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Abstract



I vårt examensarbete har vi undersökt hur barn och pedagoger i förskolan samspelar med 

varandra under vardagliga situationer. Vi har fått fram att både barn och pedagog intar olika 

roller  i  samspelet  vilket  påverkar  deras  sätt  att  interagera  med  varandra.  Vi  har  valt  att 

observera samspelet utifrån ett genusperspektiv där vi har fokuserat på om samspelet artar sig 

annorlunda beroende på barnets kön och om pedagogen intar olika roller beroende på barnets 

kön.

Syftet med undersökningen var att vi ville öka vår kunskap om hur genus används och arbetas 

med i  förskolan.  Pedagoger  och barn  är  ständigt  i  ett  genusarbete  under  en  vanlig  dag i 

förskolan och vi ville observera de samspel och bemötanden en vanlig dag ger. Resultatet blev 

att det gjordes skillnader på könen men inte nödvändigtvis de traditionella skillnader som 

litteraturen belyser. De skillnader som gjordes på könen anser vi inte vara medvetna utan 

något som pedagoger ”bara gör” under dagens alla aktiviteter. De flesta förskolor i landet 

arbetar med genus, vissa mer uttalat än andra. Vi anser genuspedagogik vara ett viktigt ämne 

att arbeta och problematisera kring för att stärka barns självbild och självförtroende.

Förord 

Under vår utbildning har vi under flera tillfällen samt kurser kommit i kontakt med litteratur  

som tar upp genuspedagogik och dess positiva inverkan på verksamheten i förskolan. Även 

under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi kommit i kontakt med genusarbetet. 

Vi har båda funderat mycket på hur bemötandet till barnen är i förskolan och vad för sorts 

skillnad som görs mellan könen. Vi anser genus vara ett mycket viktigt ämne och därför fick 

vi intresset av att genomföra en studie som belyser bemötandet utifrån ett genusperspektiv.

Vi har delat upp arbetet mellan oss där vi inte behövt sitta och skriva tillsammans. Martin är 

författare till kapitlen och styckena 2.2, andra halvan av 2.5, 3.4.2, 3.5.1 samt beskrivningarna 

av situation 4.3 och 4.4. Elisabeth är författare till kapitlen och styckena 2.1, 2.3, 2.4, första 

halvan av 2.5, 3.6 samt beskrivningarna av situation 4.1 och 4.2. Analyserna och resterande 

har vi skrivit gemensamt.

Vi vill tacka..
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                      … De förskolor och föräldrar som låtit oss observera verksamheten och barnen

… Våra handledare Claes Ericsson och Marie-Helene Zimmerman-Nilsson.
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Genus är ett ord som använts mycket de senaste åren inom allt fler områden. Det har blivit allt 

mer populärt att arbeta genusinriktat i förskolan och det är inte helt ovanligt att förskolorna 

idag anlitar genuspedagoger för att utvecklas inom området. Vad är då genus? Enligt Gothlin 

(citerad i Svaleryd, 2002) så förklaras ordet genus som den samlade benämningen för vad som 

är  manligt  respektive  kvinnligt  samt  relationen  mellan  könen.  Det  har  alltid  setts  som 

kvinnligt att ta hand om barn och förskolevärlden domineras idag av kvinnliga pedagoger. 

Anledningen till  att  förskolan  domineras  av  kvinnliga  pedagoger  kan ha  en  mängd  olika 

orsaker. En sådan kan bero på t.ex. pedofilhärvan i Huddinge kommun 2003 där en manlig 

förskollärare hade förgripit sig på flickorna i förskolan samt fotograferat dem och publicerat 

bilderna på internet (www.childcentre.info). Detta är bara en av många pedofilskandaler som 

skett i förskolan. Vi anser att många män är rädda för att välja förskolläraryrket på grund utav 

de pedofilskandaler som skett och det kan vara en bidragande faktor till att det är en kvinnlig 

dominans bland pedagogerna i förskolan. Vi menar dock att traditionen av att det alltid varit 

kvinnliga pedagoger i förskolan är en tyngre faktor till att män inte väljer yrket än att männen 

är  rädda för  de  skandaler  som skett.  Under  vår  utbildning har  vi  kommit  i  kontakt  med 

litteratur som tar upp genus och genus i förskolan. Detta väckte tankar och idéer hos oss och 

gjorde oss mer nyfikna på hur de arbetar med genus i förskolan Vi vill därför undersöka hur 

pedagogerna interagerar  med barnen utifrån genus och om pedagogerna idag gör  skillnad 

mellan pojke och flicka. 

