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Abstrakt  

Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur pedagoger i 

fokusgruppssamtal samtalar om barns konflikter på en yngrebarnsavdelning, vilket 

besvaras genom forskningsfrågorna “Vilka diskurser präglar pedagogers samtal 

kring normativa påståenden om genus och barns konflikter?” och “Vilka 

kategoriseringar av barn framträder i fokusgruppssamtal med pedagoger?”. Studien 

utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv med diskursanalys och 

diskurspsykologi som metodologisk utgångspunkt. Den kvalitativa datan 

producerades genom två fokusgruppssamtal med tre pedagoger på vardera 

yngrebarnsavdelning. Resultatet visar tydliga diskurser som präglar hur pedagoger 

samtalar. Diskurserna som synliggörs i denna studie är att det talas om att pojkar är 

mer utåtagerande än flickor, det talas om flickors könsöverskridande beteende som 

positivt och pojkars könsöverskridande som oönskat. Den sista diskursen som 

synliggörs är att pedagogerna uttrycker att det inte finns någon skillnad i pojkar och 

flickors utåtagerande beteende på yngrebarnsavdelningen. Resultatet visar även att 

pedagogerna i studien kategoriserar barnen utifrån deras beteende i de yngre 

åldrarna men när de samtalar om de äldre barnen på förskolan kategoriseras de efter 

kön. Slutsatsen är att pedagogernas samtal präglas av diskurser som kategoriserar de 

äldre barnen efter kön, men när pedagogerna talar om de yngre barnen präglas 

samtalet av diskurser som inte kategoriserar efter kön utan istället efter beteende.  

 

 

 

Nyckelord: Förskola, pedagoger, konflikt, genus, socialkonstruktionism, diskursanalys, 

diskurspsykologi, fokusgruppssamtal, diskurs, kategorisering.  

  



   

 

 

Förord  
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och hjälpt oss att arbeta fram vårt examensarbete. Vi vill även tacka pedagogerna som har 
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1. Inledning  

Odenbring (2010) och Hellman (2010) menar att pedagoger i förskolan kategoriserar barn 

genom bland annat språket. Hellman menar att för att få tillgång till kategorin “flicka” eller 

“pojke” måste barnen bete sig på ett speciellt sätt. Markström och Simonsson (2011) drar 

samma slutsats och menar att detta beror på att pedagogerna har förväntningar på att barnen 

ska bete sig på ett visst sätt i specifika situationer, beroende på vilka könsdiskurser som råder 

på förskolan. I samband med de olika kategoriseringarna som görs i förskolan ges barn bland 

annat olika förutsättningar att hantera konflikter (Eidevald, 2009; Odenbring, 2010; Hellman, 

2010). Eftersom att konflikter är en del av förskolans vardag anser vi att det finns en 

problematik då pojkar och flickor har olika villkor i en konfliktsituation. Med begreppet 

konflikter i denna studie menas situationer där barn synligt är oense, med fokus på ett 

utåtagerande beteende. Eidevald (2009) menar att pedagoger uttrycker en skillnad bland 

pojkar och flickors mognadsgrad, där det talas om att flickor är mer mogna än pojkar, vilket 

sedan återspeglas i konfliktsituationer. Även David och Murphy (2007) synliggör fördomarna 

genom att framhålla att flickorna är bättre på att kontrollera sitt temperament.  

 

Martin och Rubles (2004) studie visar att det är först efter tvåårsåldern som barns 

medvetenhet kring könskategoriseringar synliggörs. De menar att dessa könskategoriseringar 

är av karaktäristiska drag. Detta är bland annat att flickor förväntar sig att andra flickor gillar 

samma saker och lekar som de själva, men förväntar sig att pojkar uppskattar andra lekar mer. 

Forskarna menar dock att det inte är förrän i femårsåldern som de anpassar sig mer och mer 

till det kön de tillhör eller förväntas tillhöra. Barnen börjar då själva leta efter olika 

könskategoriseringar och vad som anses passande för deras kön. Detta menar forskarna är för 

att de vill ha en social tillhörighet i den värld de lever i (Martin & Ruble, 2004). 

 

Eidevald (2009) beskriver i sin studie att pedagogerna uttrycker att pojkar inte lärt sig 

finesserna i det sociala samspelet lika tidigt som flickorna och ses därför som mer omogna. 

Detta återspeglas i konfliktsituationer där flickorna blir tillsagda att anpassa sig och vara mer 

flexibla i konflikter med pojkar, exempelvis i konflikter om material. Våra erfarenheter säger 

att även om de yngsta barnen till stor del är omedvetna om könskategoriseringar är 

pedagogerna på förskolan styrda av diskurser som påverkar hur det talas om barn och hur de 

kategoriseras. 
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Det finns mycket forskning och studier om genus och konflikter i förskolan, men dessa är 

nästan uteslutande gjorda med barn i 3-5 års ålder (Ashby & Neilsen-Hewitts, 2012). Vi ser 

avsaknaden av studier gjorda bland de yngre barnen på förskolan som en problematik för 

pedagoger som arbetar med barn i åldern två till tre år eftersom det kan bidra till att 

kategoriseringar omedvetet fortsätter att reproduceras. Med mer forskning om ämnet kan 

medvetenheten ökas och förståelsen för arbetet med de yngsta barnen öka. Lynch (2015) 

menar att förskolan ska vara en könsneutral plats och Skolverket (2016) beskriver att 

förskolan ska lyfta och synliggöra rättvisa och jämställdhet. När det saknas forskning och 

studier utförda med yngre barn, hur vet vi då att förskolan uppnår sitt mål om att vara rättvisa 

och jämställda? När utbudet på denna forskning är begränsat, kan pedagoger ha svårigheter 

utveckla sitt arbetssätt och bli upplysta om hur barn ges olika förutsättningar i konflikter. 

Emilson, Folkesson och Moqvist Lindberg (2016) redogör för hur pedagogerna i deras studie 

talar om att försöka att motarbeta könsstereotyper. Samtidigt redogör de för hur de tror att det 

är omöjligt att frångå könskategoriseringarna eftersom det enligt pedagogerna finns två kön 

av en anledning. Att pedagogerna uttrycker att det finns två kön som skiljer sig ifrån varandra, 

vilket kan beskrivas som en norm, vilket Dolk (2013) förklarar som outtalade regler. Genus är 

den syn på kön som enligt Burr (2003) har utvecklats kulturellt och historiskt, det vill säga att 

det finns två kön, pojkar och flickor, som förväntas bete sig på ett visst sätt beroende på vilket 

kön det är. Normer inom genuspedagogik innebär att människor med ett visst kön ska bete sig 

på ett visst sätt. Om normerna bryts tenderar dessa människor att anses vara konstiga (Dolk, 

2013). Det är dessa definieringar av genus och norm som kommer att användas i föreliggande 

studie.  

Om pedagoger i förskolan reproducerar könsdiskurser där pojkar ses som bråkiga och flickor 

som mer socialt kompetenta kan dessa diskurser reproduceras av barnen som sedan tar med 

sig dem ut i samhället och dessa mikrodiskurser kan bilda makrodiskurser. Vi tänker oss att 

dessa diskurser är som två kugghjul som rullar och ju mer dessa diskurser reproduceras, desto 

längre kommer kugghjulen att spinna på. För att producera nya diskurser behövs således 

något som stoppar kugghjulen vilket vi avser att vår studie kan bidra till. Käppen i kugghjulen 

blir här att uppmärksamma rådande diskurser och att ge förutsättningar till att problematisera 

dem.  

Vårt problemområde grundat i ovanstående är dels att det saknas forskning kring konflikter ur 

ett genusperspektiv bland de yngsta barnen på förskolan. Vi ser även en problematik i att 
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pedagoger uttrycker att det är omöjligt att frångå könskategoriseringar, vilket får oss att undra 

över hur könskategoriseringarna ser ut på en yngrebarnsavdelning, eftersom att det som 

tidigare nämnt är ett tunt utbud med forskning inom det området. Vi ser även ett problem i att 

diskurser fortsätter att, enligt våra erfarenheter reproduceras.   

1.1.	  Syfte	  	  

Syftet är att undersöka hur pedagoger i fokusgruppssamtal samtalar kring normativa 

påståenden om genus och barns konflikter på en yngrebarnsavdelning.   

1.2.	  Forskningsfrågor	  

Vilka diskurser präglar pedagogers samtal kring normativa påståenden om genus och barns 

konflikter?  

 

Vilka kategoriseringar av barn framträder i fokusgruppssamtal med pedagoger? 

2. Tidigare forskning  

I avsnittet nedan följer en redogörelse för tidigare forskning inom ämnet genus och konflikter. 

Det första avsnittet redogör för hur pedagoger kategoriserar barn efter kön. I det andra 

avsnittet redogörs för konflikter i förhållande till barns kön. Det tredje avsnittet redogör för 

pedagogers förhållningssätt och positionering mot flickor och pojkar, samt vilket beteende de 

förmedlar vara lämpligt för pojkar respektive flickor. Slutligen följer en sammanfattning av 

kapitlet tidigare forskning.  

 

2.1.	  Att	  kategorisera	  barn	  –	  en	  fråga	  om	  kön	  

Eidevald (2009) drar slutsatsen att pedagoger förväntar sig att flickor ska vara mer flexibla 

och vara mer kompetenta i det sociala samspelet än pojkar. Markström och Simonsson (2011) 

uttrycker detta som att när pedagogerna talar om ”starka flickor” motsvarar det att flickorna 

ska kunna kommunicera med andra, visa sina känslor samt veta vad hon vill. Månsson (2011) 

synliggör kategoriseringar som pedagoger gör i samtal om barn. Hon menar, till skillnad från 

ovanstående att flickor som är högljudda och bestämmande kategoriseras som envisa och 

trotsiga av pedagogerna. Vidare menar Månsson att pojkar med samma beteende inte placeras 
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i denna kategori.  Även Hellman (2010) beskriver hur barn, beroende på kön placeras i olika 

kategorier trots att barnen uppvisar samma beteenden.  

 

Odenbring (2010) och Hellman (2010) uppmärksammar hur pedagoger, genom sitt språk 

kategoriserar barn efter kön. Genom språket synliggör pedagogerna hur barn bör bete sig för 

att placeras i kategorin ”pojke” eller ”flicka”. I likhet med Odenbring och Hellman menar 

Markström och Simonsson (2011) att det är pedagogerna som kategoriserar barn och 

bestämmer på så vis vad som är normalt och önskvärt för flickor i förskolan. Ett önskvärt 

beteende för flickor i förskolan är att de ska kunna socialisera och kommunicera på ett 

lämpligt vis i förskolans verksamhet. Men vad som anses som lämpligt vis verkar enligt 

författarna bero på den specifika situationen och hur en flicka förväntas agera i förhållande till 

rådande könsdiskurs.  

 

2.2.	  Konflikter	  i	  förhållande	  till	  barns	  kön	  	  

Koepke och Harkins (2008) och Booren (et al., 2012) har i sin studie kommit fram till att 

pojkar mer frekvent förekommer i konflikter än vad flickor gör. Koepke och Harkins kom 

även fram till att pojkarna oftare än flickor hamnar i konflikt med lärarna under sin skolgång. 

