en	pedagog	varpå	pedagogen	kallar	honom	för	charmör	och	säger	att	han	är	

”för	gullig”,	vilket	författaren	menar	är	en	positionering	som	trots	allt	kan	vara	

oavsiktlig.	Liknande	resultat,	vad	gäller	pedagogers	könspositionering	av	barn,	visar	

Odenbrings	(2010)	studie	som	är	genomförd	med	syftet	att	studera	konstruktion	av	kön	

i	förskola,	förskoleklass	och	skolår	ett.	Studiens	resultat	visar	hur	en	flicka	blir	tilltalad	

som	fröken	medan	hon	ombeds	hålla	ordning	på	sina	tillhörigheter.	

Exempel	på	hur	pedagoger	könar	fiktiva	karaktärer	presenteras	i	Ärlemalm-Hagsér	och	

Pramling	Samuelssons	(2009)	studie.	Med	hjälp	av	videoinspelningar	med	fokus	på	

interaktionen	mellan	barn	och	barn	och	vuxna	framkommer	det	att	pedagoger	använder	

maskulina	termer	i	kommunikationen	med	barn.	Bland	annat	benämns	en	djurskötare	

som	han	av	en	pedagog	i	en	leksituation.	I	en	sekvens	frågar	en	pedagog	vad	ett	barn	

ritar	och	leder	frågan	med	”vad	är	det,	en	gubbe?”.	

Det	framstår	som	om	flickor	representerar	lugn	och	redighet	vilket	blir	en	motsats	till	

pojkars	värden,	enligt	tidigare	nämnd	forskning	(Odenbring,	2010).	I	resultatet	

framkommer	att	flickor	beskrivs	fungera	som	stötdämpare	för	pojkar	som	upplevs	vara	

stökiga	då	de	pratar	för	mycket.	Genom	att	placera	en	flicka	mellan	två	pojkar	förväntar	

sig	pedagogen	ifråga	att	det	ska	ha	en	lugnande	effekt.	
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2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Under	rubriken	Dikotomins	(o)nödvändighet	visar	resultat	i	de	olika	studierna	att	det	

huvudsakligen	finns	en	idé	om	att	flickor	och	pojkar	är	varandras	motsatser.	Endast	i	

Choflás	(2016)	studie	syns	två	pedagoger	ge	uttryck	för	att	barn	inte	borde	

kategoriseras	utifrån	genus.	Dessa	olika	aspekter	konstituerar	uppfattningen	om	genus,	

vilken	vi	förstår	till	övervägande	del	vara	att	en	dikotomi	mellan	flickor	och	pojkar	är	

ofrånkomlig.	Eftersom	endast	en	studie	visar	på	ett	alternativ	till	den	idén	synliggör	

forskning	att	pedagoger	i	allra	högsta	grad	har	föreställningen	om	ett	dikotomt	

förhållande	då	det	annars	hade	synts	en	variation	inom	forskningen.	Konstruktionen	av	

flickor	och	pojkar	berör	förväntningar	på	flickor	och	pojkar	som	både	pedagoger	och	

barn	ger	uttryck	för.	Exempelvis	förmodas	flickor	vara	lugna	och	lågmälda	medan	pojkar	

förväntas	vara	högljudda	och	starka.	Beträffande	möjligheterna	till	att	vara	

könsöverskridande	tillåts	flickor	i	högre	utsträckning	att	ta	till	sig	så	kallade	pojkiga	

attribut	och	ägna	sig	åt	pojkiga	aktiviteter	än	vice	versa.	Vad	gäller	Pedagogers	

positionering	av	barn	i	förskolan	visar	den	tidigare	forskningen	att	pedagoger	både	

bemöter	barn	utifrån	stereotypa	genusmönster	och	utifrån	idéer	som	utmanar	dessa.	

Det	syns	genom	att	det	saknas	reflektion	ur	ett	genusperspektiv	kring	aktiviteter	och	

genom	att	flickor	tillskrivs	funktionen	av	stötdämpare.	När	stereotypa	genusmönster	

utmanas	görs	det	i	termer	av	att	pedagoger	syftar	till	att	motverka	stereotyp	lek	bland	

barn	genom	att	delta	i	leken	(Sandström,	Stier	&	Sandberg,	2013).	Att	pedagoger	blandar	

sig	i	barns	lek	och	på	så	sätt	bestämmer	barnens	villkor	för	könsidentifikation	kan	

problematiseras.	Samtidigt	syns	det	i	Konstruktionen	av	flickor	och	pojkar	hur	barn,	i	

frånvaron	av	vuxna,	bestämmer	sina	egna	villkor	för	könsidentifikation	genom	

könsmarkörer	(Hellman,	2010).	Likaledes	visar	den	tidigare	forskningen	i	Pedagogers	

positionering	av	barn	att	barn	uppmuntras	till	könsöverskridanden	och	pojkar	blir	

tilldelade	mjuka	attribut.	Dessutom	använder	pedagoger	pronomenet	han	till	

övervägande	del	i	kommunikation	med	barn.	

Denna	tidigare	forskning	har	relevans	för	vår	studie	med	anledning	av	att	den	berör	hur	

kategorierna	flicka	och	pojke	förhåller	sig	till	varandra	eller	rentav	suddas	ut.	Därtill	ges	

en	bild	av	hur	kategorierna	konstrueras,	vilket	är	väsentligt	eftersom	det	belyser	en	

övergripande	förståelse	för	vilka	attribut,	egenskaper	och	aktiviteter	som	både	

pedagoger	och	barn	anser	tillhöra	de	olika	kategorierna.	Den	tidigare	forskningen	ligger	
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således	till	grund	för	det	vi	avser	att	studera	eftersom	våra	forskningsfrågor	har	vuxit	

fram	med	inspiration	från	forskningsfältet.	

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
Med	hänsyn	till	syftet	för	denna	studie,	vilket	berör	genusrelaterade	diskurser,	finner	vi	

det	lämpligt	att	utgå	från	socialkonstruktionism	samt	queerteori	som	

vetenskapsteoretisk	utgångspunkt.	Socialkonstruktionism	fungerar	som	teoretisk	ram	

för	den	metodologi	som	vi	har	valt,	diskurspsykologi.	För	att	beskriva	de	ontologiska	och	

epistemologiska	utgångspunkterna	inom	socialkonstruktionism	använder	vi	oss	av	

Vivien	Burrs	förståelse	av	dessa	med	nära	koppling	till	genus.	Det	är	möjligt	att	i	

kombination	med	en	socialkonstruktionistisk	teoribildning	även	använda	diskursanalys,	

vilket är både en teori och en metod för att analysera hur den retoriska organisationen i 

text och tal framträder i sociala interaktioner (Winther	Jørgensen	&	Phillips,	2000).	Det	

tidigare	nämnda	angreppssättet,	diskurspsykologi,	kommer	att	redogöras	för	under	ett	

av	följande	avsnitt.	Vi	förhåller	oss	i	denna	studie	till	begreppen	kön	och	genus	inom	

ramen	för	den	queerteori	som	utgår	från	Judith	Butlers	idéer.	Det	queerteoretiska	

ramverket	som	presenteras	har	relevans	för	ämnet	ifråga	och	det	faktiska	

problemområdet.	

3.1 Socialkonstruktionism 

Som	observerande	varelser	bör	vi	människor	förhålla	oss	kritiska	till	vad	vi	uppfattar	

som	den	existerande	verkligheten	(Burr,	1995).	Det	betyder	i	sin	tur	att	de	

kategoriseringar	som	vi	människor	gör	inte	nödvändigtvis	är	riktiga	eller	

sanningsenliga.	Förståelsen	av	verkligheten	ses	således	som	en	social	konstruktion	av	

interaktionen	människor	emellan,	vari	språket	har	en	bärande	betydelse	(Burr,	1998).	

Vidare	menar	Burr	(1998)	att	språket	utgör	en	avgörande	del	i	social	förändring.	Om	

människors	sätt	att	tala	om	sig	själva	i	termer	av	genus	reglerar	deras	identiteter	

innebär	det	att	de	genom	språket	kan	generera	förändring	och	utmana	dominanta	

diskurser.	På	så	sätt	kan	underordnade	perspektiv	få	komma	till	uttryck.	Det	innebär	att	

språket	och	dess	vardagliga	användning	ses	som	en	väsentlig	faktor	i	relation	till	

samhällets	ojämlikheter.	

Redan	under	1900-talet	var	det	möjligt	att	se	hur	diskurser	kring	femininitet	och	

maskulinitet	förändrades	och	utökades	vilket	erbjöd	samhället	att	se	på	kvinnor,	deras	
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villkor	och	kärnfamiljen	på	alternativa	sätt	(Burr,	1995).	Då	diskurserna	byter	form	

förändras	också	språket.	Burr	(1998)	redogör	så	tidigt	som	på	1990-talet	för	att	det	

finns	förespråkare	för	ett	könsneutralt	språk	där	ord	som	han/hon	ersätts	med	ett	

könsneutralt	pronomen,	exempelvis	hen	(vår	anmärkning).	Likaledes	beskriver	Burr	

(1998)	hur	patriarkatet	har	sin	grund	i	erkännandet	av	att	särskilda	diskurser,	där	

maskulinitet	och	femininitet	konstrueras	på	olika	vis,	står	för	en	slags	sanning.	Dock	

utgörs	diskurserna	inte	endast	av	språket	utan	är	nära	förknippat	med	sociala	praktiker	

och	människors	handlingar	inom	dem.	

Diskurs	är	ett	centralt	begrepp	inom	socialkonstruktionism.	En	diskurs	kan	förstås	som	

ett	sätt	att	betrakta	verkligheten	med	hjälp	av	värderingar,	representationer	och	

ställningstaganden.	Diskurser	syftar	till	att	konstruera	verkligheten	som	fenomen	för	

oss.	Hur	språket	är	strukturerat	beror	på	vilken	diskurs	som	råder	då	ett	ord	kan	ha	

olika	betydelser	beroende	på	sammanhanget	i	diskursen	(Burr,	1995;	Potter	&	

Wetherell,	1987,)	och	våra	identiteter	är	konstruerade	utifrån	vilken	diskurs	som	finns	

tillgänglig	för	oss	(Burr,	1995).	