1.1 Bakgrund

Under vår utbildning har  vi  under  flera  tillfällen studerat  läroplanen för  det  obligatoriska 

skolväsendet, fritidshemmet och förskoleklassen (Lpo94) samt läroplanen för förskolan (Lpfö 

98). Under dessa tillfällen har vi insett att båda läroplanerna arbetar för jämställdhet mellan 

könen och att en utgångspunkt är att alla skall ha ett lika värde. Då vi båda blir förskollärare 

och lärare upp till  skolår  5 anser  vi  det  vara viktigt  att  vi  har  en god kunskap om båda 

läroplanerna och vilket budskap de signalerar sett utifrån ett genusperspektiv.

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar  till  att  forma flickors  och pojkars  uppfattning om vad  som är  kvinnligt  och  manligt. 

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall
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i  förskolan  ha  samma  möjligheter  att  pröva  och  utveckla  förmågor  och  intressen  utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö, s. 4).

Vi har valt genomföra en studie utifrån ett genusperspektiv då vi anser det vara ett viktigt och 

komplext ämne. Det är många arbetslag inom förskolan som säger sig tänka genusinriktat och 

många anlitar genuspedagoger för att utvecklas och bli bättre inom genuspedagogiken. Det är 

därför vi vill undersöka just detta fenomen, vi vill bli bättre i vår pedagogiska roll samt hur vi 

kan tänka mer genusinriktat i interaktionen med barnen. Som vi kan läsa i ovanstående citat 

står det i läroplanen att vi ska motverka att sätta in barnen i olika fack eller behandla dem 

olika utifrån vilket kön de har.  Efter att vi studerat läroplanerna för både förskolan(Lpfö98) 

samt grundskolan(Lpo94) har  vi  kunnat  utläsa att  genusbegreppet  fått,  enligt  vår mening, 

väldigt lite utrymme. Detta kan givetvis bero på att genusarbetet inte var så uttalat när dessa 

läroplaner skrevs. Det enda som står i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är att varje barn har 

rätt till lika stort utrymme oavsett kön och att vi ska bemöta varje barn likvärdigt utan att  

stänga in dem i traditionella könsmönster. Texten i läroplanerna påpekar att genusbegreppet är 

viktigt att arbeta med för att bryta traditionella mönster och just därför vill vi undersöka hur 

pedagogerna i förskolan arbetar med detta. Trots att genus fått så lite utrymme i läroplanerna. 

Intresset för genus och hur det ter sig i förskolorna har växt hos oss båda under utbildningens 

gång. Vi vill observera om pedagogerna behandlar barnen olika trots att det står i läroplanen 

att vi inte ska göra det. 

Man kan inte lägga hela ansvaret för jämställdheten mellan flickor och pojkar, kvinnor och män 

på förskolan. Det vore att övervärdera förskolans möjligheter och betydelse. Men de som arbetar 

inom förskolan måste ta sin del av ansvaret och medverka i utveckling och förändring inom 

ramen för sina möjligheter. Vad som sker i förskolan är i mycket en spegling av vad som sker i 

det samhälle förskolan är en del av (Rithander, 1991, s.1).

Citatet ovan anser vi vara av stor vikt att begrunda. Förskolan är en stor del av vårt samhälle 

och en början för barnens långa resa genom samhället. Därför är det viktigt att vi hjälper till 

att bygga en stadig grund för värderingar och hur vi bemöter varandra i vardagen. Vi anser 

undersökningen  vara  relevant  för  fler  än  förskollärare  och  personer  inom  pedagogiken, 

eftersom  genus  finns  i  fler  samhällsområden  än  just  barnomsorgen  till  exempel  polis, 

sjukvård,  handel  etc.  Även högre upp i  skolåldern  är  undersökningen relevant  då vi  som 

människor inte kommer ifrån de sociala konstruktioner vi medverkar i dagligen och i sociala 

konstruktioner förekommer genus vare sig vi vill eller inte. En social konstruktion är just det 
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människor blir  i  grupp. Enligt oss är undersökningen mest relevant för pedagogerna inom 

förskolan eftersom grunden för synen på genus läggs i förskolan.