Brock och Curby (2014) menar även de att pojkar har större svårighet med den sociala 

interaktionen med lärare, och deras resultat visar därför att pojkar har ett mer utåtagerande 

beteende jämfört med flickor. Colwell och Lindsey (2013) menar att flickor har en bättre 

förmåga att identifiera känslor än pojkar. Kan detta vara en anledning till att flickor 

förekommer mindre i konflikter eller är det ett resultat av pedagogers förväntningar på 

barnen? Choi och Dobbs-Oates (2016) har i en kvantitativ studie låtit föräldrar och 

förskollärare svara på enkäter där de rankar barnens beteende på en skala 1-5 om bland annat 

konflikter. Till skillnad från ovanstående forskning fann de att föräldrar och pedagoger inte 

synliggjorde några större skillnader mellan könen vid påståenden om konflikter.   

2.3.	  Vilda	  pojkar	  och	  lugna	  flickor	  

Eidevald (2009) och Ahn och Stifter (2006) beskriver hur förskollärare positionerar sig olika 

gentemot pojkar och flickor i konflikt. Han menar att de olika positioneringarna gör att det 

förmedlas olika saker till olika kön. Författaren menar att förskollärare tar en mer 

dominerande position mot flickor vilket förmedlar att de inte ska ta plats, utan vara flexibla 



   

5 

 

och visa hänsyn mot andra. Mot pojkar däremot tas en mer passiv position som i sin tur 

förmedlar att pojkar, till skillnad från flickor ska försvara sin rätt och sin plats. Odenbring 

(2010) beskriver hur flickor placeras ut mellan stökiga pojkar för att agera “stötdämpare”, 

vilket är en handling som sker på grund av pedagogers förväntningar utifrån kön.  

 

Markström och Simonsson (2011) har i sin studie kommit fram till att när det talas om flickor 

som brottas och som är delaktiga i pojkarnas “vilda lek” uttrycker pedagogerna det som att 

flickorna bryter mot rådande könsnormer. Lundström (2008) lyfter i sin studie en situation där 

en flicka får konsekvenser efter att hon satt ut benet framför ett annat barn så att barnet 

snubblar. Författaren menar att en sådan händelse inte hade tagits upp till samtal om det 

istället varit en pojke som agerade på det viset, eftersom det ses som en maskulin handling. 

Mossa (et al., 2009) menar att flickor fokuserar mer på att lösa konflikter samt att de har 

mindre benägenhet att visa ett utåtagerande beteende. Skalicka (et al., 2015) har i sin studie 

kommit fram till att pojkar är mer utåtagerande än flickor och David och Murphy (2007) 

menar att flickor är bättre på att kontrollera sitt temperament. Även Emilson (et. al., 2016) 

drar slutsatsen att pedagoger förväntar sig och anser att pojkar är mer utåtagerande och har ett 

vildare beteende än flickor. Pedagogerna i studien uttrycker att de anser att flickor kan vara 

svåra att hantera, men att de oftast uppfattas som lugnare. Flickor visar sig enligt Guo Han (et 

al., 2016) ofta vara mer blyga än vad pojkar är. Men kan det vara så att pedagoger uppfattar 

flickor som mer blyga än pojkar eftersom Emilson (et. al., 2006) rapporterar att flickor 

uppfattas som lugnare.   

 

2.4.	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	  	  	  

Tidigare forskning visar att pedagoger kategoriserar barn enligt kön och har olika 

förväntningar på hur pojkar respektive flickor ska uppträda. Trots att barn uppvisar samma 

beteende placeras de i olika kategorier. Vidare visar tidigare forskning att pojkar oftare 

uppvisar ett utåtagerande beteende än flickor, samt att flickor anses ha en bättre förmåga att 

identifiera känslor hos andra vilket kan vara en anledning till att flickor inte uppfattas vara 

lika utåtagerande som pojkar. En annan faktor till att pojkar uppfattas som mer utåtagerande 

kan vara att pedagoger positionerar sig själva och barnen olika i konflikt beroende på barns 

kön. Men även att flickor som utmanar könsnormerna med ett utåtagerande beteende ses som 
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normbrytande och får konsekvenser för sina handlingar, något som vår tidigare forskning 

visar att pojkar inte får för samma beteende. 

Då vårt syfte är att undersöka hur pedagoger i fokusgruppssamtal samtalar kring normativa 

påståenden om genus och barns konflikter på en yngrebarnsavdelning har ovanstående 

tidigare forskning bidragit till att vi fått en inblick i vilka normer som präglar pedagogers syn 

på barn i konflikt. Då majoriteten av tidigare forskning är utförd med de äldre barnen på 

förskolan som grund finner vi det intressant att undersöka hur pedagoger samtalar om barn i 

konflikter på en yngrebarnsavdelning. Avsnittet tidigare forskning har vidare hjälpt oss att 

formulera de normativa påståenden som använts som utgångspunkt i fokusgruppssamtalen.   

 

3. Vetenskapsteoretisk och metodologisk utgångspunkt   

Nedan följer den vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkten för denna studie. 

Den vetenskapsteoretiska utgångspunkten är socialkonstruktionism och den metodologiska 

utgångspunkten är diskursanalys med diskurspsykologi som angreppssätt.  

3.1.	  Socialkonstruktionism	  	  

Inom det socialkonstruktionistiska perspektivet uppfattas och konstrueras världen beroende på 

vart i världen människor befinner sig och vilka diskurser som råder där (Burr, 2003). Potter 

och Wetherell (1987) förklarar även att alla människor har sin egna unika uppfattning om 

världen. Eftersom världen ses som socialt konstruerad, innebär det att det vi ser som sanning, 

inte nödvändigtvis är sanning för någon annan (Burr, 2003). För vår studie är detta av vikt då 

vi vill undersöka hur två skilda arbetslag samtalar kring normativa påståenden om genus och 

barns konflikter.  

Språket är en viktig del inom socialkonstruktionismen. Språket anses ligga till grund för allt 

som sker i världen. Världen konstrueras genom språket. Hur människor uppfattas av andra 

beror på hur de uttrycker sig i möte med varandra. Språket används för att kategorisera och 

därmed beskriva tankar och känslor (Burr, 2003).  

I interaktion människor emellan skapas ett sätt att tala om och se på världen. Winther 

Jørgensen och Philips (2000:07) beskriver en diskurs som “ett bestämt sätt att tala om och 
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förstå världen”. Dessa diskurser synliggörs genom ett speciellt språkbruk i en viss situation. 

Språket är ofta konversationer eller annat talat språk, men kan även vara skriftspråk (Burr, 

2003; Potter & Wetherell, 1987).  

3.2.	  Diskursanalys	  

Det finns flertalet olika varianter och angreppsätt inom det diskursanalytiska fältet. Som ovan 

nämnts är språket ingång och medskapare till verkligheten (Börjesson & Palmblad, 2007; 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Språket används för att representera verkligheten, inte 

enbart en avbild av den eftersom representationen i sin tur bidrar till produktion av verklighet. 

Den fysiska världen finns, men det är genom diskurs den får betydelse och skapar förståelse 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Burr, 2003). Eftersom vårt syfte är att undersöka hur 

pedagoger samtalar kring normativa påståenden om genus och barns konflikter, används 

diskursanalys fördelaktigt då språket och diskurser ger världen betydelse samt skapar 

förståelse för den. Vi vill i vår studie synliggöra vilka könsrelaterade diskurser som präglar 

pedagogers samtal för att skapa en medvetenhet kring att de finns.  

Det diskursanalytiska fältet delar in diskurserna i makro- eller mikrodiskurser. Med 

makrodiskurs menas de diskurser som råder i en större kontext, exempelvis i samhället. 

Mikrodiskurserna råder i ett mindre sammanhang där en grupp människor interagerar med 

varandra, exempelvis på en förskola (Börjesson & Palmblad, 2007).  

 

3.3.	  Diskurspsykologi	  

Diskurspsykologi är ett diskursanalytiskt angreppssätt. Diskurspsykologi lägger fokus på 

situerad interaktion snarare än kognitiva händelser och processer (Hepburn & Wiggins, 2005). 

Potter och Wetherell (1987) använder sig av begreppet tolkningsrepertoar. Tolkningsrepertoar 

är ett system av termer som används för att karakterisera och utvärdera åtgärder, händelser 

och andra fenomen. Repertoarer utgörs via ett begränsat antal termer som används i stilistiska 

och grammatiska konstruktioner. En repertoar används ofta genom specifika metaforer och 

talesätt (Gilbert & Mulkay, 1984; Potter & Wetherell, 1987). Potter och Wetherell (1987) 

menar att det finns två typer av tolkningsrepertoarer. I ”Empiri repertoar” grundas 

verkligheten i bevis och logiska förklaringar. I den empiriska repertoaren tas ingen hänsyn till 

personliga eller sociala åtaganden. ”Kontingent repertoar” är den andra typen av repertoar 
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som till skillnad från ”Empiri repertoar” är beroende av sociala band, tidigare åtaganden, 

personliga egenskaper eller spekulerande vetande. Det är denna definition av 

tolkningsrepertoar vi kommer att använda oss utav, men tolkningsrepertoarer kommer i 

föreliggande studie att benämnas som diskurs. Vi har valt att benämna det som diskurs då vi 

anser att det flyter bättre i texten samt är ett mer begripligt begrepp att använda som går ihop 

med socialkonstruktionism.  

 

Ett annat begrepp som används inom diskurspsykologi är retorik. Retorik används för att 

förklara, övertyga eller ursäkta sin berättelse i tal. Retorik används på olika sätt i olika 

situationer och konstrueras för att uppnå målet i just den situationen. Det handlar inte enbart 

om att säga någonting, utan att säga det på ett visst sätt för att övertyga och framstå som 

kompetent (Burr, 2003). Extremisering innebär att använda sig av förstärkningsord för att ge 

extra tyngd i det som sägs för att beskrivningen av någonting ska vara mer påtagligt 

(Ericsson, 2006).  

 

Kategoriseringar är en stor del av diskurser och diskurspsykologi (Potter & Wetherell, 1987). 

Kategoriseringar sker utifrån stereotypa föreställningar, Potter och Wetherell liknar det med 

hur vi kategoriserar fåglar. De menar att trots att det finns flera typer av fåglar, förs tankarna 

till fåglar som har vingar, kan flyga och kvittrar. De fåglar som inte har dessa egenskaper 

kategoriseras som avvikande, exempelvis pingviner. Kategoriseringar görs för att underlätta, 

sortera och förstå vår verklighet. Vi kommer att analysera resultatet och använda begreppet 

kategoriseringar för att förstå och synliggöra vad för könsrelaterade diskurser som råder, samt 

hur de reproduceras. 

 

Begreppen diskurs/tolkningsrepertoar, retorik, extremisering och kategorisering kommer att 

användas som analysverktyg för att förstå vårt resultat. Med användning av de här begreppen 

kan vi analysera vad pedagogerna säger samt tolka det som sägs för att synliggöra 

bakomliggande diskurser som präglar samtalet om genus och barns konflikter.  

 

Då vi genomfört två fokusgruppssamtal lämpar sig diskurspsykologi väl eftersom det inte är 

mängden data eller empiri som är det viktiga. Det som undersöks inom diskurspsykologi är 
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snarare att avslöja vilka tolkningsrepertoarer/diskurser som respondenten använder sig av 

samt hur de präglar det som sägs i den empiri som finns tillgänglig (Burr, 2003).  