Vad	gäller	diskurser	i	koppling	till	genus	argumenterar	Burr	(1995)	för	att	kvinnor	ofta	

konstrueras	som	exempelvis	omsorgsfulla,	hormonstyrda,	empatiska	och	sårbara	utifrån	

rådande	diskurser	om	femininitet.	Vidare	finns	idén	om	att	de	egenskaperna	utgör	en	

grund	för	att	kvinnor	skulle	vara	bäst	lämpade	för	att	ta	hand	om	små	barn.	De	anses	

vara	förpliktade	att	göra	det	istället	för	att	satsa	på	karriär.	Vidare	diskuteras	huruvida	

män	ska	kunna	försäkra	sig	om	sin	egen	maskulinitet.	Burr	(1998)	hävdar	att	det	måste	

medges	att	maskulinitet	och	femininitet	är	två	särskilda	aspekter	som	inte	går	att	

förväxla.	Det	innebär	att	det	sker	en	polarisering	av	de	kroppsliga	karaktärsdragen	som	

vi	associerar	med	kvinnor	och	män,	vilka	är	verksamma	i	vardagliga	sammanhang,	

exempelvis	gällande	kläder	och	accessoarer	som	är	könsspecifika.	

3.2 Diskursanalys 

Som	inledningsvis	nämndes	i	detta	avsnitt	kan	diskursanalys	förstås	som	både	en teori 

och en metod för att analysera hur den retoriska organisationen i text och tal framträder 

i sociala interaktioner. Inom diskursanalys förstås språk som både konstruerat och 

konstruerande (Potter & Wetherell, 1987). Det	finns	tre	huvudsakliga	inriktningar	inom	

diskursanalys:	diskursteori,	kritisk	diskursanalys	och	diskurspsykologi.	Samtliga	

inriktningar	har	gemensamt	att	innefatta	ett	kritiskt	perspektiv	i	forskning	men	de	
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skiljer	sig	åt	vad	gäller	ideologiska	antaganden	och	vad	som	omfattar	en	diskurs.	Medan	

kritisk	diskursanalys	har	ett	makroperspektiv	som	analyserar	diskurser	på	samhällsnivå	

fokuserar	diskurspsykologin	på	mindre	sociala	praktiker	(Winther	Jørgensen	&	Phillips,	

2000).	

3.2.1 Diskurspsykologi 

Diskurspsykologi handlar i första hand inte om psykologi inombords utan snarare om 

socialpsykologiska interaktioner. Identiteter uppfattas som diskursiva, vilka är skapta 

genom den positionering som människor gör inom diskurser (Winther	Jørgensen	&	

Phillips,	2000). Utöver att studera den lingvistiska sammansättningen i en diskurs är det 

inom diskurspsykologin intressant att titta på retoriska framställningar i text och tal 

(Winther	Jørgensen	&	Phillips,	2000). Det som blir intressant att studera är hur 

människor använder sitt språk för att uppnå något, vilket inte alltid sker med tydlighet. 

Framträdande är dock att människor anpassar sitt tal i relation till underliggande motiv 

för att konstruera framställningar (Potter & Wetherell, 1987).  

Tolkningsrepertoar	beskrivs	som	en	mängd	upprepade	uttryck	rörande	en	företeelse	

som	konstruerar	ett	sätt	att	tala	om	ett	fenomen.	Med	andra	ord,	de	likheter	som	finns	i	

olika	människors	tal	kring	en	företeelse	bildar	konsensus,	en	repertoar	av	tolkningar.	

Emellertid	är	det	aktuellt	att	poängtera	att	en	särskild	grupp	människor	inte	alltid	

konstruerar	samma	typ	av	tolkningsrepertoar.	Potter	&	Wetherell	(1987)	understryker	

att	tolkningsrepertoarer	framställs	i	relation	till	föreliggande	kontext.	Språket	

inbegriper	en	flexibilitet	och	dynamik	i	vardagslivet	vilket	gör	att	människor	förväntas	

vara	inkonsekventa	i	sina	tal.	Då	diskurser	varierar	inom	olika	sociala	sammanhang	gör	

språket	följaktligen	också	det.	Tolkningsrepertoar	beskrivs	vara	i	princip	samma	sak	

som	diskurs	men	tolkningsrepertoar	förstås	beröra	praktiknära	sociala	interaktioner	

snarare	än	diskurser	som	kan	rikta	sitt	fokus	till	större	perspektiv	beroende	på	

diskursanalytisk	ingång	(Winther	Jørgensen	&	Phillips,	2000).	Vidare	är	det	inte	av	

intresse	att	endast	studera	en	tolkningsrepertoars	innehåll	utan	likaledes	dess	funktion	

och	vad	den	kan	generera	för	konsekvenser	med	dess	förekomst	(Winther	Jørgensen	&	

Phillips,	2000;	Fejes	&	Bolander,	2015).	

3.3 Queerteori 

Queer	är	ett	mångtydigt	begrepp	som	verkar	på	olika	sätt	i	olika	kontexter.	Ambjörnsson	

(2006)	sammanfattar	det	som	en	teori	med	kritisk	ansats	mot	normer	som	rör	
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sexualitet,	sexuell	identitet	och	genus.	Queer	beskrivs	också	som	ett	verktyg	för	att	lösa	

upp	kategorier	snarare	än	att	omvandlas	till	en	sådan	(Butler,	2005).	Ifrågasättandet	av	

ett	binärt	könssystem	utlöstes	av	den	ilska	och	irritation	som	Butler	kände	inför	tidigare	

feministisk	teoribildning	där	det	endast	talades	om	två	kön.	Den	förutsatte	att	kvinnor	

och	män	förhöll	sig	till	varandra	dikotomt	och	gav	i	sin	tur	tyngd	till	heterosexistiska	

förutsättningar	där	asymmetriska	könskategorier	vilade	(Butler,	2005;	Ambjörnsson,	

2006).	

Vidare	problematiseras	distinktionen	mellan	kön	och	genus	i	termer	av	huruvida	kön,	

som	ofta	beskrivs	som	biologiskt,	är	något	som	bestäms	av	kromosomer	och	hormoner	

eller	om	det	rentav	är	en	diskursiv	konstruktion	vars	agenda	har	varit	politisk	eller	

social.	Finns	det	en	historia	som	talar	för	att	könens	tvåfald	en	gång	har	föreskrivits	eller	

finns	det	en	chans	att	omvandla	de	alternativen?	Om	det	ter	sig	på	så	vis	som	det	senare	

alternativet	menar	Butler	att	kön	kan	vara	lika	mycket	en	kulturell	konstruktion	som	

genus	är,	vilket	också	talar	för	att	det	inte	görs	någon	skillnad	på	begreppen	(Butler,	

2005).	En	uppdelning	av	kön	och	genus	skulle	innebära	att	kvinnlighet	och	manlighet	

förstås	som	något	förkulturellt	och	naturligt	förekommande	(Ambjörnsson,	2006).	

Butler	(2005)	beskriver	hur	det	ter	sig	problematiskt	att	begreppet	kvinnor	tycks	

förstås	som	en	gemensam	identitet.	Ens	genus	konstitueras	på	olika	sätt	och	

inkonsekvent	i	olika	historiska	kontexter.	Därför	är	det	bekymmersamt	att	separera	

begreppet	genus	från	de	politiska	och	kulturella	ramar	som	konstruerar	och	

upprätthåller	genus.	Eftersom	kön	förstås	som	en	slags	normordning	som	inte	bara	

konstituerar	ett	hur	utan	också	ett	att,	i	termer	av	att	vara	kvinna	eller	man,	innebär	det	

att	de	två	könen	är	de	enda	som	erbjuds	människor.	Av	den	anledningen	menar	Butler	

att	hennes	idé	om	en	heterosexuell	matris	har	relevans	när	det	talas	om	kön	och	genus.	

De	fysiska	kropparna,	genus	och	människors	begär	tas	i	uttryck	genom	antingen	

femininitet	eller	maskulinitet	och	ses	som	förutsättningar	för	att	kunna	identifiera	oss	

som	antingen	kvinna	eller	man	(Ambjörnsson,	2006).	Genus	är	en	tät	sfär	av	

kännetecken	som	involverar	och	överträder	den	heterosexuella	matrisen,	det	trots	att	

sexualitet	inte	bestämmer	genus.	Emellertid	finns	det	alltså	ett	samband	mellan	

sexualitet	och	genus.	Exempelvis	fungerar	ofta	homofobi	genom	att	man	anmärker	på	en	

heterosexuell	persons	misslyckande	att	vara	sitt	genus,	exempelvis	män	som	agerar	i	

enlighet	med	vad	som	anses	vara	feminint	kodat	(Butler,	2005;	2007).		
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4. Metod 
Det	som	redogörs	för	i	denna	del	är	vilka	metoder	och	urval	som	har	präglat	detta	

arbete.	Likaledes	diskuteras	etiska	ställningstaganden	och	tillförlitligheten	för	denna	

studie.	Tillvägagångssättet	beskrivs	i	detalj	liksom	bearbetningen	av	den	data	som	har	

producerats.	Avslutningsvis	ger	vi	en	bild	av	hur	arbetsfördelningen	har	sett	ut.		

4.1 Empiriproduktionsmetod 

Den	metod	som	vi	valde	att	använda	oss	av	benämns	som	icke-deltagande	observation.	