1.2 Syfte

Syftet med vår undersökning är att hur interaktionen mellan pedagogerna och barnen ser ut ur 

ett genusperspektiv på två olika förskolor. Det vi vill undersöka är hur pedagogerna samspelar 

med de olika barnen av olika kön under t.ex. måltider, samling, situationer i hallen samt olika 

typer av aktiviteter. 

1.3 Forskningsfråga

• Vilka subjektspositioner intar pedagoger och barn utifrån ett genusperspektiv?

2. Förskolan och genus

I detta kapitel tar vi upp hur vi skiljer på just könen och vilka tankar och värderingar som kan 

tänkas ligga till grund för detta. Vi berör även förskolans historik samt vad som karaktäriserar 

genus.

2.1 Förskolans historia

Förskolan har inte alltid sett ut som den gör idag. Från början hette det inte förskola utan 

enligt Ekstrand (citerad i SOU 2006:75) användes benämningar som småbarnskola, barnasyl, 

barnkrubba och i senare 1800-talet kindergarten. Detta kallades så småningom barnträdgård i 

Sverige.  Innan  1800-talet  hade  det  funnits  olika  barnanstalter  i  Europa.  I  England  fanns 

välgörenhetsskolan,  i  Danmark börnehus och i  Tyskland bewahranstalter  enligt  Simmons-

Christenson (citerad i Tallberg Broman, 1995). Det var industrialiseringen i storstäderna som 

gjorde  att  många  barn  behövde omsorg  och tillsyn  eftersom deras  mödrar  tvingades  ut  i 

arbetslivet. Det var först på 1970-talet som en utbyggd förskoleverksamhet var en realitet i 

Sverige (Tallberg Broman, 1995).  Kungsholmens barnkrubba öppnades i  Stockholm redan 
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1854. Barnkrubban i Sverige var beroende av privatpersoner, s.k. välgörare för att klara sig 

ekonomiskt och det var först 90 år senare som krubban fick statliga bidrag. Det ansågs ”att 

göra  gott”  att  skänka  pengar  till  fattiga  mödrar  och  barn  som  behövde  barnkrubban. 

Klasskillnaderna var stora och för att ”underhålla” välgörarna anordnades förmånsfester och 

soaréer till deras ära (Tallberg Broman, 1995). De fattiga barnen som fick möjlighet att vara 

vistas på barnkrubban hade tur. Varje dag serverades det tre mål mat som hade stor betydelse 

för barnens tillväxt och välmående. Kvinnorna som arbetade i krubban hade ingen pedagogisk 

utbildning.  Lokalerna  var  oftast  en  mörk  källarlokal  med  några  bänkar  som  inredning. 

Eftersom krubban hade så lite medel sysselsattes barnen med ringlekar och ramsor (Simmons-

Christenson, 1997). 

Friedrich Fröbel (1782-1852) kallas även för förskolans fader, det är han som lagt grunden till 

dagens svenska förskola. Fröbel var den man som startade kindergarten i Sverige och han 

startade  en  ”Spiel-  und  Beschäftigungsanstalt”  (lek-  och  sysselsättningsanstalt)  år  1839  i 

Blankenburg,  Thuringen i  Tyskland (Simmons-Christenson,  1997).  Som vi  kan  läsa  om i 

läroplanen för grundskolan (Lpo 94) och förskolan (Lpfö 98) så ska skolan och förskolan vara 

en  del  av  fostran  och  det  är  bland  annat  där  som vi  kan  se  Fröbels  pedagogik.  Fröbel 

omhuldade skapande och hade inställningen att alla barn kan, det gäller bara att ge dem rätt 

verktyg. Varje barn går igenom olika utvecklingsstadium där vi vuxna ska finnas till för att ge 

dem just  rätt redskap för utvecklingen. Alla barn har ett  inneboende anlag för utveckling. 

Fröbel  var  mycket  noga  med  att  understryka  hur  viktigt  hemmet  var  för  barnet  och  att 

barnträdgården skulle fungera som ett komplement till hemmet (Simmons-Christenson, 1997). 

Fröbel lyfte även fram leken som en viktig del av utvecklingen och hur gynnsamt det var/är 

att få lära genom egna erfarenheter (SOU 2006:75). När vi är ute på förskolorna kan vi se att  

många  pedagoger  arbetar  med  just  skapande  och  tycker  att  det  är  en  viktig  del  av 

pedagogiken. Från början var det tänkt att förskolorna eller daghemmen skulle fungera som 

ett fosterhem. Hemmen skulle vara så lik barnets hemmiljö som möjligt  och pedagogerna 

skulle fungera som extra mamma. Kvinnor som arbetade i förskolan var oftast diakonissor, 

systrar,  barnsköterskor  och  barnträdgårdsledarinnor  som  senare  fick  benämningen  tant, 

fröken, skolmoster, skolfaster samt skolmamsell (SOU 2006:75). 