 

3.4	  Genusteori	  	  

Vid första anblick på världen får vi veta att det finns två kategorier av människor, män och 

kvinnor. Inom socialkonstruktionismen ifrågasätts ifall dessa kategoriseringar är en 

återspegling av naturligt förekommande olika mänskliga former. Den normativa synen på 

genus och vad som är kvinnligt och manligt inom en viss kultur gör att genus inom 

socialkonstruktionism anses vara socialt och kulturellt konstruerad och inte har framträtt på 

ett naturligt sätt. Vi hade likväl ha kunnat dela in människor i andra kategorier såsom långa 

och smala, tjocka och smala eller annat (Burr, 2003).  

Normer inom genuspedagogiken innebär att pojkar respektive flickor anses bete sig eller klä 

sig på ett visst sätt för att passa ihop med det könsorgan de har. Genuspedagogik ska enligt 

Dolk (2013) syfta till att alla barn ska få samma förutsättningar i förskolan oavsett vilket kön 

de har. Pojkar och flickor ska vara jämlika och jämställda. Enligt Dolk (2013) bidrar 

pedagoger dock själva genom tal och handlingar till att normer inom genus bevaras och 

reproduceras inom förskolan.  

4. Metod 

Den kvalitativa undersökningsmetoden för denna studie var fokusgruppssamtal. Eftersom vi 

ville söka svar på vilka diskurser som präglar samtalen om genus och konflikter samt vilka 

kategoriseringar som sker i dessa samtal ansåg vi det lämpligt att använda oss av 

fokusgruppssamtal. Vår teoretiska utgångspunkt var att diskurser produceras och reproduceras 

genom språk (Burr, 2003) vilket ger ytterligare belägg för valet av metod. Fokusgruppssamtal 

användes fördelaktigt eftersom pedagogerna i samtalen fick möjlighet att styra samtalet själva 

inom vissa givna ramar, en möjlighet som hade försvunnit om exempelvis intervju hade 

använts istället.  

 

Dokumentationen skedde genom videoobservation som sedan transkriberades för att enklare 

synliggöra mönster, teman och diskurser.  
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4.1.	  Fokusgruppssamtal	  	  

Fokusgruppssamtal som metod används för att utforska hur människor talar om ett särskilt 

ämne, att de talar om vad de tycker men också varför de har dessa åsikter (Dahlin-Ivanoff, 

2015). Fokusgruppssamtal är en öppen form av intervju där respondenten ges möjlighet att 

svara på öppna frågor och diskutera specifika frågeställningar med en grupp människor.  

Moderatorerna som agerade samtalsledare hade i denna undersökning endast två 

förutbestämda påståenden samt en fråga som presenterades för respondenterna under 

samtalens gång. I jämförelse med andra intervjuer som måste planeras och organiseras anses 

fokusgruppssamtal vara mer “naturliga” då samtalet är mer likt vardagliga situationer 

(Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att det med hjälp av intervjuer och fokusgruppssamtal 

är enklare att synliggöra respondenternas tankar än med exempelvis enkäter. Ett stort 

utrymme lämnades åt respondenterna eftersom det ställdes öppna frågeställningar samt 

påståenden och respondenterna gavs möjlighet att själva styra innehållet (Bryman, 2011). 

4.2.	  Urval	  	  

Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015) menar att forskningsfrågorna är avgörande för vilken 

grupp av människor som intervjuas. Därför valdes våra respondenter ut genom ett så kallat 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att personer i ens närhet som är villiga 

och tillgängliga väljs ut som respondenter (Bryman, 2011). För att kunna utföra våra 

fokusgruppssamtal tog vi kontakt med två förskolor i södra Sverige. I det första 

fokusgruppssamtalet deltog ett arbetslag som bestod av tre pedagoger, både förskollärare och 

barnskötare. Pedagogerna var i fyrtio- till femtioårsåldern och har arbetat i förskolans 

verksamhet mellan tjugo och trettio år. Även i det andra fokusgruppssamtalet deltog ett 

arbetslag som bestod av tre pedagoger, även här både förskollärare och barnskötare. 

Pedagogerna i det andra fokusgruppssamtalet var mellan tjugofem- och femtioårsåldern och 

hade arbetat i förskolans verksamhet mellan ett och tjugo år. Vi valde att ha med både 

förskollärare och barnskötare i studien för att vi ville synliggöra vilka diskurser som 

pedagoger i ett arbetslag ger uttryck för. Fokusgruppssamtalen genomfördes på förskolorna 

där pedagogerna arbetar. Båda arbetslagen som deltagit i studien arbetar på en 

yngrebarnsavdelning.  
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Genom att utföra fokusgruppssamtalen på förskolorna och med två hela arbetslag var 

pedagogerna i en miljö de är vana vid samt att de var i den miljön där de diskurser vi var ute 

efter att synliggöra faktiskt råder. Hade vi valt tre förskollärare från tre olika förskolor och 

genomfört fokusgruppssamtalet där kan nya diskurser ha framträtt samt att resultatet inte hade 

stämt in på någon förskoleavdelning, utan dessa diskurser hade endast varit rådande under 

samtalet i den miljön med de förskollärarna.   

 

4.3.	  Tillvägagångssätt	  

Vi tog kontakt med pedagogerna till båda förskolorna via telefon cirka två veckor innan 

samtalen skulle äga rum. Pedagogerna informerades då om hur ett fokusgruppssamtal utförs, 

syftet med studien samt varför den utförs. Vid den första kontakten tillfrågades pedagogerna 

om videoobservation som dokumentation var tillåtet på förskolan, vilket det var. Pedagogerna 

informerades även om våra etiska ställningstaganden, bland annat att det är frivilligt att delta. 

Efter ett muntligt godkännande bestämde vi tillsammans med pedagogerna en tid och plats 

som passade pedagogerna på förskolorna. Pedagogerna tillfrågades om de ville ha ytterligare 

information via mail innan fokusgruppssamtalet skulle äga rum, vilket pedagogerna uttryckte 

att de inte behövde utan det räckte med att informationen gavs på plats. 

 

Därefter skrevs samtyckesblanketter anpassade efter denna form av fokusgruppssamtal. Dessa 

blanketter togs med ut till förskolorna vid genomförandet. Innan fokusgruppssamtalen 

informerades pedagogerna igen om våra etiska ställningstaganden samt fick läsa igenom och 

skriva under samtyckesblanketten (se Bilaga 1).  

  

Vid det första fokusgruppssamtalet, som genomfördes på deltagande pedagogers förskola 

deltog tre respondenter och två moderatorer. Respondenterna och moderatorerna satt i ett 

personalrum runt ett runt bord med en soffa och två fåtöljer. En datorplatta för 

videoupptagning placerades på ett annat bord där alla pedagoger är synliga i bild.  

Vid det andra fokusgruppssamtalet, som även det genomfördes på deltagande pedagogers 

förskola deltog tre respondenter och en moderator. Respondenterna och moderatorn satt i ett 

samtalsrum vid ett rektangulärt bord med stolar runt om. För videoupptagning placerades en 

datorplatta på en whiteboardtavla där alla respondenter är synliga i bild.  Vid båda tillfällena 
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satt moderatorerna/moderatorn i samma rum men en bit ifrån för att lämna utrymme för 

pedagogernas egna diskussion.  

 

Respondenterna informerades om studiens syfte, två påståenden presenterades och sedan 

ombads de att diskutera dessa med varandra. Påståendena pedagogerna ombads att diskutera 

var ”fina flickor slåss inte” och ”pojkar ska alltid hålla på att slåss”. Påståendena är 

normativa och generaliserande utifrån vår genusteori och tidigare forskning som säger att 

pedagoger bidrar till att könsnormer kopplade till konflikt upprätthålls och reproduceras i 

förskolan. Detta med avsikt att synliggöra vilka diskurser som präglar pedagogernas samtal 

om de yngsta barnen på förskolan.  Vi valde att använda oss av normativa påståenden för att 

sätta igång en diskussion och se hur pedagogerna i studien positionerar pojkar respektive 

flickor i konfliktsituationer. Vi ville se hur de antingen förhöll sig till eller avfärdade 

påståendena med hjälp av olika diskurser samt vilka mönster de använde sig av för att 

antingen avfärda eller acceptera påståendena.  

Hade vi valt mindre normativa påståenden hade antagligen resultatet blivit annorlunda och 

andra diskurser hade kunnat framträda.   

  

Det första fokusgruppssamtalet pågick i ungefär en kvart och pedagogerna samtalade under 

hela tiden. Det andra fokusgruppssamtalet varade i cirka 25 minuter och innehöll fler pauser 

men diskussionen fortlöpte utan att moderatorn behövde leda samtalet framåt. I slutet av båda 

fokusgruppssamtalen fick respondenterna en ny infallsvinkel på påståendena som också 

diskuterades. När respondenterna själva uttryckte att de kände sig färdiga avslutades 

fokusgruppssamtalen och moderatorerna/moderatorn tackade för att de fick komma och 

genomföra studien på deras förskola. Under fokusgruppssamtalen användes videoinspelning 

för att kunna se och lyssna på samtalen ett flertal gånger och kunna analysera både verbalt 

språk och kroppsspråk. Detta är viktigt för vår studie eftersom språket är en väsentlig del av 

det socialkonstruktionistiska perspektivet. För vår metodologiska utgångspunkt, 

diskurspsykologi är det viktigt att ha möjlighet att kunna gå tillbaka för att se den producerade 

datan igen för att hitta de språkliga mönster som synliggör diskurser.  
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4.4.	  Dataproduktion	  

I denna studie har videoobservation använts som dokumentationsverktyg för 

fokusgruppssamtalen. Videoobservation är passande för denna studie eftersom vår 

metodologiska utgångspunkt är diskurspsykologi och syftet med studien är undersöka hur 

pedagoger i fokusgruppssamtal samtalar kring normativa påståenden om genus barns 

konflikter på en yngrebarnsavdelning. Videoobservation möjliggör för forskarna att kunna gå 

tillbaka för att lyssna på vad respondenterna samtalar om samt att se respondenternas 

kroppsspråk och mimik för att tolka det som sägs. Fördelen med videoobservation är att 

situationen finns bevarad att gå tillbaka till för att se och lyssna på igen för att få syn på något 

nytt och intressant som inte hade uppmärksammats om situationen inte hade bevarats 

(Bjørndal, 2005).  

 

Användning av videoobservation betyder inte att materialet blir en direkt kopia av 

verkligheten, utan snarare en representation av det som sker. Det finns flera faktorer som kan 

göra att situationen blir konstlad. Kamerans placering spelar en roll i vad för representation av 

verkligheten som ges eftersom att inte allt är synligt i inspelningen. Även moderatorernas 

eller observatörernas närvaro kan påverka samtalet (Bjørndal, 2005). 

 

4.5.	  Transkribering	  	  

Det videoinspelade materialet från fokusgruppssamtalen med pedagoger transkriberades. 

Varje ord som sades skrevs upp och även kroppsspråket beskrevs i transkriberingen. 