Som	observatör	i	en	icke-deltagande	observation	är	forskaren	i	största	möjliga	mån	

enbart	betraktare	av	vad	som	sker	i	den	utvalda	situationen	eller	aktiviteten,	utan	att	

vara	en	aktiv	deltagare	i	sammanhanget	(Bryman,	2011).	Det	som	föranledde	vårt	val	av	

empiriproduktionsmetod	har	en	nära	koppling	till	syfte	oc0	h	forskningsfrågor	för	

föreliggande	studie.	Eftersom	syftet	beskrivs	vara	att	undersöka	vilka	genusrelaterade	

diskurser	som	kommer	till	uttryck	i	mötet	mellan	pedagoger	och	barn	på	förskolan	ansåg	

vi	att	observation	var	att	föredra	framför	exempelvis	intervju.	Likaledes	får	

forskningsfrågornas	formulering	relevans	för	metodvalet.	Vi	menar	att	det	inte	går	att	

undersöka	vad	som	kommer	till	uttryck	i	pedagogers	tal	under	planerade	aktiviteter	om	

vi	intervjuar	pedagoger	om	vad	de	säger	under	dessa.	Inte	förrän	vi	registrerar	vad	som	

uttalas	i	den	faktiska	aktiviteten	kan	det	motsvara	syftet.	Därför	hade	exempelvis	

intervju	som	metod	medfört	en	problematik	som	enligt	oss	innefattar	en	risk	att	

pedagoger	vill	framställa	sig	själva	på	ett	särskilt	sätt	och	därför	hade	vi	inte	kunnat	

svara	på	forskningsfrågorna,	vilka	behandlar	vad	som	faktiskt	uttalas	och	sker	under	

planerade	aktiviteter.	

För	att	dokumentera	det	som	observerades	använde	vi	oss	av	ett	observationsschema.	

Det	som	krävs	för	att	dra	nytta	av	ett	sådant	är	att	ha	ett	klart	fokus	på	vad	som	ska	

studeras	och	att	det	innefattar	minst	två	avseenden	(Bryman,	2011).	Det	

observationsschema	som	vi	utgick	från	utformade	vi	på	egen	hand.	Schemat	hade	tre	

kolumner	med	rubrikerna	Vem?,	Vad	händer?	samt	Reflektion.	Det	för	att	få	syn	på	vem	

det	var	som	talade,	vad	för	företeelse	som	utspelade	sig	och	våra	spontana	reflektioner	

kopplade	till	tidigare	forskning	eller	teori.	Bryman	(2011)	framhäver	att	ett	tydligt	fokus	

är	fördelaktigt	för	att	kunna	besvara	forskningsfrågor,	vilket	vi	tog	i	beaktande	genom	

att	skriva	ut	studiens	syfte	på	observationsschemat	för	att	påminna	oss	om	vad	vi	avsåg	

att	studera.	
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4.2 Urval 

Vi	valde	att	göra	våra	observationer	på	en	förskola	i	södra	Sverige	som	vi	båda	varit	i	

kontakt	med	och	besökt	tidigare.	Anledningen	till	detta	bekvämlighetsurval	grundade	

sig	i	att	både	barn	och	pedagoger	sedan	tidigare	fått	en	uppfattning	om	vilka	vi	är,	något	

som	vi	ansåg	vara	en	fördel	under	den	icke-deltagande	observationen.	Vårt	antagande	

var	att	barn	och	pedagoger	möjligtvis	skulle	bli	mindre	distraherade	av	vår	närvaro.	

Samtidigt	bar	vi	med	oss	den	eventuella	problematiken	i	att	bekantskapen	kunde	

innebära	att	barnen	ville	söka	kontakt	med	oss	när	vi	i	själva	verket	ville	förbli	så	icke-

delaktiga	som	möjligt.	Denna	typ	av	urval	kan	beskrivas	som	ett	bekvämlighetsurval	

(Bryman,	2011).	Det	innebär	att	forskare	gör	urval	utifrån	de	potentiella	deltagare	som	

är	disponibla	för	dem.	Det	som	bör	tas	i	beaktande	vid	ett	bekvämlighetsurval	är	att	

sådana	urval	inte	är	representativa	för	den	grupp	av	människor	som	är	deltagare.	I	

denna	studies	fall	innebär	det	att	vi	inte	kan	generalisera	vårt	resultat	till	den	grad	att	

det	företräder	alla	förskollärare.	Som	Bryman	(2011)	konstaterar	är	kvalitativa	studier	

snarare	avsedda	för	att	påvisa	djup	och	inte	bredd.	Därför	går	det	inte	att	tala	i	termer	

av	överförbarhet	vad	gäller	vår	studie.	

Storleken	på	gruppen	som	observerades	var	cirka	tio	barn	och	två	pedagoger.	Antal	barn	

som	observerades	varierade	eftersom	vi	studerade	två	på	förhand	bestämda	grupper	vid	

olika	tillfällen	och	dessa	innefattade	inte	lika	många	barn.	De	valda	tillfällena	för	våra	

observationer	utgick	från	verksamhetens	planerade	aktiviteter.	Dessa	planerade	

aktiviteter	genomfördes	i	verksamheten	tisdagar,	onsdagar	och	torsdagar	vilket	

medförde	att	våra	observationer	gjordes	under	dessa	tidsaspekter.	Likaledes	valde	vi	att	

observera	de	planerade	aktiviteter	som	skedde	inomhus	för	att	optimera	överblicken	

kring	det	som	avsågs	att	observeras.	Planerade	aktiviteter	inomhus	ansåg	vi	medföra	att	

pedagoger	och	barn	befann	sig	i	samma	rum	och	på	så	vis	skulle	det	underlätta	vår	

dokumentation.	

Den	huvudsakliga	anledningen	till	att	vi	valde	att	genomföra	studien	i	en	äldre	

åldersgrupp,	4-6	år,	har	också	sin	grund	i	bekvämlighetsurval.	Alternativet	hade	varit	en	

avdelning	för	yngre	barn	på	annan	ort	medan	förskolan	som	vi	genomförde	vår	studie	på	

var	bäst	lämpad	att	besöka	logistiskt	sett.	Likaledes	har	barngruppens	ålder	betydelse	

för	vilken	respons	pedagogerna	skulle	få	av	barnen.	Enligt	våra	teorier	finns	det	en	

relevans	i	4-6-åringars	respons	då	den	genererar	ytterligare	uttryck	hos	pedagogerna	i	
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jämförelse	med	en	yngre	barngrupps	gensvar.	Med	det	menar	vi	att	om	studien	hade	

genomförts	i	en	barngrupp	med	åldern	1-3	år,	där	det	verbala	språket	inte	är	utvecklat	i	

lika	stor	mån	som	hos	de	äldre	barnen,	hade	det	troligtvis	inte	förekommit	lika	många	

verbala	uttryck	i	barnens	gensvar.	Om	en	pedagog	hade	ställt	en	fråga	förstår	vi	det	som	

om	det	skulle	vara	större	chans	att	barn	i	åldern	4-6	år	skulle	ge	ett	verbalt	svar	än	ett	

yngre	barn.	Förvisso	är	kroppsliga	uttryck	också	en	form	av	respons	men	det	vi	syftar	

att	argumentera	för	är	att	verbala	snarare	än	kroppsliga	uttryck	skulle	innebära	att	det	

blir	ett	samtal	snarare	än	en	envägskommunikation.	Med	anledning	av	att	det	är	

pedagogers	tal	och	handlingar	som	vi	avser	att	studera	läggs	därför	vikt	vid	att	det	blir	

ett	samtal	och	inte	yttranden	som	saknar	mottagare.	

Anledningen	till	att	vi	i	vår	studie	fokuserade	på	planerade	aktiviteter	beror	på	att	dessa	

tillfällen	har	förberetts	av	de	involverade	pedagogerna	utifrån	didaktiska	avsikter	

berörande	vad	aktiviteten	ska	innefatta,	hur	den	ska	utformas	samt	varför	med	grund	i	

förskolans	läroplan.	Detta	var	enligt	oss	att	föredra	eftersom	en	planering	förutsätter	

pedagogiska	motiv	och	didaktiska	strategier	vilka	i	sin	tur	konstituerar	förskolans	

verksamhet.	Med	anledning	av	att	barns	erfarenhetsrepertoar	inte	inbegriper	kulturella	

stereotyper	i	samma	mån	som	vuxnas	(Arthur,	Bigler,	Liben,	Gelman	&	Ruble,	2010)	är	

det	ett	argument	för	varför	vi	väljer	att	studera	pedagoger.	

Då vi begränsade vårt urval till en förskola finns det i vår diskurspsykologiska ingång 

argument för en sådan avgränsning. Inom diskurspsykologi hävdas att retoriska 

mönster kan vidmakthållas även bland få människor (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000; Potter & Wetherell, 1987). Med hänsyn till syftet för studien är vi intresserade av 

att studera hur språket används som handling snarare än att få syn på enskilda 

individers handlingar, vilket också motiverar vårt urval. 

4.3 Etiska ställningstaganden 

Under	studiens	genomförande	förhöll	vi	oss	till	de	forskningsetiska	principerna	som	

Vetenskapsrådet	(2002)	presenterar	i	form	av	fyra	huvudkrav.	De	består	av	

informationskravet,	samtyckeskravet,	konfidentialitetskravet	och	nyttjandekravet.	Vi	

delade	ut	samtyckesblanketter	till	de	vårdnadshavare	vars	barn	var	inskrivna	på	den	

avdelning	där	vi	genomförde	studien.	Dessa	blanketter	tillhandahöll	information	

berörande	studiens	syfte,	upplägg,	vilka	vi	som	bedrev	studien	är	samt	
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Vetenskapsrådets	forskningsetiska	principer.	Vårdnadshavare,	pedagoger	och	barn	

informerades	om	att	empirin	inte	skulle	spridas	vidare.	