Pedagogerna i förskolan var från början enbart kvinnor och det har inte förändrats så mycket 

sedan  1800-talet.  Än  idag  är  det  fortfarande  en  stor  dominans  av  kvinnliga  pedagoger  i 

förskolan medan det är fler män som utbildar sig till lärare. Varför är det inte fler män som 

väljer och har valt yrket förskollärare? I SOU (2006:75) står det
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Förskolan representerar ett i det närmaste totalt kvinnligt könsmärkt område. Män var länge helt 

otänkbara i verksamheten, även sedan utbildningarna öppnats för män, och den könsneutrala 

yrkestiteln förskollärare antagits lockade det få. Inträdeskrav som förpraktik och färdigheter i  

sång och pianospel markerade snarast både ett köns- och klassurval (s. 22).

Män ansågs  inte  tänkbara eller  kapabla till  att  ta  hand om barn.  Åtminstone  var  det  den 

allmänna åsikten förr. Det var en kvinnas jobb att ta hand om hemmet och barnen medan 

männen skulle arbeta och försörja familjen.  Under 1970-talet var förskolorna en feministisk 

fråga  som  fick  mycket  stöd  från  kvinnliga  politiker  vilket  har  haft  betydelse  för 

konstruktionen av den svenska förskolan (SOU 2006:75). Även om åsikten ändrades så har 

inte  fler  män valt  yrket.  Enligt  skolverket  så  är  34 488 personer  förskollärarutbildade  på 

riksnivå  inom kommunal  verksamhet.  Utav  dem så  är  33 607  personer  kvinnor  och  882 

personer män. Inom den enskilda sektorn så är 5367 personer utbildade förskollärare varav 

5177 personer är kvinnor och 199 personer är män (Skolverket, 2008), även detta på riksnivå. 

2.2  Genusbegreppet, ett nytt tankesätt

Genusvetenskap har  sitt  ursprung i  1970-talets  kvinnoforskning.  Feministerna  hävdade att 

kvinnorna  var  förtryckta  och att  de  hade  en  underordnad ställning  gentemot  männen.  De 

menade att de levde i ett patriarkaliskt samhälle, det vill säga att männen dominerade och 

kvinnorna var underordnande. Under 1980-talet blev begreppet genus mer och mer accepterat 

och det började även göras studier om manligheten (Carlsson Wetterberg & Jansdotter, 2004). 

Även  relationen  mellan  könen  började  problematiseras  (Klebe,  2006).  Denna  utveckling 

fortsatte under 1990-talet genom att kritik uppstod mot en alltför ensidig inriktning mot genus 

och  begreppet  utvidgades  till  att  innefatta  ämnen  som  etnicitet  och  sexualitet  (Carlsson 

Wetterberg & Jansdotter, 2004).

Inom  skolväsendet  talas  det  mycket  om  genus  idag.  Men  redan  under  1970-talet  hade 

könsrollsfrågor  en  relativt  hög  prioritet  inom  skolan  och  det  utfördes  en  hel  del 

utredningsprojekt om ämnet. Under 1980-talet försvann dock dessa frågor mer eller mindre 

för att  återigen få ett  uppsving under 1990-talet  då bland annat skolverket drog igång ett 

nätverk för att utveckla undervisningsmetoder inom ämnet (Weiner & Berge, 2001). 

När vi talar om kön är det främst biologiska skillnader som belyses. Dessa skillnader ses då 

som naturliga och oföränderliga (Weiner & Berge, 2001). 
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Den som har kvinnliga könsorgan antas också ha feminin genetisk struktur och en övervikt av 

kvinnliga hormon. Och den som har manliga könsorgan har en maskulin genetisk struktur och en 

övervikt av manliga hormoner (Davies, 2003, s.21). 