Transkribering innebär således att det som sägs eller görs i en situation återges. En fördel med 

att transkribera är att situationer blir tillgängliga på ett konkret sätt och det blir lättare att 

reflektera och diskutera samtalets innehåll (Bjørndal, 2005) En nackdel med att transkribera 

är att det tar lång tid (Bjørndal, 2005; Bryman, 2011). Vid osammanhängande tal eller 

oavslutade meningar har dessa transkriberats som respondenten uttalat dem, om något har 

varit ohörbart i videoklippen har detta skrivits ut i transkriberingen. De gånger som det blev 

tyst under samtalen har detta markerats ut med ordet ”paus”. Vi har även använt olika 

skiljetecken som utropstecken eller frågetecken för att i transkriberingen kunna utläsa hur 

respondenterna talade.  
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4.6.	  Analysprocess	  

Videoinspelningarna från de genomförda fokusgruppssamtalen transkriberades till text vilket 

utgjorde underlaget för vår analys. Vi läste igenom transkriberingarna med ett öppet sinne ett 

flertal gånger och diskuterade innehållet utifrån studiens syfte och forskningsfrågor, det 

vetenskapsteoretiska perspektivet och våra analysverktyg. Vid genomläsningen framträdde 

flertalet mönster som vi inte sett under fokusgruppssamtalen, dessa mönster färgkodades för 

en lättare överskådning. Utvalda delar ur dessa mönster har sedan bildat teman med empiriska 

utdrag. De empiriska utdragen valdes ut genom vad Rennstam och Wästerfors (2015) 

benämner som reducering. Med det menas att det plockas delar ur all data som visar en god 

representation av materialet. Vidare menar Rennstam och Wästerfors att flera exempel skulle 

kunna ha använts för att representera studien eller empirin, men att de som är utvalda och 

utgör det empiriska materialet är något som talat extra till författarna. Vårt empiriska material 

har valts ut just för att vi ansåg att dessa förmedlade intressanta aspekter i förhållande till vårt 

syfte och våra forskningsfrågor i ett relativt litet stycke men som innefattade och 

representerade ett tema väl.  

Vid genomläsning av transkriberingarna trädde fyra olika mönster tydligt fram som bildade 

våra teman. Det första temat var hur pedagogerna förhåller sig till de normativa påståendena 

som presenterats för dem, att de antingen förhöll sig till eller tog avstånd ifrån dem. Det andra 

temat som bildades var att pedagogerna i båda fokusgruppssamtalen ledde samtalet in på barn 

med könsöverskridande beteende samt att det synliggjordes åsikter om vad som ansågs som 

ett acceptabelt könsöverskridande hos pojkar och flickor. Det tredje temat binds samman 

genom att pedagogerna uttryckte att det fanns olika villkor för ”vilda” pojkar och flickor. Det 

fjärde och sista temat behandlar pedagogernas samtal kring de normativa påståendena 

fokuserat på barn på yngrebarnsavdelningar och hur kategoriseringarna där skiljer sig ifrån 

kategoriseringarna på äldrebarnsavdelningar.  

Dessa utdrag analyserades med hjälp av analysverktygen retorik, extremisering och 

kategorisering och återfinns under rubriken resultat och analys. I vår analys har vi med hjälp 

av analysbegreppen utvunnit och synliggjort ett antal olika diskurser som pedagogerna gav 

uttryck för.  
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4.7.	  Studiens	  tillförlitlighet	  

Ahrne och Svensson (2015) talar om hur en studie får så kallad transparens. Transparens 

innebär att forskarna tydligt har redogjort för forskningsprocessen så att studien både går att 

diskutera och kritisera. Genom att tydligt ha redogjort för hur processen gått till samt 

redogjort för val som gjorts anser vi att denna studie uppnår viss transparens.  
 
Eftersom enbart två fokusgruppssamtal genomförts är vår studie inte generaliserbar (Bryman, 

2011) och vårt resultat bör därför inte antas stämma på fler förskolor än just de vi studerat. 

För att en studie ska vara generaliserbar bör en stor mängd data producerats eller samlats in, 

exempelvis genom enkäter (Bryman, 2011). För att ha kunnat göra vår studie generaliserbar 

skulle därför olika metoder för produktion av data kunnat användas och kombinerats, 

exempelvis fokusgruppssamtal och en kvantitativ del som enkäter.  
 
När vår data var producerad valde vi att återkoppla till fältet för att de skulle få se och få 

möjlighet att godkänna resultatet samt säkerställa att det överensstämmer med deras 

verklighet (Bryman, 2011; Ahrne & Svensson, 2015).  

 

4.8.	  Etiska	  ställningstaganden	  

Vetenskapsrådet (2002) har slagit fast fyra forskningsetiska principer; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och är vad vetenskapsrådet kallar 

för det grundläggande individskyddskravet. Dessa forskningsetiska principer har tagits i 

beaktning i denna studie.  

Informationskravet innebär att forskaren informerar respondenten eller 

undersökningsdeltagare om villkoren för deras deltagande, att deltagandet är frivilligt samt att 

de har rätt att avbryta sin medverkan. Även syftet med undersökningen ska delges samt hur 

forskningen genomförs, i de fall där denna information skulle kunna komma att påverka 

resultatet kan undersökningens syfte lämnas i efterhand. Med samtyckeskravet menas att 

forskaren ska få samtycke av undersökningsdeltagarna. Deltagare i undersökningen kan själva 

bestämma om, på vilka villkor och hur länge de ska delta i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagande personer ska behandlas med 
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största försiktighet så att inte obehöriga kan ta del av dem. Deltagare ska avidentifieras så att 

utomstående ej ska ha möjlighet att identifiera dem (Vetenskapsrådet, 2002) 

Respondenter som har deltagit i studien har blivit delgivna ovanstående information samt att 

inga uppgifter kommer att lämnas till en tredje part. 

4.9.	  Metoddiskussion	  

Utifrån vårt syfte, forskningsfrågor, vår teoretiska utgångspunkt socialkonstruktionism och 

metodologiska utgångspunkt diskurspsykologi valde vi att använda oss av fokusgruppssamtal 

som metod. Vi valde fokusgruppssamtal för att få ett samtal mellan pedagoger där de 

diskuterade ett bestämt ämne för att få syn på vilka diskurser som råder på förskolan och 

präglar pedagogernas arbetssätt. Vi valde som tidigare nämnt att använda oss av 

videoupptagning som dokumentationsform för att ha möjlighet att lyssna och se samtalen 

igen. Nackdelar med fokusgruppssamtal kan vara att respondenter talar i mun på varandra, att 

mer tystlåtna deltagare inte kommer till tals eller att någon eller några tar över samtalet men 

även att den producerade datan snabbt stiger och det blir svårt att transkribera om deltagarna 

talar i mun på varandra och delar kan bli ohörbara (Bryman, 2011). Det hade kunnat vara till 

vår fördel att utföra flera fokusgruppssamtal till för att producera mer data. Burr (2003) 

beskriver hur få fokusgruppssamtal kan vara tillräckligt, men att det kan vara fördelaktigt att 

utföra flera stycken för att diskurser eller tolkningsrepertoarer ska uppkomma på fler ställen 

och av olika personer för att ge extra tyngd till resultatet.   

 

Bryman (2011) framhåller att det som forskare är svårt att vara objektiv och värdeneutral. Vi 

valde att använda oss av normativa påståenden och lyfte fram skillnader mellan pojkars och 

flickors olika förutsättningar i konfliktsituationer genom att använda oss av påståenden som 

vi grundat i den forskning som presenterats i ”tidigare forskning” och den genusteori vi har 

utgått ifrån. Vidare menar Bryman att forskare kan hamna i situationer där de måste ta 

ställning och därför riktar uppmärksamheten på missgynnsamma aspekter av 

forskningsområdet (Bryman,2011), i vårt fall påståendena ”pojkar ska alltid hålla på att slåss” 

och ”fina flickor slåss inte”.  
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Vi var medvetna om att det fanns en viss etisk problematik med att använda sig av normativa 

påståenden och att det kunde ses som att vi, genom våra påståenden ”lade ord i mun” på 

deltagarna i fokusgruppssamtalen. Vid övervägande av fördelar och nackdelar kom vi dock 

fram till att fördelarna vägde tyngre i denna studie. Fördelarna var att vi genom att använda 

normativa påståenden som belyser problematik, ojämställdhet och missgynnsamma aspekter 

av vårt valda område ökade möjligheterna till att kunna skapa en starkare diskussion där 

åsikter, erfarenheter, motsägningar eller medhåll synliggjordes.  

 

Vi hade kunnat använda oss av semistrukturerade intervjuer med en pedagog i taget och med 

endast ljudupptagning istället. Detta hade kunnat möjliggöra att pedagogerna inte påverkas av 

varandra i samtal samt att ljudupptagning hade kunnat vara en mer diskret 

dokumentationsform och gjort pedagogerna mer avslappnade. Hade denna metod använts 

istället hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Även respondenternas ålder, kön och 

utbildning kan ha påverkat resultatet och blivit annorlunda med andra respondenter. 

5. Resultat & Analys 

I följande avsnitt kommer vi att presentera resultatet av fokusgruppssamtalet utifrån vårt syfte 

som är att undersöka hur pedagoger i fokusgruppssamtal samtalar kring normativa 

påståenden om genus och barns konflikter på en yngrebarnsavdelning. Vi kommer att 

analysera resultatet med hjälp av analysverktygen diskurs, retorik, extremisering och 

kategorisering. De empiriska utdragen är indelade i fyra teman som vi funnit vid genomgång 

av transkriberingen. Det första temat som har rubriken ”Det är genomgående att pojkarna 

slåss… Det är ingenting vi kan plocka väck” innehåller tre empiriska utdrag där pedagogerna 

samtalar om påståendena ”fina flickor slåss inte” samt ”pojkar ska alltid hålla på att slåss”. 

Det andra temat har rubriken ”Pojkflickor och tösapågar” och består av tre empiriska utdrag 

som behandlar pedagogernas samtal om barn med könsöverskridande beteende, samt vad som 

anses vara ett acceptabelt könsöverskridande. Tema tre har rubriken ”Det slutar alltid med 

bråk” och synliggör hur pedagogerna beskriver flickor respektive pojkar som är utåtagerande, 

detta tema innefattar två empiriska utdrag. Det fjärde och sista temat har rubriken ”Det är 

ingen skillnad med dom små” och behandlar pedagogernas diskussion kring de normativa 

påståendena om barns konflikter bland de yngre barnen i förskolan. I detta tema behandlas 

fyra empiriska utdrag.  



   

18 

 

 

5.1.	  Det	  är	  genomgående	  att	  pojkarna	  slåss…	  Det	  är	  ingenting	  vi	  kan	  plocka	  väck	  	  

Detta tema innefattar empiriska utdrag där pedagogerna diskuterar om påståendena “fina 

flickor slåss inte” samt “pojkar ska alltid hålla på att slåss” stämmer eller inte.  

 

Pedagog 3 säger “Jaha, pojkar ska alltid hålla på att slåss”. Pedagog 1 säger “Jag tror att 

det är genomgående att pojkarna slåss här ute” nickar med huvudet och pekar ut mot 

fönstret, “och flickorna bara står och gråter” och pekar ut mot fönstret igen. Pedagog 3 

säger “aah...”. Pedagog 2 lägger armarna i kors. Pedagog 1 säger “Vi säger så.. Vi säger ju 

så verkligen”, nickar och tittar på de andra två. Pedagog 2 och 3 säger något ohörbart. 