Vidare	diskuterade	vi	etiska	dilemman	som	skulle	kunna	uppstå	under	arbetet.	Vad	

skulle	vi	göra	ifall	det	fanns	barn	i	barngruppen	som	inte	hade	blivit	medgivna	att	delta	i	

studien?	Även	om	de	namn	som	vi	använder	oss	av	för	att	beskriva	deltagare	i	studien	är	

fingerade	ställde	vi	oss	frågan	om	huruvida	vi	överhuvudtaget	fick	observera	dem.	Hur	

skulle	det	påverka	vår	dataproduktion?	Under	genomförandet	informerade	vi	pedagoger	

och	barn	om	vårt	syfte	med	observationerna.	Innan	de	planerade	aktiviteterna	

påbörjades	berättade	vi	för	barnen	om	att	de	när	som	helst	kunde	säga	ifrån	om	de	inte	

ville	att	vi	skulle	skriva	om	dem.	Likaså	uppmanade	vi	pedagogerna	att	säga	till	om	de	

upplevde	något	som	obekvämt	under	observationerna.		

Ett	etiskt	dilemma	som	uppstod	under	studien	var	att	det	saknades	samtyckesblanketter	

för	ett	par	av	de	deltagande	barnen.	Det	innebar	att	vi	fick	ägna	fokus	åt	att	inte	

anteckna	företeelser	där	dessa	barn	var	aktiva.	För	oss	som	observatörer	var	det	en	

distraktion	i	viss	mån	eftersom	uppmärksamheten	fråntogs	de	barn	vars	

samtyckesblanketter	hade	inkommit.	Det	blev	ett	extra	moment	att	ha	i	beaktande.	

Dessutom	påverkade	detta	vår	dataproduktion	eftersom	mängden	eventuellt	material	

reducerades.	

4.4 Genomförande 

En	kontakt	om	att	genomföra	studien	på	aktuell	förskola	initierades	cirka	två	veckor	

innan	observationerna	skulle	äga	rum.	Vid	samma	tid	åkte	vi	till	förskolan	för	att	lämna	

ut	samtyckesblanketter.	Vi	lämnade	de	flesta	av	samtyckesblanketterna	i	barnens	fack	

medan	vi	i	vissa	fall	överlämnade	dem	till	vårdnadshavare	som	var	på	plats.	Vid	detta	

tillfälle	gav	vi	de	deltagande	pedagogerna	mer	information	om	vad	studien	skulle	

innebära	och	planerade	vilka	dagar	som	var	lämpliga	att	genomföra	studien	på.	

Vid	det	första	observationstillfället	kom	vi	till	förskolan	en	stund	innan	den	planerade	

aktiviteten	skulle	påbörjas	för	att	hinna	samtala	med	pedagoger	och	barn	innan	vi	klev	

in	i	våra	forskarroller.	När	den	planerade	aktiviteten	inleddes	befann	vi	oss	i	

målarrummet	på	avdelningen.	Vi	satt	avsides	på	varsin	stol	medan	pedagogerna	och	

barnen	satt	vid	ett	bord	mitt	i	rummet.	Medan	det	lästes	en	bok	och	sedan	byggdes	ett	

tåg	i	miniatyrform	observerade	vi	och	antecknade.	
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Under	det	andra	observationstillfället	vistades	vi	i	vad	de	på	avdelningen	kallar	för	

hörnrummet,	ett	rum	med	större	fri	yta	och	även	ett	matbord.	Vi	satt	på	varsin	stol	intill	

väggen	medan	pedagogerna	och	barnen	inledde	den	planerade	aktiviteten	på	den	fria	

ytan	på	golvet.	Först	lektes	en	lek	och	sedan	övergick	aktiviteten	till	målning	i	

målarrummet	samt	samlingsrummet.	Då	delade	vi	upp	oss	och	observerade	samt	

antecknade	två	olika	delar	av	den	deltagande	gruppen.	

Den	tredje	observationen	påbörjades	också	i	det	så	kallade	hörnrummet	där	

pedagogerna	förklarade	vad	aktiviteten	för	dagen	skulle	innebära.	Barnen	delades	upp	i	

två	grupper	då	ett	par	barn	fick	göra	en	saga	med	hjälp	av	en	datorplatta	och	den	andra	

gruppen	fick	göra	en	matematikövning.	Efter	en	stund	bytte	grupperna	plats.	Vi	satt	i	

olika	rum	under	hela	observationstillfället	och	observerade	därmed	varsin	pedagog	men	

två	olika	barngrupper	eftersom	de	bytte	aktivitet.	

4.5 Databearbetning och analysmetod 

Utgångspunkten	för	vår	databearbetning	har	varit	att	ha	syfte	och	forskningsfrågor	

ständigt	närvarande	samt	att	relatera	till	den	valda	teorin.	Initialt	diskuterades	våra	

spontana	reflektioner	kring	dataproduktionen.	Fanns	det	något	vi	fann	av	särskilt	

intresse?	Gick	det	att	se	något	mönster	under	en	enskild	observation?	När	samtliga	

observationer	var	genomförda	gick	vi	igenom	alla	observationsscheman	för	att	leta	efter	

återkommande	företeelser.	Potter	och	Wetherell	(1987)	understryker	att	ett	första	steg	i	

en	diskursanalys	är	att	söka	efter	mönster	i	den	producerade	datan,	i	termer	av	antingen	

likheter	eller	skillnader	i	innehållet.	Vi	fann	både	likheter	och	skillnader	i	vår	data,	vilka	

vi	skrev	ner	för	att	få	en	tydligare	överblick	av	empirin.	Denna	överblick	förde	med	sig	

att	vi	kunde	formulera	teman	som	i	ljuset	av	vår	diskurspsykologiska	ansats	blev	

tolkningsrepertoarer.	Med	det	menar	vi	att	det	inom	dessa	teman	fanns	repetitiva	

uttalanden	som	gav	oss	underlag	för	att	relatera	till	studiens	syfte,	det	vill	säga	vilka	

genusrelaterade	diskurser	som	kom	till	uttryck.	Sedermera	menar	Potter	och	Wetherell	

(1987)	att	det,	i	en	sådan	här	fas	av	databearbetning,	riktas	fokus	åt	att	förstå	hur	

människors	tal	varierar	och	konstituerar	för	att	kunna	ställa	hypoteser	att	testa	i	den	

retoriska	framställningen.	Det	föranledde	att	vi	ingående	granskade	uttalanden	och	

ställde	oss	frågor	berörande	vad	det	sagda	kunde	ha	för	funktion	och	effekt.	Likaledes	

funderade	vi	på	vilka	retoriska	strategier	som	inrymdes	i	dessa	uttalanden.	Genom	att	

ingående	bryta	ner	ett	uttalande	blev	särskilda	enstaka	ord	av	intresse	för	analys.	Vidare	
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ställdes	hypoteser	om	vad	de	enstaka	orden	hade	för	funktion	och	effekt	i	den	specifika	

kontexten	och	hur	de	utgjorde	en	retorisk	strategi.	

4.5.1 Analysverktyg 

Analysverktygen	funktion	och	effekt	används	enligt	Holmberg	(2010)	för	att	fördjupa	

den	analys	som	föreligger	en	studies	resultat.	Genom	att	ställa	hypoteser	kring	ett	

uttalandes	funktion	och	effekt	kan	förståelsen	för	den	retoriska	framställningen	skapas.	

Funktion	avser	att	ställa	sig	frågan	hur	ett	yttrande	kan	tillämpas,	vilket	varierar	

beroende	på	den	kontext	som	yttrandet	sker	i	(Holmberg,	2010;	Potter	&	Wetherell,	

1987).	På	motsvarande	sätt	fungerar	effekt	men	i	användningen	av	effekt	som	

analysverktyg	behöver	frågan	om	vad	ett	uttalande	har	för	verkan	på	mottagaren	ställas.	

Retorik	är	sedermera	ett	begrepp	som	är	relevant	inom	diskurspsykologin.	Potter	

(1996)	beskriver	det	som	inte	endast	en	konst	för	att	övertala	utan	som	ett	verktyg	för	

hur	människor	förstår	varandra	i	interaktionen	mellan	dem.		

Vi	avsåg	att	använda	oss	av	retorik,	funktion	och	effekt	som	analysverktyg	i	de	

tolkningsrepertoarer	som	resultatet	utmynnade	i.	För	att	ingående	kunna	analysera	den	

retoriska	framställningen	och	besvara	syfte	och	frågeställningar	fann	vi	dessa	

analysverktyg	adekvata.		

4.6 Tillförlitlighet 

I	kvalitativa	studier	talas	det	om	trovärdighet,	pålitlighet	och	generaliserbarhet	

(Bryman,	2011).	Vidare	beskrivs	en	studies	transparens	ha	betydelse	för	textens	

trovärdighet.	Att	explicit	beskriva	hur	forskningsprocessen	har	gått	tillväga,	i	den	mån	

att	läsaren	skulle	kunna	genomföra	studien	själv,	blir	texten	transparent	(Svensson	&	

Ahrne,	2015).	Under	framskrivningen	av	vår	text	har	vi	haft	för	avsikt	att	beskriva	så	

ingående	som	möjligt	och	därtill	vara	uppriktiga	kring	eventuella	dilemman.	Det	har	vi	

gjort	genom	att	exempelvis	beskriva	ett	etiskt	dilemma	som	uppstod	under	ett	

observationstillfälle.	Förutom	detta	har	vi	ämnat	ha	en	kritisk	ansats	till	samtliga	delar	

av	texten	vilket	syns	genom	problematisering.	

Vad	gäller	generaliserbarhet	menar	Svensson	&	Ahrne	(2015)	att	det	kan	komma	på	

fråga	att	generalisera	inom	kvalitativa	studier	endast	om	den	egna	studien	jämförs	med	

andra	liknande	studier.	I	vårt	fall	blev	vi	tvungna	att	ställa	oss	frågan	huruvida	vårt	

resultat	hade	kunnat	dela	likheter	med	andra	studier	som	haft	syfte	att	undersöka	
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genusrelaterade	diskurser	inom	förskolan.	Då	vi	inte	har	funnit	sådan	forskning	som	är	

gjord	i	Sverige	blir	det	svårt	att	generalisera	vårt	resultat.	Det	kan	endast	tillämpas	på	

aktuell	förskola.	