Davies  (2003)  skriver  vidare  att  denna  kartläggning  gör  det  lätt  att  beskriva  människors 

beteende utifrån den fysiologiska strukturen. Dock har biologer på senare tid upptäckt att det 

inte nödvändigtvis går att förklara olikheterna efter enbart denna beskrivning. Han visar på 

exempel som att kvinnor kan ha skägg och att män kan producera bröstmjölk för att föda sina 

barn om inget annat alternativ finns. Utbildningsdepartementet skriver i sin åtgärdsrapport Vi  

är alla olika (1994) att flickor och pojkar har olika förutsättningar och att deras resultat och 

prestationer i hög grad påverkas av deras könstillhörighet, det vill säga utifrån om de är pojkar 

eller  flickor.  Denna  rapport  lade  grunden  till  flera  statliga  beslut  som  till  exempel 

stödundervisning för att motverka skillnader i könens prestationsförmåga. Detta gjordes trots 

att  mycket  internationell  forskning  pekade  på  att  dessa  medfödda  könsskillnader  i  stor 

utsträckning  varierade  utifrån  kultur,  klass  och  historiskt  sammanhang  (Weiner  & Berge, 

2001). 

Svaleryd (2005), jämställdhets och mångfaldsstrateg, skriver att det skapas normer för hur vi 

bör vara, hur vi ska prata och så vidare när människor möts i olika sammanhang. ”När vi 

konstruerar normer och värderingar om kön kallas det genus, med det menas att vi kulturellt 

och socialt skapar kvinnor och män”. Man/manligt respektive kvinna/kvinnligt är två motsatta 

och uteslutande kategorier som vi placerar mänskligheten i och den samlade benämningen för 

detta är genus. Det som utgör genus är således de tolkningar vi gör utifrån de biologiska 

skillnaderna. (Svaleryd, 2002).

Eskilsson,  (1997)  skriver  i  Jämställdhet  för  kunskap,  insikt  och  kvalitet.  Slutrapport  från 

JÄST-gruppen.

Grundläggande för all genusforskning är tanken att beskrivningar och idéer om "manligt" och 

"kvinnligt"  är  socialt  och  historiskt  konstruerade  och  därmed  möjliga  att  förändra.  Genus 

uppkommer i ett samspel mellan biologiskt kön och människans sociala och kulturella miljö 

(Lena Eskilsson, Ds 1997:56. Malmö högskola). 

Svaleryd (2005) skriver vidare att flickor och pojkar utforskar vilket sätt de ska bete sig på. 

De reaktioner de får från omgivningen hjälper dem att inta de positioner som förväntas av 

pojkar respektive flickor. Davies (2003) för fram att skillnader såsom kläder, frisyr, val av 

aktivitet med mera är nyckelfaktorer som används för att identifiera sig som flicka eller pojke. 
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Detta är något som vi kommit i kontakt med dagligen ute på förskolorna under vår praktik och 

när vi arbetat. En av oss var dock med om en mycket intressant händelse under den senaste 

praktiken.  En  manlig  och  en  kvinnlig  pedagog  gjorde  strövargodis  på  varsitt  stormkök. 

Bakning brukar allt som oftast ses som en kvinnlig syssla som de behärskar klart bättre än 

männen. Men en pojke säger plötsligt att han vill ha mannens strövargodis för det kommer att 

bli klart först. Pojken får då frågan varför han tror att mannens godis kommer att bli klart först 

och han svarar helt självklart att det är den manliga pedagogen som tillagat det. Här har tron 

att killar alltid är snabbare än flickor även tagit över antagandet att flickor är bättre än pojkar 

på att baka då denna syssla brukar anses som kvinnors område. Maskulinitet och femininitet 

är således inga medfödda egenskaper, vilket även Davies (2003) bekräftar.

Butler (2007) menar att om vi inte kan härleda genuskonstruktionen till kön så finns det inget 

som säger att man och maskulin inte kan kopplas till en kvinnlig kropp samt att kvinna och 

kvinnligt inte kan kopplas till en mans kropp. Butler (Ibid) problematiserar även huruvida vi 

kan skilja på kön respektive genus:

Är  könets  till  synes  naturliga  fakta  någonting  som  har  producerats  i  och  genom  olika 

vetenskapliga diskurser för att tjäna andra politiska och sociala intressen? Om det visar sig att vi 

kan bevisa könets orubblighet, då är kanske detta som kallas ”kön” lika kulturellt konstruerat 

som genus; kanske har det rent av alltid varit genus, vilket skulle innebära att skillnaden mellan 

kön och genus visar sig inte vara någon skillnad alls (Butler, 2007. s.56).