Pedagog 2 tittar på pedagog 1 och säger “mhmm”, sitter fortfarande med armarna i kors och 

tittar sedan ner i bordet. Pedagog 1 säger “Ja..” skrattar till lite och tittar ner i knät. 

 

När pedagog 1 säger jag tror det är genomgående att pojkarna slåss här ute tolkar vi det som 

att pedagogen lyder under en diskurs som säger att pojkar slåss, vilket leder till att alla pojkar 

på gården blir kategoriserade som att de slåss. Vi tolkar att uttalandet grundar sig i tidigare 

erfarenheter. Vid användning av orden jag tror talar hon om sin uppfattning vilket vi tolkar 

som att hon är lite osäker på hur hon kan uttrycka sig och som ett slags skydd mot eventuella 

invändningar. Vidare fortsätter hon att säga genomgående vilket här blir en förstärkning av att 

det gäller alla pojkar på gården och att det är vanligt förekommande. Att flickor bara står och 

gråter tolkar vi som ytterligare ett bekräftande att hon enbart uppfattar att det är pojkar som 

slåss men även att flickor inte slåss utan istället är ledsna, vilket vi tolkar som att de är 

svagare och mer känsliga än pojkar. Inget av påståendena tolkas som ett önskvärt beteende, 

utan mer som ett störande moment på gården. Vid detta uttalande synliggörs och reproduceras 

en diskurs om att flickor är svaga och gråter istället för att slåss. När pedagog 1 får tvekande 

gehör av de andra pedagogerna förstärker hon sitt påstående genom att säga vi säger så… vi 

säger ju verkligen så. Upprepningen och användandet av ju verkligen tolkas som att hon 

försöker övertala de andra pedagogerna att inte enbart hon gör så, utan alla pedagoger på 

förskolan eller arbetslaget vilket hon vet om. Hon har alltså lämnat den mer osäkra retoriken 

där hon skyddat sig med jag tror och använder nu en mer bestämmande retorik där hon 

försöker övertala och söka bekräftelse hos de andra pedagogerna. Hennes retorik synliggör 

hur stark den rådande diskursen är och styr över pedagogen och hennes kategorisering av 
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pojkar. Pedagog 2 ger en slags verbal bekräftelse på det pedagog 1 sagt, men hennes 

kroppsspråk förmedlar att hon inte riktigt håller med genom att ha armarna i kors och titta ner 

i bordet. När pedagog 1 svarar med ett kort ja, ett skratt och att titta ner i knät tolkar vi det 

som att hon ger upp sitt försök att övertala de andra pedagogerna att de också tycker likadant.  

 

Pedagog 1 säger “Och det är ingenting vi kan plocka väck” lutar huvudet i handen. 

Pedagog 2 ler lite hastigt och säger “Nej, ehmmm.. Är det inte flest pojkar också?” (i 

barngruppen) och tittar mot pedagog 3. Pedagog 3 säger “Jo”. 

 

I det här utdraget uttrycker pedagogen att det är ingenting vi kan plocka väck vilket vi tolkar 

som att pojkarnas beteende inte är något de kan kontrollera eller förhindra. Pedagog 1’s 

uttalande kan tolkas som att hon upplever en hjälplöshet mot hur pojkar beter sig. När hon 

säger vi använder hon även här en retorik där hon försöker föra de andras talan i samtalet 

också. Något som vi tolkar har en underliggande mening, att det inte enbart är hon som anser 

att det är omöjligt. Detta uttalande gör att det ligger mer tyngd i det och att det kan uppfattas 

som mer trovärdigt. Pedagog 2 frågar med vad vi tolkar som tveksamhet om det är flest 

pojkar också i barngruppen. Detta kan vara ett sätt att säga emot påståendet att det inte går att 

plocka väck. Pedagog 3 svarar med att säga jo, vilket dels är ett svar på frågan som ställdes 

men också en bekräftelse på pedagog 1’s yttrande.  Det empiriska utdraget visar en 

produktion och reproduktion om pojkars vilda beteende, men vi tolkar även att pedagogerna 

är omedvetna om eller känner sig hjälplösa mot diskursen.  

 

Pedagog 1 säger ”oj, det har jag aldrig tänkt på... hmm...” Pedagog 2 säger ”det har jag… 

(pekar mot sig själv)... jag kan väl säga såhär... när det finns barn på avdelningen som ofta 

slåss eller ska hålla på med något bus så är det ju allra oftast pojkar” Pedagog 3 säger ”ja, 

det stämmer nog tyvärr…” /…/	  Pedagog 1 säger ”men kan vi säga då att flickor inte slåss? 

För det gör de ju också? Den kanske stämmer till viss del och för vissa flickor men jag kan ju 

tycka att flickor också kan slåss?” Pedagog 2 säger ”nej, det har jag inte sagt heller... 

absolut att flickor slåss också men att man tänker att pojkar slåss hela tiden, det är nog mer 

sant än om det skulle stå samma påstående om flickor”. 
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I det här empiriska utdraget uttrycker pedagogerna att det finns vad vi tolkar som 

meningsskiljaktigheter angående påståendena ”pojkar ska alltid hålla på att slåss” och ”fina 

flickor slåss inte”. Pedagog 1 hävdar att hon aldrig tänkt på skillnader mellan pojkar och 

flickor i konflikt. Ordet aldrig blir en förstärkning av att hon inte tänker på det sättet, och 

meningen tolkas snarare få betydelsen att hon uttrycker en likhet mellan pojkar och flickors 

utåtagerande beteende. Hon följer upp sitt uttalande med ett hmm vilket vi tolkar som att hon 

inte riktigt har funderat färdigt på påståendena och är osäker på ifall hennes uttalande 

stämmer. När pedagog 2 säger det har jag och pekar på sig själv tolkar vi det som att hon 

känner sig säker i vad hon säger och fortsätter med jag kan väl säga så här… vilket vi tolkar 

som att hon använder sig av en retorik för att övertala de andra deltagarna om att det finns 

skillnader.  

Pedagog 2 fortsätter med allra oftast pojkar vilket vi tolkar som att hon skyddar sig och sin 

åsikt genom att använda orden allra oftast samtidigt som hon lämnar utrymme för åsikter om 

att flickor också slåss. När hon säger allra oftast pojkar ger hon pojkar tillträde till kategorin 

utåtagerande eller busiga, men det blir svårare för flickor att få tillträde till den kategorin.  

Pedagog 3 instämmer och avslutar med ordet tyvärr, vilket här tolkas som att det är 

påfrestande att pojkar är mer utåtagerande. Pedagog 1 ställer reflekterande frågor som kan vi 

då säga att flickor inte slåss? och för de gör ju det också vilket vi tolkar som en fortsatt 

osäkerhet kring påståendena. Hon fortsätter sedan med den kanske stämmer till viss del och 

flickor kan också slåss, vilket vi tolkar som att hon är kritisk till det de andra pedagogerna 

säger men skyddar sig med hjälp av sin retorik och säger kanske stämmer. När pedagog 1 

ifrågasätter om det enbart är pojkar som slåss öppnar hon upp kategorin utåtagerande och 

busig för både pojkar och flickor, genom att inte göra kopplingar mellan ett beteende och kön.  

När pedagog 2 säger det har jag inte sagt heller får hon användning av sin tidigare retoriska 

strategi där hon skyddat sig med att säga allra oftast. Hon fortsätter med att säga att man 

tänker att pojkar slåss hela tiden, det är nog mer sant än om det skulle stå samma påstående 

om flickor. Genom att säga man tänker blir uttalandet inte enbart hennes eget, utan hon talar 

för flera, obestämbara personer vilket vi tolkar är för att ge mer tyngd till åsikten. När hon 

säger att det är nog mer sant än om det skulle stå samma påstående om flickor tolkar vi det 

som att pojkar enkelt får tillgång till kategorin utåtagerande och busig, medans flickor som 
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uppvisar samma beteende inte hamnar i den kategorin utan snarare kategoriseras som 

avvikande.  

5.2.	  Pojkflickor	  och	  tösapågar	  

Temat “Pojkflickor och tösapågar” synliggör hur pedagoger samtalar om könsöverskridande 

barn samt när könsöverskridande är acceptabelt eller inte. Med pojkflickor menas flickor som 

inte har, enligt pedagogerna ett typiskt stereotypt flickigt beteende utan är tuffare och vildare. 

Tösapågar betyder i detta tema pojkar som inte är vilda utan istället är lugna och “mjuka”.  

 

Pedagog 3 säger “Jag menar inte att jag tycker att det är häftigt med pojkar som slåss, tycker 

vi absolut inte men det är ju lite, vi tycker pojkflickor är lite tuffare än mjuka pojkar. 

Pedagog 1 och pedagog 2 säger “Ja” och nickar. Pedagog 3 säger “Det säger man alltid, 

hon är en pojkflicka det är så häftigt, det är liksom positivt. Hela samhället tycker det är 

positivt än tvärtom men… Pedagog 1 nickar och säger “mmm”. Pedagog 3 säger “En 

tösapåg vill nog ingen ha” och tittar på moderatorn. “Du som är från Skåne, det finns till och 

med ett ord för det” Alla tre pedagoger skrattar. Pedagog 2 säger “Neeej”... Pedagog 3 

säger “Nej, men så är det ju” 

 

I detta utdrag uttrycker pedagog 3 att det inte är häftigt med pojkar som slåss, tycker vi 

absolut inte men samtidigt så säger hon vi tycker pojkflickor är lite tuffare än mjuka pojkar. 

Det tolkar vi som att beteendet hos pojkar ses som störande medan ett likt beteende hos 

flickor är önskvärt av pedagogen. När pedagog 3 säger absolut inte använder hon sig av 

extremisering för att poängtera och styrka att det är något hon tar avstånd ifrån och inte vill 

associeras med.  Vidare när hon använder ordet vi talar hon inte om enbart sin åsikt utan om 

flera pedagogers åsikt vilket ger påståendet mer trovärdighet. Hela arbetslaget håller sedan 

med. När hon fått medhåll fortsätter hon med att säga att pojkflicka det är så häftigt, det är 

liksom positivt och att hela samhället tycker det är positivt än tvärtom men… Pojkflickor 

kategoriseras här som något häftigt och önskvärt men sedan fortsätter hon längre fram med att 

säga att en tösapåg vill nog ingen ha och det finns till och med ett ord för det vilket här blir 

något onormalt som ingen vill ha. Att det finns ett ord för motsatsen till pojkflicka tycks 

pedagogerna tycka var lite roligt och ironiskt då de tillsammans skrattar åt ordet. Ordet 

pojkflicka nämns flera gånger som vilket ord som helst och ingen större vikt läggs vid att det 

finns ett ord för vilda flickor likväl som lugna pojkar. När pedagog 3 säger hela samhället 
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tycker det förstärker hon ytterligare sitt påstående om att en pojkflicka är positivt genom att 

poängtera att det inte enbart är hon som har denna åsikt, utan hela samhället delar den med 

henne och att det är verkligheten. I uttalande om pojkflicka det är så häftigt, det är liksom 

positivt och att hela samhället tycker det är positivt än tvärtom men blir en tydlig diskurs 

synlig som möjliggör för flickor att vara könsöverskridande men som gör det svårare för 

pojkar. När alla pedagoger instämmer tolkar vi det som att alla respondenter lyder under 

denna diskurs. Även denna diskurs produceras och reproduceras under samtalets gång och är 

vad vi tolkar hämtad från sociala band ut mot samhället och egna erfarenheter.  