Fejes	och	Bolander	(2015)	menar	att	alla	typer	av	texter	erbjuder	någon	form	av	

sanning	vilket	blir	särskilt	intressant	inom	diskursanalys	då	en	sådan	har	för	avsikt	att	

analysera	hur	verkligheten	framställs	i	text	och	tal.	Vad	Potter	och	Wetherell	(1987)	

beskriver	som	reflexivitet	innebär	att	som	forskare	förhålla	sig	till	sin	studie	med	

insikten	om	att	ens	egen	analys	konstruerar	en	version	av	verkligheten	som	är	lika	sann	

som	en	annan	version.	Det	föranleder	att	förstå	att	ens	forskning	inte	är	oberoende	av	de	

sociala	företeelser	som	studeras.	Vad	gäller	vår	studie	påverkar	dessa	förståelser	vår	

databearbetning	genom	att	vi	hyser	tilltro	till	den	version	av	verkligheten	som	vi	

presenterar	i	resultatet.	Med	andra	ord,	våra	analyser	är	en	av	flera	möjliga	

framställningar	av	resultatet	vilket	hade	kunnat	vara	på	ett	helt	annat	sätt,	men	inte	för	

den	delen	mindre	riktig.	

4.7 Metoddiskussion 

En	aspekt	gällande	vårt	metodval	som	vi	bar	med	oss	innan	genomförandet	var	huruvida	

ett	observationsschema	var	tillräckligt.	Att	inte	använda	sig	av	videofilmning	var	ett	

tillvägagångssätt	som	vi	inte	hade	arbetat	med	tidigare.	Därför	hade	vi	våra	tvivel	om	

huruvida	ett	observationsschema	skulle	täcka	allt	vi	avsåg	att	studera.	Tidigare	hade	vi	

haft	videodokumentation	som	”skyddsnät”	där	vi	har	kunnat	återbringa	

dataproduktionen	genom	att	titta	på	videofilmerna	flera	gånger.	I	efterhand	funderar	vi	

på	ifall	vi	missade	något	av	värde	när	vi	tittade	ner	i	våra	observationsscheman	och	

antecknade.	Emellertid	är	vi	överens	om	att	det	vore	liten	risk	att	vi	missade	något	då	vi	

främst	lyssnade	till	vad	som	uttrycktes	i	tal	och	det	visuella	endast	var	sekundärt.	

Något	som	vi	anser	vara	en	fördel	med	observationsschema	som	

dokumentationsverktyg	är	att	mängden	data	inte	behöver	lika	mycket	bearbetning	som	

exempelvis	transkribering	av	intervju.	Istället	för	att	bearbeta	x	antal	minuter	inspelad	

intervju	har	vi	redan	vid	dokumentationen	begränsat	mängden	data	eftersom	vi	endast	

antecknade	det	som	vi	avsåg	att	studera.	

Vad	gäller	vår	forskarroll	har	det	varit	fördelaktigt	att	använda	sig	av	icke-deltagande	

observation	eftersom	det	medförde	att	vi	inte	behövde	göra	anspråk	på	verksamhetens	
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innehåll.	Pedagogerna	kunde	bedriva	verksamheten	tillsammans	med	barnen	som	

planerat	jämfört	med	om	vi	hade	valt	exempelvis	intervju	som	metod.	Det	hade	

inneburit	att	pedagoger	hade	behövt	avsätta	tid	åt	deltagandet	i	vår	studie,	vilket	vi	vet	

av	egen	erfarenhet	kan	vara	svårt	att	organisera	med	kort	varsel.	

4.8 Arbetsfördelning 

Under	arbetet	med	denna	studie	har	vi	till	stor	del	tagit	vara	på	våra	olika	kompetenser.	

Maria	har	övervägande	varit	den	som	manövrerat	tangentbordet	då	hon	har	ett	

gynnsamt	flyt	i	sitt	skrivande.	Bredvid	henne	har	Lena	suttit	och	kommit	med	förslag	till	

formuleringar.	Detta	gjordes	huvudsakligen	i	det	senare	skedet	av	textproduktionen	då	

vi	till	en	början	skrev	på	varsin	dator.	Även	då	tog	vi	vara	på	varandras	kompetenser	

eller	snarare	intressen.	Medan	Maria	ägnade	sig	åt	teoridelen	var	Lena	den	som	åtog	sig	

tidigare	forskning.	Emellertid	har	vi	likaså	under	våra	separata	uppgifter	haft	en	nära	

kommunikation	om	arbetets	innehåll	genom	att	ständigt	fråga	om	och	ifrågasätta	den	

andres	bidrag	till	texten.	Vi	har	också	delgett	varandra	innehållet	på	respektive	del	för	

att	förvissa	oss	om	att	vi	har	förstått	dem	likvärdigt.	Vad	gäller	studiens	

empiriproduktion	är	vi	överens	om	att	vi	har	bidragit	till	produktionen	på	lika	villkor	

och	i	lika	stor	utsträckning.	

5. Resultat och analys 
Dataproduktionen	utmynnar	i	en	empiri	som	kan	beskrivas	enligt	tre	

tolkningsrepertoarer.	Den	första	berör	dikotomin	mellan	flickor	och	pojkar.	Den	andra	

byggs	upp	genom	att	pedagoger	positionerar	abstrakta	karaktärer	som	maskulina.	Den	

tredje	handlar	om	att	ge	barn	talutrymme	oberoende	av	egna	könsföreställningar.	

5.1 När barn erbjuds två genuskategorier 

Denna	tolkningsrepertoar	grundar	sig	i	att	pedagoger	uttryckligen	föreslår	två	

genuskategorier	för	barn	att	relatera	till.	Genom	att	använda	särskilda	ord	förstärks	en	

dikotomi	mellan	dessa	kategorier.	

5.1.1 Tjej och kille 

Vid	ett	bord	i	målarrummet	sitter	två	pedagoger	och	sju	barn.	Pedagogen	Sofie	

håller	upp	en	bok	för	gruppen	och	tar	fram	två	laminerade	figurer.	”Det	här	är	en	

tjej.	Det	är	Milla”	säger	hon	medan	hon	visar	karaktären	Milla.	”Och	det	här	är	en	
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kille”	fortsätter	Sofie	och	visar	karaktären	Viktor.	Barnen	säger	i	kör	”Viktor!”.	

”Viktor,	ja!”	säger	Sofie.	”Milla	och	Viktor	vill	vara	med	när	vi	bygger	tåg.”	

Sofie	inleder	aktiviteten	med	att	säga	att	den	ena	karaktären	är	en	tjej	samtidigt	som	

hon	håller	upp	den	laminerade	figuren	för	gruppen.	Funktionen	av	det	uttalandet	kan	

vara	att	bestämma	vilket	kön	karaktären	tillhör.	Det	som	förstärker	funktionen	av	att	

bestämma	karaktärens	kön	är	att	Sofie	säger	karaktärens	namn,	Milla,	vilket	är	ett	

kvinnonamn.	Det	kan	förstås	som	en	retorisk	strategi	för	att	stärka	övertygelsen	om	

karaktärens	kön.	En	annan	retorisk	strategi	för	att	legitimera	det	Sofie	säger	är	

användandet	av	ordet	är.	Genom	att	säga	att	Milla	är	en	tjej	utesluts	andra	verb	som	

exempelvis	ser	ut	som,	kan	vara,	tycker	jag	är.	Verbet	är	tyder	på	något	beständigt	som	

inte	går	att	förhandla	om,	vilket	gör	funktionen	ännu	tydligare.	Vidare	blir	effekten	att	

inga	andra	kön	kan	antas.	Eftersom	Sofie	framhåller	att	karaktären	bestämt	är	en	tjej	

utesluts	övriga	eventuella	tolkningar.	En	ytterligare	funktion	med	att	tillskriva	

karaktären	Milla	en	könstillhörighet	kan	vara	att	skapa	en	relation	mellan	de	barn	som	

identifierar	sig	som	tjejer	och	karaktären.	Genom	att	de	barn	som	identifierar	sig	som	

tjejer	ges	något	att	relatera	till	i	Sofies	uttalande	kan	effekten	vara	att	de	barnen	känner	

sig	delaktiga	i	aktiviteten.	

När	Sofie	säger	”Och	det	här	är	en	kille”	medan	hon	visar	upp	den	andra	laminerade	

figuren	kan	det	förstås	som	om	hon	konstruerar	samma	sanning	som	med	karaktären	

Milla.	Därmed	sagt	att	funktionen	blir	att	Sofie	bestämmer	karaktären	Viktors	kön.	Även	

i	detta	uttalande	används	ordet	är	vilket	befäster	Viktors	kön	och	förstås	som	en	

retorisk	strategi.	Således	blir	effekten	densamma,	att	det	inte	ges	möjlighet	att	utläsa	

något	annat	kön	hos	Viktor.	Vad	gäller	den	alternativa	funktionen	med	att	tillskriva	

könstillhörighet	kan	den	tillämpas	även	på	detta	uttalande.	Då	Sofie	konstaterar	att	

Viktor	är	en	kille	kan	det	skapas	en	relation	mellan	de	barn	som	identifierar	sig	som	kille	

och	karaktären,	vilket	ger	effekten	av	att	de	blir	involverade	i	sammanhanget.	Den	

retoriska	strategi	som	Sofie	använder	för	att	befästa	de	olika	könstillhörigheterna	kan	

förstås	med	hypoteser	av	vad	ordet	och	har	för	funktion	och	effekt.	Funktionen	kan	vara	

att	samordna	de	två	olika	könstillhörigheterna.	Till	följd	av	denna	funktion	blir	effekten	

att	det	skapas	en	dualistisk	relation	mellan	dessa.	Det	bäddar	i	sin	tur	för	att	andra	

varianter	av	genus	exkluderas	och	barnen	får	endast	tillträde	till	att	positionera	sig	som	

tjej	eller	kille.		
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Det	framstår	som	om	den	sammantagna	effekten	av	dessa	uttalanden	är	att	det	

konstrueras	en	dikotomi	mellan	könstillhörigheterna	tjej	och	kille,	vilka	är	de	enda	som	

Sofie	refererar	till	i	sitt	tal.	Dessutom	använder	hon	sig	av	orden	är	och	och	för	att	

befästa	könstillhörigheterna	och	förankra	denna	dikotomi,	vilket	kan	förstås	som	en	

retorisk	strategi	för	att	kategorisera	genus.		