Vi anser detta vara en mycket intressant tanke som verkligen tål att funderas över. Kanske inte 

könet är så orubbligt som vi tror att det är. Kanske vi lägger för stor vikt i detta begrepp, detta 

är givetvis mycket svårt att ”bevisa”. Vi skapar dock direkt olika förväntningar beroende på 

om det är en pojke eller flicka (Nordahl, 1994). Läroplanen för förskolan (Lpfö98) tar upp att 

ingen ska bli utsatt för kränkningar eller någon form av diskriminering på grund av vilket kön 

han eller hon har. Det betonas också tydligt att skolan ska vara en skola för alla.

Alla  som verkar  inom förskolan  skall  hävda  de  grundläggande  värden  som  anges  i  denna 

läroplan och klart ta avstånd till det som strider mot dessa värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor  

och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och 

pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98, 

s. 4 ).
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Detta är tydliga riktlinjer om hur pedagogerna ska förhålla sig till genusdebatten. Trots detta 

visar  mycket  forskning på att  könsroller  och  könsmönster  alltjämt inte  förändrats  särskilt 

mycket. 

Nordberg  (2005)  lyfter  fram  ett  viktigt  argument  som  bör  tas  upp  för  diskussion. 

Genuspedagogiska  insatser  strävar  oftast  efter  att  avhjälpa  olika  brister  som  alla  pojkar 

respektive flickor förväntas ha. I och med att vi gör dessa kategoriseringar av könen är det lätt 

att vi gör stereotypa antaganden om pojkar och flickor i de insatser vi utför. När vi samlar alla 

pojkar i en grupp och alla flickor i en grupp och hävdar att dessa är varandras motpoler bidrar  

vi istället till att upprätthålla dessa stereotypa könsmönster. Istället borde vi enligt Nordberg 

(Ibid) lyfta fram den mångfald som finns av flick- och pojkpositioner. 

2.3 Flickors könsorgan, ett pinsamt ämne

Svaleryd (2002) beskriver att genusstrukturerna blir väldigt tydliga i förskolan och skolan då 

vi är mer öppna med att samtala om pojkars kön än om flickors. Att pojkar har snopp är något  

naturligt som vi kan prata om men flickornas kön nämns inte så ofta. Vidare skriver Svaleryd 

(Ibid) att ordet snopp inte är konstigt eller pinsamt att använda men att kvinnors könsorgan 

benämns mer anonymt. Hon påpekar även att det är svårt att använda ett ord för kvinnans 

könsorgan utan  att  det  är  laddat  med sexuella  eller  vuxenvärderingar.  Det  blir  oftast  lite 

pinsamt och nästan tabubelagt. Författaren menar att även flickor ska ha rätt att känna sig 

stolta över alla sina kroppsdelar på det sätt som pojkar gör, och även att det är viktigt för den 

personliga integriteten att kunna prata om sitt könsorgan. Höjer & Kvarnström (2004) skriver 

att det är svårare att prata om flickans könsorgan som ett samlingsnamn. Författarna menar att 

det inte är pinsamt att säga äggstockar eller livmoder men när det kommer till helhetsnamnet 

för flickans könsorgan krånglar det till sig och vi använder något gulligt smeknamn. Ordet 

snippa har fått en plats i språknämndens ordbok. Många ser negativt på det namnet för de 

menar att ordet snippa är ett manligt ord eftersom det är konstruerat efter mannens snopp och 

att det därför inte känns kvinnligt (Höjer & Kvarnström, 2004). Svaleryd (2002) beskriver det 

problematiska med att ha gulliga lokala smeknamn för kvinnans könsorgan eftersom ordet 

kan betyda något helt annat på en annan ort. Här nedan beskriver Svaleryd (2002) en situation 

som författaren själv erfarit under sin yrkesverksamma tid på en förskola.
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På en av de förskolor jag arbetat på började vi först använda begreppet pulla. Det var det mest  

förekommande begreppet hos föräldrarna och det kändes positivt att säga. När vi efter ett tag,  

via ett studiebesök, fick reda på att det i Stockholm är ett slangord för att onanera, kändes valet  

av ord inte lika bra (Svaleryd, 2002. s.27).

Höjer & Kvarnström (2004) beskriver hur RFSU valde att döpa det kvinnliga könsorganet till 

snäppa. RFSU ville ha ett namn som inte kändes porrigt eller nedsmutsat och då blev det 

snäppa. Författarna skriver att det inte tog lång tid innan fågelskådarförbundet blev arga och 

krävde  att  namnet  skulle  tas  bort  eftersom  snäppa  är  namnet  på  en  liten  vadarfågel. 