 

Pedagog 1 säger ”flickor som hörs mer eller som är lite mer… vad heter det...” Pedagog 2 

säger ”utåtagerande...” Pedagog 1 säger ”utåtagerande... ja... de får ju den 

uppmärksamheten de kräver av oss medan de lite ‘mesiga’” gör ett tecken med händerna och 

fortsätter ”vill ju ofta vara lite för sig och kräver inte uppmärksamhet av oss i samma grad” 

/…/ Pedagog 2 säger ”men pojkflickor har nog lättare att ta ens uppmärksamhet, så är det. 

Pedagog 1 säger ”ja” Pedagog 3 säger ”ah...” 

  

När pedagog 1 inte hittar ordet för flickor som hörs mer och är lite mer fyller pedagog 2 i 

med utåtagerande vilket vi tolkar som att det krävs mindre av flickor för att de ska bli 

kategoriserade som utåtagerande än vad det krävs av pojkar.  Orden lite mer visar att det inte 

krävs mycket för flickor för att de ska kategoriseras som avvikande från andra flickor och 

därmed hamnar i kategorin utåtagerande. I och med att pedagogerna inte uttrycker likheter 

mellan pojkar (som visats i tidigare analyser) och flickors beteende för att hamna i kategorin 

utåtagerande tolkar vi det som att det är olika kategorier beroende på kön, men att 

kategorierna benämns som utåtagerande. Genom att säga de får ju den uppmärksamhet de 

kräver tolkar vi det som att flickor som kräver för mycket uppmärksamhet inte är något 

önskvärt, och kräver tolkas här som något påfrestande för pedagogerna. Till skillnad från 

ovanstående utdrag och analys blir flickor som inte uppvisar ett normativt beteende för 

flickor, pojkflickor, här inte något positivt, utan snarare mödosamt. Flickor som däremot 

kategoriseras som mesiga tolkar vi är mer eftersträvansvärda för pedagogerna då de inte 

kräver uppmärksamhet i samma grad som de som kategoriserats som utåtagerande.  
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Pedagog 3 säger “För det blir ju så, då är hon lite, då är hon en pojkflicka, det är hon… Lite 

vild och sådär och då blir hon jobbig på en gång för det får inte gå överstyr heller för vi vill 

ha de lite lagom” Pedagog 2 gör ett tecken med händerna där hon för ihop handflatorna 

långsamt (lagom). Pedagog 1 säger “Så är det faktiskt… Bland de stora barnen där finns en 

pojkflicka som alla tycker är jobbig ja, så är det ju faktiskt” 

 

Att tillhöra kategorin pojkflicka är inte enbart positivt, vilket även synliggörs i detta utdrag. 

Pedagog 3 uttrycker det som att det är positivt så länge hon inte är för vild och sådär, då kan 

hon istället bli jobbig på en gång. Pedagog 3 får medhåll av pedagog 2 genom att hon 

långsamt för ihop händerna som vi tolkar överensstämmer med pedagog 3´s åsikt. Även 

pedagog 1 håller med och förstärker påståendet att pojkflickan kan vara jobbig genom att säga 

så är det faktiskt och ja, så är det ju faktiskt. Faktiskt blir här ett sätt att säga “tro det eller ej” 

eller “trots att pojkflickor är positivt” så är det inte enbart bra med dom vilda flickorna. Hon 

styrker dessutom detta med att säga att som alla tycker är jobbig, pedagog 1 menar alltså att 

det inte enbart är pedagogerna som deltar i samtalet som delar denna åsikten, utan alla 

pedagoger på förskolan. Här tolkar vi att en diskurs råder som tillåter att flickor är 

könsöverskridande men endast inom en viss ram. Är det för könsöverskridande kategoriseras 

även flickor som jobbiga. 

 

5.3.	  Det	  slutar	  alltid	  med	  bråk	  	  

I detta tema visar de empiriska utdragen pedagogernas olika förhållningssätt mot vilda pojkar 

respektive flickor.  

Pedagog 1 säger “För att… tjejerna kan med slå”. Pedagog 2 säger “Absolut”. Pedagog 1 

säger “Ibland kan jag tycka att det är riktigt bra att de ger igen faktiskt”. Pedagog 3 säger 

“Jo men vi…” och nickar. Pedagog 1 säger “Jag tycker det”. Pedagog 3 säger “Vi vill ju att 

tjejer ska ha lite skinn på näsan” 

Utdraget visar att pedagogerna inte anser att det enbart är pojkar som slåss. De anser däremot 

att det är riktigt bra att de ger igen faktiskt. Detta tolkar vi som att pedagogerna anser att 

flickor så pass sällan slår och att det då blir en positiv handling. Genom att säga ger igen kan 
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en diskurs som tillåter att flickor slår tillbaka existera på förskolan, så länge de inte slår först. 

Pedagog 1 använder sig av uttrycken riktigt bra och faktiskt efter att pedagog 2 bekräftat att 

hon håller med. Dessa uttryck blir då en förstärkning på att det inte är något negativt utan 

förmedlar istället att det är en åsikt hon är stolt att ha. När pedagog 3 försöker tala avbryter 

pedagog 1 med att säga jag tycker det, vilket vi tolkar som att hon inte är villig att ändra sin 

åsikt. När pedagog 3 säger att de vill ju att tjejer ska ha lite skinn på näsan kan detta vara ett 

sätt att säga emot att det är okej för flickor att slåss men att flickorna ska stå på sig och inte 

vara svaga.   

Pedagog 3 säger “Men visst är det, de kommer ut… nu är inte… vi jobbar med de… där 

kommer de och man vet ju att där springer han och där springer han som en vilde på på 

gården. Det är alltid de här och så slåss de och så sen åhh jaa..” Pedagog 1 säger “Det 

slutar alltid med bråk”. Pedagog 3 säger “Ja så är det… lekarna” och kliar sig på axeln. 
Pedagog 1 säger “Ja leken slutar alltid i bråk… Nån gråter och blir ledsen o...så, men jag 

tror asså om man nu bara tar här så tror jag aldrig att jag har behövt separera flickorna, det 

har jag aldrig gjort… med pojkarna har man fått göra det men aldrig med flickorna för de 

sitter bara här ute, de gör ingenting… De gör aldrig nånting” 

Här nämner pedagog 3 att där springer han som en vilde på gården och det är alltid de här 

och så slåss de som vi tolkar som att det alltid är samma pojkar som slåss när de är på gården. 

Alltid används som ett förstärkningsord för att styrka att det sker ofta, kanske dagligen. 

Pojkarna kategoriseras som jobbiga och pedagog 1 säger att det alltid slutar med bråk. Det 

ses alltså som ett negativt beteende när pojkarna är ute och springer och slåss. När hon sedan 

fortsätter med att säga att leken slutar alltid i bråk menar hon att det alltid slutar illa även om 

det bara är en lek för pojkarna. När pedagog 1 fortsätter med att säga att hon har fått separera 

pojkarna men aldrig har behövt separera flickorna och sedan bekräftar det ännu en gång 

använder hon aldrig för att förstärka sitt påstående om att flickor i hennes ögon aldrig bråkar 

på samma sätt som pojkarna gör. Hon påpekar även att flickorna sitter bara här ute, de gör 

ingenting… de gör aldrig nånting. Detta pekar på att pedagogen ser flickor som lugna och 

inte alls jobbiga så som pojkarna är. Det kan även tolkas som att flickorna inte gör någonting, 

att de inte tar för sig eller sysselsätter sig med någonting alls.  
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5.4.	  Det	  är	  ingen	  skillnad	  med	  dom	  små	  

I detta tema samtalar pedagogerna om de yngsta barnen på förskolan utifrån de givna 

påståendena.  
 
Moderatorn säger “Ni kanske redan har pratat lite om det men ni kan tänka på de här 

fraserna och tänka lite på de hur de passar in på eran avdelning med de små barnen” 
Pedagog 1 säger “Där är de likadana…” Pedagog 2 säger “Mmm…” Pedagog 1 säger “De 

slåss båda två, både stora och små… eller både pojkar och flickor” Pedagog 2 och Pedagog 

3 säger “Mmm” och nickar. Pedagog 1 säger “Så där finns ju ingen skillnad”. Pedagog 3 

säger “Det är ju mindre… Ja, det är ju mycket mindre skillnad än vad det är när de blir 

större”. Pedagog 2 säger “Ja det är det” 

 
Genom att säga att där är de likadana och att de slåss båda två synliggörs det att det 

visserligen sker kategorisering av pojkar och flickor på yngrebarnsavdelningen, men till dessa 

kategoriseringar tillskrivs inte det ena könet som mer utåtagerande. Pedagog 1 säger att det 

finns ingen skillnad, men pedagog 3 säger emot att det är mindre skillnad än vad det är när de 

blir större vilket alla pedagoger håller med om. Skillnaden mellan pojkar och flickors 

utåtagerande beteende blir alltså enligt pedagogerna större ju äldre barnen blir. Eftersom 

pedagogerna anser att det är mindre skillnad när de är yngre kan det tolkas som att det faktiskt 

finns en skillnad som de inte uttalar i samtalet. Pedagogerna ger i detta utdrag uttryck för en 

annan diskurs än tidigare, nämligen att de inte ser någon skillnad i pojkar och flickors 

beteende hos yngre barn, utan att den skillnaden kommer vid högre ålder. 
 
Pedagog 1 säger “Sen kan man ju se sen vad som händer när de blir lite äldre” och pekar 

med hela handen framåt. Pedagog 3 säger “Och varför det i sånna fall blir skillnad för de 

små där puttas ju de små tjejerna också mycket”. Pedagog 1 säger “Jajamensan”. Pedagog 

2 säger “Ja, det gör de”. Pedagog 3 säger “Ganska mycket”. Pedagog 1 säger “Det går inte 

o…” Pedagog 2 säger “Nej, det är ingen skillnad”. Pedagog 1 säger “Nej...” samtidigt som 

hon andas in “...det är ingen skillnad med de små”. Pedagog 3 säger “Nej” och skakar på 

huvudet. 
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Pedagog 1 uttrycker att man kan ju se vad som händer när de blir lite äldre som att hon antar 

att det säkerligen blir större skillnad mellan pojkar och flickor när de blir större. Uttalandet 

tolkar vi även som att de känner att de inte kan hjälpa att det blir en större skillnad med tiden 

utan att det bara är så. Pedagog 3 ställer sig dock frågan om varför det i sånna fall blir 

skillnad för de små där puttas ju de små tjejerna också mycket. Här öppnar hon upp för 

framtida diskussion, som att hon inte riktigt hade reflekterat över detta tidigare. Vidare 

bekräftar alla tre pedagogerna att det är ingen skillnad med de små. Till skillnad från tidigare, 

där de säger att det är mindre skillnad ger de nu inte uttryck för kategoriseringarna genom att 

säga att det är ingen skillnad.  