5.2 När abstrakta karaktärer tillskrivs maskulina pronomen 

Denna	tolkningsrepertoar	byggs	upp	av	antagandet	att	abstrakta	karaktärer	har	

maskulina	pronomen	eller	maskulina	könsidentiteter	vilket	beskrivs	med	två	

empiriutdrag.	I	det	första	utdraget	framstår	det	som	om	det	finns	en	tågförare	som	

barnen	är	bekanta	med	sedan	tidigare	medan	det	i	själva	verket	är	första	gången	som	

denna	okända	tågförare	nämns.	Därmed	blir	pedagogens	refererande	till	han	som	kör	

tåget	ett	sätt	att	skapa	något	konkret	för	barnet	att	relatera	till.	I	det	andra	utdraget	syns	

hur	en	pedagog	frågar	ett	barn	om	en	figur	och	benämner	den	som	en	gubbe.	

5.2.1 Han som kör tåget 

Två	pedagoger	och	sju	barn	sitter	vid	ett	bord	för	att	bygga	ett	tåg	i	miniatyrform.	

Pedagogen	Sofie	vänder	sig	till	Alvar	och	frågar	”Alvar,	vad	behöver	han	som	kör	

tåget?”.	Alvar	tittar	ut	genom	fönstret	och	svarar	inte.	”Han	behöver	nåt…”	tillägger	

Sofie.	Alvar	utbrister	”En	ratt!”.	

Sofie	frågar	Alvar	vad	han	som	kör	tåget	behöver	för	något.	Det	kan	förstås	som	att	hon	

konstruerar	den	abstrakta	karaktären	som	man.	Funktionen	med	användandet	av	

pronomenet	han	kan	vara	att	utesluta	andra	pronomen	som	potentiella	i	sammanhanget.	

Hon	benämner	den	abstrakta	karaktären	som	han	en	ytterligare	gång	när	hon	enligt	vår	

tolkning	stöttar	Alvar	att	tänka	på	frågan.	Det	framstår	som	om	det	repetitiva	uttalandet	

ger	tyngd	till	Sofies	retoriska	strategi.	Genom	att	upprepa	pronomenet	han	kan	Sofie	

förstås	som	angelägen	om	att	konstruera	en	sanning	kring	att	det	är	någon	av	manligt	

kön	som	kör	tåg.	Det	blir	således	effekten	av	uttalandet.		

När	Sofie	tillskriver	den	abstrakta	karaktären	ett	maskulint	pronomen	förefaller	det	som	

om	hon	refererar	till	en	tredje	person	som	Alvar	är	bekant	med.	Hade	frågan	istället	

varit	”vad	behöver	en	tågförare?”	eller	”vad	behöver	hen	som	kör	tåget?”	hade	det	inte	

skett	en	lika	explicit	genuspositionering	och	karaktären	ifråga	hade	inte	tolkats	som	en	

tredje	person.	Genom	att	fråga	vad	en	tågförare	eller	hen	behöver	blir	positioneringen	av	
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den	karaktären	mer	generell	och	tillgänglig	för	alla.	Funktionen	av	ett	sådant	uttalande	

hade	kunnat	innebära	en	icke-kategorisering	av	yrket	som	Sofie	hänvisar	till.	Vidare	

skulle	effekten	kunna	vara	att	alla,	oavsett	könsidentitet,	hade	erbjudits	positionen	som	

tågförare.	Följaktligen	blir	effekten	av	det	faktiska	uttalandet	som	Sofie	gör,	då	hon	

tillskriver	den	abstrakta	karaktären	ett	maskulint	pronomen,	att	det	sker	en	

kategorisering	av	genus.	Det	medför	på	så	vis	att	inga	andra	än	de	vars	pronomen	är	han	

ges	möjlighet	att	vara	tågförare.	

5.2.2 Gubben 

Pedagogen	Pia	hjälper	barnen	Hedvig	och	Lova	att	dra	snören	genom	toalettrullar.	

Aleksandr	kommer	inspringandes	i	rummet	och	klappar	Pia	på	axeln.	Han	håller	en	

pappersfigur	i	handen.	Pia	vänder	sig	om	och	höjer	på	ögonbrynen.	”Har	du	gjort	

en	gubbe?”	Aleksandr	nickar	och	viftar	med	figuren.	

Det	första	som	Pia	gör	när	hon	riktar	uppmärksamheten	åt	Aleksandr	är	att	fråga	om	

han	har	gjort	en	gubbe.	Det	kan	förstås	som	att	hon	styr	frågan	åt	ett	särskilt	håll.	

Funktionen	av	det	kan	vara	att	Pia	vill	ha	ett	specifikt	svar,	mer	bestämt	ett	bekräftande	

på	att	hon	har	förstått	Aleksandrs	verk	riktigt.	Effekten	av	det	blir	då	att	Aleksandrs	

svarsmöjligheter	begränsas.	Med	andra	ord	kan	en	styrd	fråga	förstås	som	ett	sätt	för	

Pia	att	få	det	svar	hon	vill	ha	i	och	med	att	Aleksandr	kan	tänkas	känna	sig	pådriven	att	

svara	ja.	

Genom	att	dessutom	benämna	Aleksandrs	pappersfigur	som	en	gubbe	förstås	Pia	

tillskriva	den	en	maskulinitet.	Vad	som	kan	tänkas	vara	funktionen	med	ett	sådant	

uttalande	är	att	överhuvudtaget	ge	figuren	en	könsidentitet.	I	och	med	att	figuren	får	en	

maskulin	könsidentitet	när	Pia	benämner	den	som	gubbe	blir	effekten	att	inga	andra	

könsidentiteter	görs	möjliga	för	figuren.	Det	syns	vara	en	likhet	med	vad	som	sker	i	

utdraget	Han	som	kör	tåget	vilket	medför	att	en	kategorisering	av	genus	förstärks.	

Därtill	kan	den	retoriska	strategi	som	Pia	använder	förstås	vara	att	hon	leder	frågan	på	

sådant	sätt	att	den	bekräftar	hennes	föreställning	om	vilka	egenskaper	en	pappersfigur	

kan	ha.	

5.3 När genus konstrueras genom tystnad 

Tolkningsrepertoaren	som	beskrivs	i	denna	sekvens	grundar	sig	i	pedagogers	passiva	

tal.	Två	utdrag	visar	hur	det	framstår	som	om	pedagoger	avstår	från	att	vägleda	barnen	i	
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deras	kommunikation	vilket	medför	att	dels	får	barnen	komma	till	tals	oberoende	av	

könsidentitet	och	dels	utmanas	pedagogers	egna	föreställningar	om	genus.	

5.3.1 Jo! Nej! Jo! Nej! 

Fem	barn	tittar	på	pedagogen	Monika	som	förklarar	vad	de	ska	få	i	uppgift	att	göra.	

”Ni	ska	måla	teckningar	som	på	något	sätt	föreställer	fordon.	Här	får	ni	lock	att	ha	

som	hjul”	säger	Monika	och	sträcker	fram	lådan	med	korkar	från	mjölkpaket	till	

barnen.	Ett	par	minuter	senare	diskuterar	barnen	Lovisa	och	Fahid	om	innehållet	

på	deras	teckningar.	Lovisa	säger	”Du	har	inga	hjul	kvar”.	Fahid	utbrister	”JO!”.	

”NEJ!”	svarar	Lovisa.	Monika	tittar	på	Lovisa	och	Fahid	medan	de	säger	emot	

varandra.	”JO!”	svarar	Fahid	med	starkare	röst	än	tidigare.	Lovisa	utropar	”NEJ!”.	

Monika	fortsätter	att	titta	på	Lovisa	och	Fahid	som	slutligen	upphör	att	säga	emot	

varandra	och	återupptar	sina	uppgifter.	

Det	förefaller	som	om	Monika	till	en	början	använder	sitt	tal	för	att	klargöra	villkoren	för	

uppgiften.	Emellertid	är	det	intressanta	hur	hon	växlar	till	att	bli	passiv	i	sitt	tal.	Det	gör	

hon	genom	att	vara	tyst	när	Lovisa	och	Fahid	säger	emot	varandra.	Då	Lovisa	och	Fahid	

säger	emot	varandra	upprepade	gånger	framstår	det	som	om	Monika	har	många	

tillfällen	att	vägleda	dem	i	ett	till	synes	upprört	tillstånd.	Däremot	kan	Monikas	

förtegenhet	förstås	som	en	retorisk	strategi	för	att	låta	båda	barnen	få	höras	och	vara	

högljudda.	Funktionen	av	att	Monika	låter	bli	att	tala	kan	vara	att	hon	vill	utmana	sina	

egna	föreställningar	om	hur	barn	beroende	av	genus	uppträder.	Hade	Monika	ingripit	i	

diskussionen	hade	hon	varit	delaktig	i	att	konstruera	förväntningar	på	barn	eftersom	

vägledning	hade	kunnat	innebära	en	positionering	av	barnen.	Dock	kan	det	förstås	som	

om	Monika	utmanar	sina	föreställningar	genom	att	låta	båda	barnen	vara	högljudda.	

Effekten	av	hennes	icke-tal	skulle	då	kunna	vara	att	barns	individuella	uttryck	får	

utrymme	oberoende	av	könsidentitet.		