Författarna menar att det är vanligt för flickor att bli kallade för något fult könsord men att en 

kille inte blir upprörd om en person kallar honom för hallick eller torsk. Höjer & Kvarnström 

(Ibid) menar att det beror på att allt som har med kvinnlig sexualitet att göra anses som fult 

och att grunden till det ligger i hur män har förtryckt kvinnor genom årtusenden.

2.4  Pojkars könsorgan, en symbol för liv

Höjer & Kvarnström (2002) menar att snoppen genom alla tider varit en symbol för liv och 

skapande. Naturfolket förr gjorde stora bilder i trä av jättar och gudar med gigantiska snoppar 

för  att  symbolisera  livet  och  skapandet.  Författarna  beskriver  hur  vårt  svenska 

midsommarfirande är en hyllning till det manliga könsorganet. Höjer & Kvarnström (Ibid) 

beskriver hur människor från forntiden reste en påle från jorden som symboliserade en snopp 

som de hyllade och dansade kring. Denna ritual skulle göra jorden fruktsam och ge goda 

skördar.  Författarna  beskriver  hur  de  i  antikens  Grekland  hade   stora  snoppfester  där  de 

hedrade  guden  Dionysos  med  att  hålla  upp  stora  snoppskulpturer  mot  skyn.  Grekerna 

avbildade ofta även snoppar och nakna män på krukor och väggmålningar. Författarna menar 

att människor än idag dyrkar snoppar. I Asien, bl.a. Japan, hyllas snoppen den 15:e mars varje 

år. Hyllningen ska bidra till rika skördar (Höjer & Kvarnström, 2002). Vi anser att vi än idag 

är mer tillåtande med användandet av ordet snopp. Det är inte pinsamt och det ligger inga 

sexuella värderingar i ordet som gör att det kan vara stötande. Vår erfarenhet säger oss att 

män är mer stolta över sitt könsorgan och är tillåtna att vara det och vi kan läsa att det varit så 

i flera decennier. Enligt vår åsikt är det inte lika acceptabelt om en kvinna sitter med handen 

innanför byxorna framför tv:n så som män gärna gör. 

2.5 Jämställdhet en självklarhet, dock skiljer vi på pojke och flicka
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Svaleryd  (2002)  menar  att  det  finns  väldigt  mycket  forskning  om genuspedagogik  och 

jämställdhet i  dagens skola och förskola men att  det inte räcker.  Vidare påpekar Svaleryd 

(Ibid) att det är pedagogens ansvar att hitta sitt eget könsmönster och pedagogiska roll, att bli 

medveten om sitt omedvetna beteende som är viktigt för utveckling av en jämställd förskola. 

En medveten genuspedagogik är nyckeln till förändringar och bidrar till en mer harmonisk 

barngrupp och positiva förändringar i arbetslaget. Svaleryd (2002) menar även att det inte 

finns något riktigt facit om hur jämställdhetsarbetet ska se ut utan att det handlar om att prova 

sig fram. SOU (2006:75) beskriver jämställdhetspedagogik som ett likhetstänkande med lika 

möjligheter  och  skyldigheter  medan  genuspedagogik  beskrivs  som  en  medvetenhet  om 

könsmönster som tar uttryck i  material,  innehåll  och arkitektur utöver pojkar och flickors 

beteende. Svaleryd (2002) beskriver att jämställdhet handlar om olika positioner som män och 

kvinnor intar i en relation.

Värdegrund  och  genus  hör  ihop  eftersom  värdegrundsarbetet  handlar  om  relationer. 

Värdegrundsarbetet ska genomsyra verksamheten och framkalla ett trivsamt arbetsklimat för 

både vuxna och barn, därför är det även viktigt vad pedagogerna har för förhållningssätt till 

innehållet i verksamheten (SOU 2006:75). Pedagogerna i förskolan måste vara medvetna om 

att alla barn kommer från olika familjer med olika förhållanden, sociala klasser samt länder. 

Inom värdegrunds- och genusarbetet är demokratin en viktig del då alla har rätt att säga sin 

åsikt  oavsett  kön,  etnicitet,  politisk  inställning  eller  religiös  tro.  Inom  genus-  och 

värdegrundsarbetet är det även viktigt att ha i åtanke att vissa barn har samkönade föräldrar 

eller föräldrar som inte lever ihop och är tvungen att pendla mellan dem (SOU 2006:75). 