 

Pedagog 1 säger ”jag tror att det inte är lika mycket skillnad bland barnen när de är så pass 

små... på de stora ser man ju tydligt att pojkar är mer utåt liksom...” Pedagog 2 säger ”ja för 

deras ålder när de inte kan prata än i alla fall så tror jag att både pojkar och flickor ofta kan 

slåss eller skrika o så för att få som de vill... sen blir det mer skillnad på pojkar och flickor 

sen”  

Här säger pedagog 1 att hon inte tror att det är lika mycket skillnad bland de yngre barnen. Vi 

tolkar detta som att hon anser att skillnaden är markant mindre, men att det finns viss skillnad 

mellan pojkar och flickor. Hon fortsätter med på de stora ser man ju tydligt att pojkar är mer 

utåt vilket här tolkas som att pojkar är mer utåtagerande än flickor bland de äldre barnen, men 

vi tolkar det också som att hon inte kan se skillnaden lika tydligt bland de yngre barnen. Även 

pedagog 2 håller med och säger när de inte kan prata än i alla fall vilket vi tolkar som att hon 

förväntar sig att skillnaderna blir större mellan pojkar och flickor när deras verbala förmåga 

ökar. Båda pedagogerna i utdraget använder sig av ordet tror när de säger att det är mindre 

skillnad bland de yngre barnen, vilket vi tolkar som att de har erfarenhet av men att de inte är 

säkra på att de har rätt. Ordet tror kopplar samman pedagogerna och den retoriska strategin 

gör att det de säger tolkas som ett antagande snarare än fakta.  

Pedagog 1 säger ”nej men asså hos de små är det ju inte så mycket skillnad bland pojkar och 

flickor men sen finns det ju alltid, vad heter det, det är olika från avdelning till avdelning 

liksom… där är det nog mer hur barnen är enskilda, alltså individuellt liksom…”  
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I det här utdraget uttrycker pedagog 1 återigen att det inte är så mycket skillnad mellan pojkar 

och flickor. Hon fortsätter med att säga att det är olika från avdelning till avdelning vilket vi 

tolkar som att pojkar och flickors skillnader, eller icke-skillnader kan bero på hur barngruppen 

ser ut, miljö samt pedagoger som arbetar där. När hon säger hur barnen är enskilda, alltså 

individuellt, tolkar vi det som att hon inte kategoriserar barnen efter kön där ett visst beteende 

tillskrivs passande för könet, utan att hon ser förbi kön och enbart ser beteende och 

kategoriserar barnen därefter.  

 

6. Resultatsammanfattning 

I ovanstående analyser framträder tre tydliga diskurser under fokusgruppssamtal med 

pedagoger. Dessa diskurser har vi valt att kalla jobbiga pojkar och intetsägande flickor, olika 

villkor för könsöverskridning och yngre barn = lika.  

 

6.1.	  Jobbiga	  pojkar	  och	  intetsägande	  flickor	  

Den första diskursen vi uppmärksammat är att pojkar kategoriseras som vilda, bråkiga och 

jobbiga, att de slåss ses av pedagogerna som ett naturligt beteende och inget de kan förhindra. 

Trots att det anses vara ett naturligt beteende och inget de kan göra något åt uttrycker inte 

pedagogerna att det är något önskvärt beteende när det gäller pojkar. Flickor däremot 

kategoriseras som lugna, tysta och känslosamma. Ett utåtagerande beteende hos flickor ses 

inte som normalt, däremot hävdar några av pedagogerna att det är önskvärt att de slår men 

bara till försvar, om någon slår först. Pedagogerna uttrycker även att ett utåtagerande beteende 

hos flickor endast är önskvärt om det sker i lagom mängd. Om utåtagerande flickor får 

mycket uppmärksamhet uttrycker pedagogerna att de istället blir krävande. Flickor som inte 

kategoriseras som utåtagerande, utan istället är lugna och tillbakadragna anses inte heller vara 

positivt och har istället benägenhet att hamna i skymundan. Det blir alltså en diskurs där 

pedagoger vill att barnen ska ha möjlighet att uttrycka sig men det finns många regler för 

vilket beteende som är tillåtet för vem, när och i vilken situation. Diskursen kan bli svår för 

barn att förhålla sig till då det är pedagogerna som bestämmer vad som förväntas av barnen 

beroende på situation, vilket i sin tur kan leda till att diskursen hela tiden reproduceras och 

sällan utmanas av pedagogerna.  
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Diskursen blir synlig genom att pedagogerna använder en retorik som förmedlar en säkerhet i 

sina uttalande genom att bland annat använda sig av extremisering för att förstärka värdet i 

det de säger som exempelvis genomgående, ju verkligen, absolut inte och allra oftast. När de 

använder dessa förstärkande ord synliggörs det att diskursen har en stor påverkan på 

pedagogerna i arbetslagen. Alla pedagoger i arbetslagen ger uttryck för att lyda under denna 

diskursen, förutom en pedagog som tycks vara kritisk och ifrågasätter diskursen om att pojkar 

är mer utåtagerande än flickor och om flickor inte slåss, samtidigt som hon visar en osäkerhet 

i sina uttalanden.  

 

I denna diskursen ger inte pedagogerna uttryck för att ett beteende är mer önskvärt än ett 

annat eftersom de säger att flickorna gör ingenting, eller är mesiga vilket vi tolkar som 

negativt och intetsägande och att pojkarna slåss hela tiden, vilket vi också tolkar som något 

negativt och jobbigt. Här blir pojkar och flickor därför inte varandras motsatser då inget 

beteende tycks vara optimalt. 

 

6.2.	  Olika	  villkor	  för	  könsöverskridning	  

Den andra framträdande diskursen blir synlig när pedagogerna samtalar om pojkar som inte 

slåss och flickor som slåss. Av diskussionen framgår det att pojkflickor, som pedagogerna 

kallar flickor med ett könsöverskridande beteende, gärna uppmärksammas som något positivt. 

Det är dock bara positivt om det sker på pedagogernas villkor och enligt vad de tycker är 

lagom, annars kan även dessa flickor precis som pojkar som inte är könsöverskridande 

placeras i kategorin “vilda och jobbiga”. Det är alltså inte enbart pojkar som kategoriseras 

som “vilda och jobbiga” som nämnts i stycket ovan. Lugna och mjuka pojkar blir 

kategoriserade som tösapågar. Den benämningen på pojkar är till skillnad från flickors 

könsöverskridande inte positiv. Dessa pojkar blir heller inte kategoriserade tillsammans med 

flickor som har ett lugnt och mjukt beteende, utan får en kategori för sig. I den här diskursen 

är det alltså mer tillåtet för flickor att vara bråkiga än vad det är för pojkar att vara mjuka. 

Skillnaden är att tösapågar anses vara för mjuka och därmed inte önskvärda av pedagogerna 

medan pojkflickor ses som något positivt och önskvärt så länge de förhåller sig till 

pedagogernas förväntningar och gränser.  
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Till skillnad från ovanstående diskurs och kategorisering ger pedagogerna i samtalet inte 

uttryck för att denna diskurs är situationsberoende utan i denna diskursen följer 

kategoriseringen med barnet oavsett situation. Om en flicka har blivit kategoriserad som 

pojkflicka så är hon alltid en pojkflicka oavsett vilken situation hon befinner sig i och behöver 

därför alltid anpassa sig eller förhålla sig till denna diskursens outtalade regler. I den här 

diskursen gäller samma för pojkar med könsöverskridande beteende, så kallade tösapågar.  

Vi finner det även intressant att begreppet pojkflicka nämns flertalet gånger utan att någon 

reagerar över att det skulle vara onormalt eller konstigt att det finns ett ord som benämner 

könsöverskridande flickor. Däremot reagerar pedagogerna starkt på att det finns ett begrepp 

för könsöverskridande pojkar. Detta innebär även att det finns ytterligare en diskurs som gör 

det enklare för flickor att vara könsöverskridande, även om deras könsöverskridande 

begränsas av många outtalade regler. Pedagogerna vet att pojkar måste få vara 

könsöverskridande och vet att diskursen inte är tillåten på förskolan men när en pedagog 

använder sig av extremisering, alltså talar om att hela samhället tycker på detta sättet visar 

hon att hon lyder under en makrodiskurs och att denna diskurs håller förskolan under ett hårt 

grepp. Retoriken i denna diskurs blir att pedagogerna försvarar sig genom att påstå att alla 

tycker så och inte tala om sin egen åsikt, utan tala om ”allas” åsikt. 

 

6.3.	  Yngre	  barn	  =	  lika	  

Den tredje framträdande diskursen som framhävs är att pedagogerna samtalar om att det inte 

finns någon större skillnad mellan yngre pojkar och flickor i konflikt. Detta behöver inte 

betyda att det inte råder någon diskurs angående genus och konflikter på yngrebarnsavdelning 

utan att vi moderatorer möjligen inte gav rätt påstående att diskutera för att de skulle 

framträda.  

 

Uttalandet om att flickor också slåss visar också att diskursen att pojkar är mer utåtagerande 

än flickor även finns på yngrebarnsavdelningen men att barnen utmanar diskursen genom sitt 

beteende vilket gör det svårare för diskursen att hålla kvar sitt grepp om 

yngrebarnsavdelningen. Det blir dock synligt att diskursen har ett hårt grepp om pedagogerna 

som uttrycker att det är mycket mindre skillnad istället för ingen skillnad alls som först 

påståtts angående utåtagerande beteendet i pojkars och flickors konflikter hos de yngre 

barnen.  
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Det finns ytterligare en diskurs som råder på yngrebarnsavdelningen där pedagogerna tycks se 

förbi kategoriseringarna pojke eller flicka, och istället se individen och kategoriserar 

individen efter beteende, det vill säga de stökiga och bråkiga barnen för sig och de lugna och 

“icke-bråkiga” barnen för sig.  Det tas även hänsyn till att det kan finnas ett samband mellan 

vilken avdelning barnen går på och att det kan vara en bidragande faktor till hur barnen beter 

sig. Detta kan ha ett samband med att diskursen om pojkar och flickors utåtagerande beteende 

utmanas och därför framträder en ny, mer könsneutral men kategoriserande diskurs. Denna 

diskurs framträder inte när pedagogerna samtalar om barn generellt, utan endast när de 

samtalar om de yngre barnen som finns på deras avdelning. Det går också att utläsa i deras 

retorik och användning av extremisering att de förväntar sig att flickorna slutar att vara 

utåtagerande när de blir äldre, men att pojkarna kommer att ha ett fortsatt utåtagerande 

beteende. Genom sättet de talar om de yngre barnens utåtagerande beteende går det att utläsa 

att den diskurs som råder här, där de kategoriserar barnen efter beteende, kommer att suddas 

ut ju äldre barnen blir och övergå i den diskurs som råder på äldrebarnsavdelningen där de 

kategoriseras efter kön.  

7. Diskussion  

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i fokusgruppssamtal samtalar kring 

normativa påståenden om genus och barns konflikter på en yngrebarnsavdelning. 

Forskningsfrågorna som studien utgår ifrån är: “Vilka diskurser präglar pedagogers 

diskussioner kring normativa påståenden om genus och barns konflikter?” och “Vilka 

kategoriseringar av barn framträder i fokusgruppssamtal med pedagoger?” Utifrån studiens 

syfte och forskningsfrågor presenteras nedan studiens diskussion av resultat i förhållande till 

tidigare forskning. 