5.3.2 Färgstark kommunikation 

Barnen	Fahid,	Wilma,	Lovisa	och	Hugo	har	varsin	teckning	framför	sig	och	målar	

med	vattenfärger.	När	pedagogen	Katarina	säger	till	flyttar	barnen	ett	steg	till	

vänster	för	att	fortsätta	måla	på	teckningen	som	de	då	har	framför	sig.	Katarina	

står	vid	bordet	och	tittar	på	när	barnen	målar.	Lovisa	säger	”Men	Fahid,	du	gör	fel	

på	min	teckning”.	Fahid	lyfter	blicken	från	teckningen	som	han	har	framför	sig	och	

rynkar	på	ögonbrynen	åt	Lovisa.	”Det	ska	inte	vara	grönt	där”	säger	Lovisa	och	
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pekar	på	teckningen.	Katarina	tittar	på	hörnet	av	teckningen	som	Lovisa	pekar	på.	

Fahid	höjer	rösten	och	säger	”Men	asså!	Man	får	göra	som	man	vill,	så	du	

bestämmer	inte!”.	”Då	målar	jag	gult	på	din	sen”	svarar	Lovisa	och	tittar	ner	i	

teckningen	som	hon	har	framför	sig.	”Nä-ää!”	skriker	Fahid.	Katarina	tittar	på	

Lovisa	och	Fahid	utan	att	säga	något.		

Även	i	detta	utdrag	syns	en	pedagog	vara	passiv	i	sitt	tal.	Medan	Lovisa	och	Fahid	tycks	

vara	oense,	liksom	i	Jo!	Nej!	Jo!	Nej!,	ingriper	inte	Katarina	i	deras	diskussion.	Liksom	

Monika	låter	Katarina	bli	att	tala.	Detta	icke-tal	kan	likaledes	förstås	som	en	retorisk	

strategi	för	att	låta	båda	barnen	komma	till	tals.	Funktionen	och	effekten	av	Monikas	

icke-tal	går	således	att	tillämpa	även	på	Katarinas	tystnad.	Genom	att	Katarina	

bibehåller	sin	tystnad	även	när	Fahid	höjer	rösten	framstår	det	som	om	även	hon	vill	

pröva	sina	egna	föreställningar	om	barns	uppträdande	beroende	av	genus.	Därför	är	den	

sammantagna	förståelsen	av	funktionen	och	effekten	i	Monika	och	Katarinas	retorik,	

deras	val	att	inte	tala,	att	det	framhålls	en	icke-kategorisering	av	genus.	

5.4 Sammanfattning av resultat 

Utifrån	resultaten	går	det	att	urskönja	en	variation	av	tolkningsrepertoarer	som	alla	är	

relaterade	till	genus	och	kommer	till	uttryck	i	både	pedagogers	tal	och	pedagogers	icke-

tal.	I	resultatet	framkommer	det	att	pedagoger	konstruerar	en	dikotomi	mellan	två	kön	

genom	att	bestämma	fiktiva	karaktärers	könstillhörighet.	Den	retoriska	strategi	som	

används	för	att	göra	detta	är	att	använda	särskilda	ord	i	särskilda	uttalanden.	Vidare	

visar	resultatet	också	att	maskulina	pronomen	tillskrivs	abstrakta	karaktärer	vilket	gör	

att	personer	med	annat	pronomen	än	han	exkluderas.	Dessutom	åskådliggör	resultatet	

hur	pedagogers	icke-tal	lämnar	utrymme	för	barns	individuella	uttryck	oberoende	av	

genus.		

6. Diskussion 
Det	mest	framträdande	resultatet	är	att	pedagoger	kategoriserar	genus	när	de	talar	med	

barn.	Emellertid	framgår	det	också	att	det	sker	en	icke-kategorisering	av	genus.	De	

exempel	som	visar	på	kategorisering	av	genus	tar	sig	uttryck	på	olika	sätt	men	leder	till	

samma	resultat.	Därtill	skiljer	sig	tolkningsrepertoaren	om	pedagogers	icke-tal	från	de	

andra	tolkningsrepertoarerna	eftersom	den	fokuserar	på	vad	som	inte	uttalas.	Dessa	

resultat	diskuteras	i	relation	till	den	tidigare	forskning	som	redogörs	för	i	denna	studie.	
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6.1 Pedagogens normerande auktoritet 

Det	är	av	avgörande	vikt	att	beakta	pedagogens	roll	i	de	genusrelaterade	diskurser	som	

det	ges	uttryck	för	i	resultatet.	Inte	endast	för	att	det	är	pedagogens	tal	som	vi	studerar	

utan	med	orsak	av	den	position	som	pedagogen	besitter.	Med	det	menar	vi	att	det	

medföljer	förpliktelser	av	att	vara	pedagog	i	förskolan,	vilka	innefattar	att	bland	annat	

representera	de	värden	och	uppdrag	som	redogörs	för	i	styrdokument.	Positionen	som	

pedagog	medför	en	auktoritet	som	konstruerar	villkoren	för	barnens	deltagande.	Genom	

att	pedagoger	i	sitt	tal	ger	uttryck	för	normer,	exempelvis	genom	att	utesluta	personer	

med	annat	pronomen	än	han	som	potentiella	tågförare	eller	benämna	figurer	som	

gubbar,	inverkar	de	på	barns	förståelse	av	världen.	Liknande	företeelse	syns	i	Ärlemalm-

Hagsér	och	Pramling	Samuelssons	(2009)	resultat	där	pedagoger	också	tillskriver	

abstrakta	karaktärer	maskulina	pronomen.	När	pedagoger	styr	kommunikationen	med	

barn	genom	att	ställa	en	ledande	fråga	som	exempelvis	”vad	är	det,	en	gubbe?”	fastställs	

villkoren	för	vilka	möjliga	genuspositioner	barn	kan	tänkas	anta.	Likaledes	visar	

resultatet	i	Hellmans	(2010)	studie	hur	pedagogers	normerande	auktoritet	reglerar	

barns	genuspositionering.	När	pedagoger	befinner	sig	i	barns	närvaro	tycks	barn	avhålla	

sig	från	könsöverskridanden.	Essensen	av	detta	är	enligt	vår	mening	att	pedagoger	har	

en	position	som	är	avgörande	för	barns	förståelse	av	genus.	

6.2 Vad (icke-)kategoriseringen gör med barnen 

I	tolkningsrepertoaren	När	genus	konstrueras	genom	tystnad	förstås	Monika	och	

Katarina	utmana	sina	egna	föreställningar	om	genus	när	de	låter	bli	att	tala.	Vilka	

genusrelaterade	föreställningar	Monika	och	Katarina	har	är	förvisso	ovisst	men	med	

hänvisning	till	Eidevalds	(2009)	resultat	kan	de	tänkas	innefatta	att	flickor	är	tystlåtna	

och	pojkar	är	högljudda,	något	som	pedagoger	i	studien	ger	uttryck	för.	I	likhet	med	den	

uppmuntran	som	finns	kring	att	flickor	ska	våga	ta	plats	(Edström,	2014)	kan	

pedagogerna	ha	samma	strävan,	vilket	kan	vara	en	förklaring	till	deras	tystnad.	

Ytterligare	belägg	för	den	strävan	som	de	kan	tänkas	ha	finns	i	det	resultat	som	

Sandström,	Stier	och	Sandberg	(2013)	presenterar.	Pedagoger	syns	vara	angelägna	om	

att	få	barn	att	överträda	traditionella	könsgränser	för	att	vidga	deras	perspektiv	kring	

könsidentifiering.	Om	då	Monika	och	Katarina	lämnar	utrymme	för	barnen	att	vara	

högljudda,	och	det	sker	en	icke-kategorisering	som	vi	nämnde,	vad	gör	denna	icke-

kategorisering	med	barnen?	Kan	den	innebära	att	barn,	i	synnerhet	andra	än	pojkar,	

vågar	ta	mer	plats?	Och	vad	innebär	motsatsen,	det	vill	säga	att	barn	kategoriseras	
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utifrån	genus?	Som	Grace,	David	och	Ryan	(2008)	påpekar	tenderar	barn	att	gruppera	

och	integrera	sig	själva	i	sociala	kategorier	som	bestäms	av	genus,	det	vill	säga	i	

kategorierna	flickor	och	pojkar.	Om	också	pedagoger	kategoriserar	barn	utifrån	dessa	

kategorier,	som	innefattar	de	genusanknutna	egenskaper	som	Eidevald	(2009)	redogör	

för,	menar	vi	att	det	skapar	förväntningar	på	barn	som	i	sin	tur	införlivar	dessa.	Det	är	

inte	bara	på	grund	av	pedagogers	normerande	auktoritet	utan	också	till	följd	av	de	

språkliga	framställningar	som	pedagoger	hålls	ansvariga	för.	Som	Potter	och	Wetherell	

(1987)	poängterar	anpassas	människors	tal	till	de	motiv	som	ligger	till	grund	för	vad	de	

vill	åstadkomma.	Vidare	påstår	vi	att	dessa	motiv	kan	vara	både	medvetna	och	

omedvetna.	De	medvetna	motiven	kan	användas	för	att,	i	enlighet	med	Monika	och	

Katarinas	icke-kategorisering,	konstruera	alternativ	till	de	föreställningar	som	finns	om	

genus	och	beteenden.	Likaledes	kan	de	omedvetna	motiven	förstås	vara	en	del	av	redan	

rådande	diskurser	som	upprätthåller	exempelvis	en	dikotomi	mellan	flickor	och	pojkar,	

vilket	illustreras	i	tolkningsrepertoaren	När	barn	erbjuds	två	genuskategorier.	Då	Sofie	

konstaterar	att	flicka	och	pojke	är	de	enda	möjliga	genuspositionerna	förstår	vi	det	som	

om	hennes	omedvetna	underliggande	motiv	kommer	till	uttryck.	Oavsett	om	det	är	en	

kategorisering	eller	icke-kategorisering	som	sker	framstår	det	som	om	retoriska	

strategier	har	bärande	betydelse	för	dessa.	