 

7.1.	  Konflikter	  relaterat	  till	  barns	  ålder	  och	  kön	  	  

Genomgående för pedagogernas samtal i vår studie är att de använder sig av en retorik och 

extremisering som förmedlar att de ser på pojkar som mer frekvent och vanligt 

förekommande i konflikter. Även Koepke och Harkins (2008) och Booren (et al., 2012) har i 

sin studie kommit fram till att pojkar oftare hamnar i konfliktsituationer. Enligt Brock och 
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Curby (2014) och Koepke och Harkins (2008) hamnar pojkar oftare även i konflikter med 

sina lärare än vad flickor gör. Utifrån pedagogernas retorik blir det i vår studie synligt att de 

förväntar sig att pojkar hamnar i bråk, vilket kan ha ett samband med Brock och Curby och 

Koepke och Harkins resultat. Vi drar den parallellen eftersom pedagogerna uttrycker att 

pojkars vilda lek alltid slutar i bråk. Flertalet studier rapporterar om att pojkar är mer 

utåtagerande än flickor (David & Murphy, 2007; Skalicka, et al., 2015; Emilson, et. al., 2016) 

vilket tycks vara den utgångspunkt pedagogerna tar i samtalet om barn och konflikter då de 

säger att de alltid får sära på pojkar, men aldrig behövt sära på flickorna. 

 

Vi finner det intressant att pedagogerna genast börjar att diskutera barnen på de äldre 

avdelningarna trots att de arbetar på en yngrebarnsavdelning. De börjar genast tala om de 

äldre barnen trots att de inte har fått några direktiv om vilken åldersgrupp de ska diskutera. 

Martin och Rubles (2004) kommer fram till att det först är i femårsåldern barnen börjar att 

rätta sig efter och uppträda efter pedagogernas och samhällets förväntningar på deras kön. 

Detta stämmer överens med hur pedagogerna talar om att de ser en större skillnad desto äldre 

barnen på deras förskola blir. När de talar om de äldre barnen på gården uttrycker en av 

pedagogerna att det är genomgående att pojkarna slåss och att flickorna bara står och gråter. 

Genom det uttalandet i detta samtal går det att anta att pedagogerna anser att olika beteenden 

är det normala beroende på om barnet är en pojke eller flicka. Detta kan bero på att barnen 

känner av eller är medvetna om diskurserna som råder på förskolan och försöker att anpassa 

sig efter pedagogernas förväntningar. 

 

7.2.	  Pedagogers	  villkor	  om	  barns	  könsöverskridande	  beteende	  

Markström och Simonssons (2011) och Hellmans (2010) resultat visar att det är pedagoger 

som kategoriserar barnen på förskolan och bestämmer vad som anses vara normalt eller inte. I 

vår analys framkommer det en tydlig diskurs om att det är pedagogerna som bestämmer vad 

som är ett lämpligt beteende för pojkar eller flickor, men även att det är de som bestämmer 

när ett könsöverskridande beteende är tillåtet och när könsöverskridande blir ett problem. 

 

Eidevald (2009) och Markström och Simonsson (2011) beskriver att pedagoger uttrycker att 

flickor ska vara “starka” och veta vad de vill. Detta liknar pedagogernas uttalande i vår studie 

där de uttrycker att de vill att flickorna ska ha skinn på näsan, alltså att det är något positivt 
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för flickor. Vid lite djupare diskussion framkommer det att flickor med “för mycket” skinn på 

näsan, kategoriseras som jobbiga eller krävande istället. Flickor som har mycket skinn på 

näsan och anses vilda av pedagogerna kategoriseras senare som pojkflickor, vilket också först 

benämns som positivt och önskvärt. Pedagogerna säger dock emot sig själva när de senare 

uttrycker att det inte får gå över styr då pojkflickor kategoriseras som jobbiga. Markström och 

Simonsson (2011) beskriver hur barns beteende anses passande i vissa situationer men inte i 

andra. Pedagogerna i vår studie ger inte uttryck för att ett passande beteende skulle vara 

situationsbundet. Däremot kategoriseras pojkflickor som jobbiga, eller krävande om de stjäl 

för mycket uppmärksamhet under vissa delar av samtalet medan de ibland benämns som 

eftertraktade. Pojkar med skinn på näsan, eller så kallade vilda pojkar benämns aldrig som 

positivt i fokusgruppssamtalen, tvärtom kategoriseras de genast som störande och jobbiga. 

Samma sak gäller pojkar som har ett könsöverskridande beteende, vad pedagogerna benämner 

som tösapågar. Till skillnad från att flickors könsöverskridande till viss del anses vara bra, 

uttrycks det att könsöverskridande pojkar direkt blir någonting negativt.  Trots att barnen 

uppvisar samma beteende, kategoriserar pedagogerna pojkar och flickor olika, något som 

även Hellman (2010) rapporterar.  

 

Emilsson, Folkesson och Moqvist Lindberg (2016) poängterar att pedagoger i deras studie 

anser att könsstereotyper bör motverkas i förskolan men att det är oundvikligt att frångå de 

två könskategoriseringarna som finns. Pedagogerna i vår studie uttrycker inte att de har en 

tanke på hur de kategoriserar barnen efter kön. Vi tolkar snarare att de känner en hjälplöshet 

mot att påverka antagandet om pojkar och flickors “naturliga” skillnader. När de talar om 

pojkar som könsöverskridande ses detta som något onormalt, istället för något som bör 

arbetas med i förskolan.  

 

7.3.	  Sammanfattning	  diskussion	  

En slutsats vi kan dra efter att ha genomfört denna studie är att det råder flera diskurser på 

förskolan som präglar pedagogernas samtal. Dessa är att pedagoger talar om pojkar som mer 

utåtagerande än flickor, att flickor med ett könsöverskridande beteende i lagom mängd av 

pedagogerna i studien anses som positivt men pojkar med könsöverskridande beteende inte är 

önskvärt. Här kan vi även se att det finns makrodiskurser som har inflytande över 

mikrodiskursen där pojkar med ett könsöverskridande beteende inte ses som önskvärda 
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eftersom en pedagog uttalar och förstärker sin åsikt med sin retorik genom att säga ”hela 

samhället tycker”. Slutligen synliggörs det en diskurs där ett utåtagerande beteende hos barn 

på yngrebarnsavdelningen inte är lika könsbundet som hos de äldre barnen. När pedagoger 

talar om de äldre barnen på förskolan ses pojkar som mer utåtagerande, stökiga och jobbiga. 

Flickor å andra sidan kategoriseras som känslosamma, lugna och mesiga. Desto äldre barnen 

blir, desto mer kategoriseras de av pedagogerna efter kön. På yngrebarnsavdelningen i denna 

studie kategoriseras barnen mer efter deras beteende än efter kön. 

8. Didaktiska implikationer  

Denna studie kan bidra till ökad förståelse och uppmärksamma pedagoger verksamma i 

förskolans verksamhet på hur det samtalas om barn i konflikt. Då det finns lite forskning om 

de yngsta barnen i konflikt vill vi bidra med en ny infallsvinkel kring ämnet som kan öppna 

upp till diskussioner och i sin tur generera en ökad medvetenhet. Vidare vill vi även bidra 

med ett underlag för reflektion kring genusarbetet i förskolan. Som nämnt i inledningen liknar 

vi rådande diskurser som fortsätter att reproduceras med kugghjul som fortsätter att snurra. 

För att diskurserna ska kunna utmanas och kugghjulen stanna eller sakta ner behövs en käpp – 

eller forskning som upplyser om vilka diskurser som råder på en förskola. Med vår studie vill 

vi uppmärksamma pedagoger på vilka diskurser som råder på en förskola för att öppna upp 

för diskussion om vilka diskurser som anses lämpliga att reproducera i dagens samhälle och 

vilka som är värda att utmanas för en ny, mer tillåtande förskolemiljö.  

9. Vidare forskning  

Föreliggande studie behandlar två fokusgruppssamtal med pedagoger på två 

yngrebarnsavdelningar där diskurser och kategoriseringar som präglar förskolan synliggjorts. 

Det skulle vara intressant att genomföra observationer för att se hur barn påverkas av rådande 

diskurser gällande konflikter och genus. Det skulle också vara intressant att genomföra flera 

fokusgruppsamtal på olika förskolor för att få en bredare empiri att urskilja diskurser i. 

 

10. Arbetsfördelning  

Vi har arbetat fram alla delar i arbetet tillsammans. Under kursen valfri fördjupning skrev vi 

forskningsöversikter med olika inriktningar; genus i förskolan och konflikter i förskolan. 
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Båda forskningsöversikterna hade inslag av båda ämnena. I och med detta gick vi in i 

examensarbetet och kapitlet tidigare forskning med olika kunskap och material. Vi valde 

därför att läsa varandras arbeten för att få en förståelse för hur forskningen såg ut inom fältet 

inför vårt nya gemensamma fokus. Vi har även delat upp ny läsning och sedan delgett 

varandra intressanta och användbara aspekter ur den läsningen. Kapitlet Tidigare forskning 

har vi arbetat fram tillsammans med förståelse för att den ena har mer kunskap om det ena 

ämnet än det andra, och vice versa. Under Metodkapitlet har Amanda skrivit Etiska 

ställningstaganden och Besart har skrivit Fokusgruppssamtal samt Urval. Under 

genomförandet av det första fokusgruppssamtalet närvarade både Besart och Amanda, men 

det var Besart som ledde samtalet framåt eftersom vi ansåg det bättre att enbart en gav 

direktiv för att undvika missförstånd. Under genomförandet av det andra fokusgruppssamtalet 

närvarade Besart.   
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Bilaga 1  

Hej, 

Vi heter Amanda och Besart och vi går vår sista termin på förskollärarprogrammet på 
Högskolan i Halmstad. Just nu skriver vi vårt examensarbete där vi ska genomföra studie som 
handlar om konflikter. Vi vill därför genomföra ett fokusgruppssamtal med pedagoger 
angående detta ämne. Dessa fokusgruppssamtal kommer att dokumenteras med hjälp av 
videoinspelning. 

Under någon dag kommer vi att besöka er förskola i samråd med er. Medverkan i studien är 
frivillig och om man har valt att vara med och ångrar sig får man avbryta sitt deltagande. Vi 
kommer att videofilma med en surfplatta eller liknande som kommer att ligga framför oss 
under vårt samtal för att kunna gå tillbaka och se på intervjun efteråt.   

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 ni som deltar i denna 
studie ger erat skriftliga samtycke. Dessutom kan ni när som helst avbryta om ni skulle känna 
obehag under studien. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare kommer att 
behandla de uppgifter om er som deltar på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera 
er.  Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats endast kommer att användas för 
forskningsändamål. 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA  

Amanda Yxhage,  

Besart Hyseni,  

Kristina Holmberg, examinator  

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Jag heter: 

___________________________________________________________ 

Jag samtycker till att delta i studien 

 

 Namnteckning 
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Bilaga 2  

Intervjuguide  

1.   Presentera påståendena ”Fina flickor slåss inte” och ”Pojkar ska alltid hålla på att 

slåss” för pedagogerna och be de att diskutera med varandra.  

2.   Fråga: Kan ni tänka på de här fraserna och tänka lite på hur de passar in på eran 

avdelning med de små barnen?  

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Amanda Yxhage och Besart Hyseni