6.3 Exkluderingen av barn vars genus inte är flicka eller pojke 

De	barn	som	inte	identifierar	sig	som	varken	flicka	eller	pojke	ryms	inte	i	de	uttalanden	

som	Sofie	och	Pia	gör	i	tolkningsrepertoarerna	När	barn	erbjuds	två	genuskategorier	och	

När	abstrakta	karaktärer	tillskrivs	maskulina	pronomen.	Utifrån	resultatet	i	denna	studie,	

vilket	i	viss	mån	befäster	idén	om	ett	dikotomt	förhållande	mellan	flickor	och	pojkar,	är	

det	rimligt	att	ställa	sig	frågan	om	vilka	som	bär	ansvaret	för	de	barn	som	inte	faller	

inom	ramen	för	det	binära	könssystemet.	Med	anledning	av	att	dessa	barn	numera	syns	

bli	erkända	och	få	större	stöd	av	samhället	(Dunham	&	Olson,	2016)	kan	det	tänkas	ingå	

i	förskolans	uppdrag	att	bidra	till	det	stöttande	klimatet.	Det	menar	vi	eftersom	

förskolan	är	en	del	av	samhället	och	kan	vara	en	av	de	första	institutioner	som	barn	

vistas	i.	Därtill	visar	resultatet	i	denna	studie	att	pedagoger	bestämmer	villkoren	för	

barns	genuspositionering,	vilket	förstärker	argumentet	för	att	förskolan	ska	åtaga	sig	

detta	ansvar.	Dessutom	yrkar	Olson	med	flera	(2016)	som	sagt	för	att	omgivningens	

accepterande	är	av	avgörande	betydelse	för	den	psykiska	hälsan	hos	barn	som	inte	

identifierar	sig	som	det	kön	som	gavs	dem	vid	födseln.	
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Den	tidigare	forskning	som	berör	barns	könsöverskridanden,	inte	sällan	uppmuntrade	

av	pedagoger	(Larremore,	2014;	Giraldo	&	Colyar,	2012;	Wohlwend,	2012;	Hellman,	

2010;	Sandström,	Stier	&	Sandberg,	2013),	hänger	samman	med	våra	egna	erfarenheter	

vad	gäller	genusmedvetenhet	i	förskolan.	Gemensamt	för	den	tidigare	forskningen	och	

våra	egna	erfarenheter	är	att	de	innefattar	en	dikotomi	mellan	två	kategorier,	flickor	och	

pojkar,	och	att	dessa	uppmuntras	att	ta	till	sig	egenskaper	och	attribut	hos	den	motsatta	

kategorin.	Det	kan	synas	vara	problematiskt	vad	gäller	inkluderingen	av	de	barn	som	

inte	identifierar	sig	som	flicka	eller	pojke.	Om	vi	endast	talar	om	könsöverskridanden,	

det	vill	säga	att	flickor	ska	bli	mer	som	pojkar	och	vice	versa,	exkluderas	dessa	barn.	

Istället	kan	kategorierna	flicka	och	pojke,	som	Butler	(2005)	menar,	suddas	ut.	Genom	

att	förstå	genus	som	ett	spektrum	av	uttryck	istället	för	två	motsatta	kategorier	hävdar	

vi	att	det	möjliggörs	utrymme	för	alla	barn	att	forma	sin	egen	könsidentitet.	Vad	

förskolan	som	verksamhet	kan	tänkas	ha	för	ställning	i	detta	vore	att	reflektera	över	

sättet	att	tala	om	barn	i	termer	av	genus.	Exempelvis	kan	en	grupp	barn	benämnas	som	

barn	istället	för	flickor	och	pojkar.	På	så	vis	sker	ingen	kategorisering	av	genus.	Med	

hänvisning	till	den	ståndpunkt	som	Burr	(1995)	presenterar	är	vår	avsikt	dock	inte	att	

avfärda	kategorisering	av	genus.	Som	det	inledningsvis	nämndes	behöver	två	separata	

kategorier	av	genus	erkännas	för	att	känneteckna	den	obalans	som	finns	mellan	dem	

(Burr,	1995),	förslagsvis	för	att	i	sin	tur	skapa	bättre	förutsättningar	för	den	

underordnade	kategorin.	Däremot	menar	vi	att	kategoriseringen	av	genus	förlorar	detta	

syfte	om	den	exkluderar	barn	som	inte	identifierar	sig	som	flicka	eller	pojke.	Såvida	bör	

kategoriseringen	av	genus	inte	vara	den	huvudsakliga	komponenten	vad	gäller	

könsuttryck	utan	den	kan	ses	vara	ett	komplement.	Den	primära	utgångspunkten	skulle	

istället	kunna	vara	att	förstå	genus	som	ett	flöde	av	uttryck	där	det	inte	talas	om	

könsöverskridanden,	utan	alla	positioner	är	tillgängliga	för	alla.	

7. Slutsats och didaktiska implikationer 
Den	sammantagna	förståelsen	av	resultatet	är	att	pedagoger	både	kategoriserar	och	

icke-kategoriserar	genus.	Det	tar	sig	uttryck	genom	tre	tolkningsrepertoarer	vari	

retoriska	strategier	för	uttalanden	konstruerar	dessa.	De	retoriska	strategier	som	

pedagoger	använder	för	att	(icke-)kategorisera	är	att	använda	specifika	ord	alternativt	

låta	bli	att	tala.	Vår	slutsats	är	att	en	kategorisering	av	genus	medför	att	barn	som	inte	

identifierar	sig	som	flicka	eller	pojke	exkluderas.	Därtill	innebär	en	icke-kategorisering	
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att	alla	barn	främjas	att	bli	erkända	för	sina	individuella	uttryck	oberoende	av	

genuskategorier.	

Det	förefaller	som	relevant	att	ställa	sig	frågan	huruvida	pedagogers	repertoar	av	

könsuttryck	vidgas	i	och	med	denna	forskning.	Vi	vill	framhäva	att	vårt	arbete	kan	vara	

ett	bidrag	till	att	i	första	hand	medvetandegöra	och	synliggöra	den	(icke-)kategorisering	

av	genus	som	sker	och	inverkar	på	barns	förståelse	av	genus.	Den	tidigare	forskning	som	

berör	barn	utanför	det	binära	könssystemet	har	endast	varit	av	internationell	karaktär.	

Därför	blir	vårt	arbete	ett	bidrag	till	det	svenska	forskningsfältet.	Likaledes	kan	vår	

forskning	vara	ett	underlag	för	att	diskutera	genusrelaterade	frågor	i	mindre	sociala	

praktiker,	förslagsvis	i	arbetslag	på	förskolan.	Kanske	kan	dessa	tas	med	till	exempelvis	

pedagogiska	forum	där	förskolechefer	medverkar,	som	i	sin	tur	får	underlag	att	påverka	

högre	instanser.	Likaledes	vill	vi	hänvisa	till	den	position	som	pedagoger	har,	vilken	det	

refereras	till	under	rubriken	Pedagogens	normerande	auktoritet	i	diskussionen,	är	det	

värt	att	poängtera	att	det	egna	förhållningssättet	hos	pedagoger	har	betydelse	för	barns	

villkor	för	deltagande.	Har	idén	om	något	annat	än	två	dikotoma	genuskategorier	aldrig	

tagits	i	beaktande	lämnar	det	inget	utrymme	för	barn	utanför	dem	att	inkluderas.	 	
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Bilagor 

Hej!	
Vi	heter	Maria	Koho	och	Lena	Martell.	Vi	studerar	sista	terminen	på	
förskollärarprogrammet	vid	Högskolan	i	Halmstad.	Just	nu	arbetar	vi	med	vårt	
examensarbete	där	vi	ska	genomföra	en	observationsstudie	med	fokus	på	genus	och	
kommunikation.	Vi	vill	därför	dokumentera	verksamheten	med	hjälp	av	
fältanteckningar.	Vi	kommer	därmed	inte	att	dokumentera	med	varken	ljudupptagning	
eller	videofilm.	Trots	det	behöver	vi	ert	medgivande	för	att	ert	barn	ska	få	delta	i	
studien.	

Under	några	dagar	kommer	vi	att	besöka	er	förskola	i	samråd	med	arbetande	personal.	
Medverkan	i	studien	är	frivillig	och	om	man	har	valt	att	vara	med	och	ångrar	sig	får	man	
avbryta	sitt	deltagande.	

I	vår	forskning	följer	vi	strikt	Vetenskapsrådets	forskningsetiska	principer	vilket	i	
huvudsak	uttrycks	som	individskyddskrav	inom	fyra	områden.	Dessa	områden	är	
informationskravet,	samtyckeskravet,	konfidentialitetskravet	samt	nyttjandekravet.	
Informationskravet	uppfylls	genom	den	information	vi	ger	i	detta	brev,	samtyckeskravet	
innebär	att	målsman	till	de	barn	som	deltar	i	denna	studie	ger	sitt	skriftliga	medgivande.	
Dessutom	kommer	vi	vara	lyhörda	för	barnens	reaktioner	ifall	de	visar	tecken	på	att	inte	
vilja	delta	i	studien	och	då	vidta	åtgärder	för	det.	Konfidentialitetskravet	innebär	att	vi	
som	forskare	kommer	att	behandla	de	uppgifter	om	de	barn	som	deltar	på	ett	sådant	
sätt	att	utomstående	inte	kan	identifiera	dessa	barn.	Nyttjandekravet	innebär	att	de	
uppgifter	som	insamlats	om	barnen	endast	kommer	användas	för	forskningsändamål.	

TACK	FÖR	DIN	MEDVERKAN!	

VILL	DU	VETA	MER,	KONTAKTA		

Maria	Koho,	(telefonnummer),	markoh14@student.hh.se	
Lena	Martell,	(telefonnummer),	lenmar14@student.hh.se		

Kristina	Holmberg	(examinator),	(telefonnummer),	kristina.holmberg@hh.se		

�–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	

Mitt	barn	heter:	

____________________________________________________________	
Jag	samtycker	till	att	mitt	barn	deltar	i	studien	

____________________________________________________________	
Målsmans	namnteckning	
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Syftet	är	att	undersöka	vilka	genusrelaterade	diskurser	som	kommer	till	uttryck	i	mötet	mellan	pedagoger	och	barn	på	förskolan.	
	

	Vem?	 Vad	händer?	 Reflektion	
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