Gens (2003) skriver om en undersökning som utfördes på Tittmyrans daghem. Pedagogerna 

ville undersöka ifall de fanns några skillnader i hur de samtalade med pojkarna respektive 

flickorna. De tittade bland annat på mängden ord de använde till de olika könen. De kom fram 

till att med flickorna så hade de oavbrutna samtal medan de till pojkarna istället endast gav 

order. Det visade sig senare att detta berodde på att pedagogerna hade förväntningar på att 

pojkarna snabbt ville komma ut och därför skyndade de på hela processen. Detta visade sig 

vara ett mönster som återfanns i de flesta situationer under dagen. Med flickorna samtalade de 

och med pojkarna gav de order. Han berättar här även om att pedagoger ofta har förväntningar 

på pojkar att de ska klara sig på egen hand och att de ska träna sig i makt och kontroll. Både 

Odelfors (1998) och Wahlström (2003) tar upp att pedagoger och föräldrar allt som oftast har 

förväntningar på hur pojkar respektive flickor ska bete sig och hur viktigt det är att vi blir 

medvetna om detta.  
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Gens (2003) menar att lärare i förskola och skola ofta tar hjälp av flickorna för att skapa ett 

slags lugn under lektioner och samlingar. Ofta kan det göras genom att läraren sätter en flicka 

mellan två pojkar för att uppnå detta lugn. Pojkarna tillåts även att avbryta i mycket större 

utsträckning i syfte att undvika bråk från pojkarnas sida.

 Gens(2003) berättar om en episod som utspelade sig ute på gården på ett daghem:

En pojke kom cyklande på sin trehjuling och fröken frågade:

- Kalle, kan du inte ta med dig hinken till komposten?

- Nej, svarade Kalle och cyklade vidare.

Efter  en  stund  kom  en  flicka  cyklande  och  fick  samma  fråga.  Hon  nekade  också  med 

motiveringen att hon skulle cykla bort till sin kompis.

 Fröken säger då:

-Men Lisa, du vet hur viktigt det är att vi komposterar. Vi måste vara försiktiga om vårt jordklot. 

Det är bara att ta hinken på flaket och cykla dit bort, det är inte långt. Du och Vera hinner leka  

sedan. Lisa sätter hinken på cykeln (s.43).

Med denna händelse vill Gens (2003) visa att en flickas nej inte betyder att frågan är avslutad 

utan att detta nej alltid är förhandlingsbart. Han hävdar också att flickor allt som oftast lyder 

och  om de skulle  säga emot så  framstår  de som monster.  En pojke  som gör  samma sak 

reagerar vi inte på.

Johansson (2008) menar också att pojkar och flickor möts av många olika förväntningar på 

hur respektive kön bör vara. Detta kan i vissa situationer visa sig för barnen medan det i andra 

sammanhang inte gör det.  Ofta försöker flickorna lösa konflikter själva istället för att gå till  

en pedagog vilket kan bero på de genusrelaterade förväntningarna av att vara ”en stor flicka”.

Pojkar  får  i  allt  större  utsträckning  bekräftelse  i  form  av  negativa  förväntningar  och 

situationer. Under en enda timme kan pojkar få höra sitt namn i ett negativt sammanhang hela 

35-75  gånger  vilket  givetvis  påverkar  den  egna  självbilden.  (Wahlström,  2003)  Dessa 

upplevelser bidrar också till att förstärka detta beteende hos individen ifråga.

Wahlström (2003) pekar även på fler saker som påverkar den förväntade bilden av flickor och 

pojkar,  däribland  sagor.  Sagor  förstärker  oftast  denna  bild  genom de  starka  och  modiga 

pojkarna samt de rädda och försiktiga flickorna. Även huvudrollen innehas för det mesta av 

en  pojke vilket  även avspeglas  i  förskolan  där  de flesta  pojkar  spelar  huvudroller  medan 

flickorna tar sig an birollerna. 
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Svaleryd (2002) menar att  flickor oftast  ska vara ”hjälpfröknar” och att  de ska vara söta, 

snälla och hjälpsamma. Vidare skriver hon om en undersökning av Einarsson och Hultman 

som  visade  att  ”duktiga  flickor”  är  de  elever  som  får  allra  minst  uppmärksamhet  i 

klassrummet. Svaleryd (2002) beskriver också en egen undersökning av en pedagog i skolan. 

Observationen visade  att  det  fanns  en osynlig  linje  i  klassrummet som pedagogen nästan 

aldrig passerade. På den ena sidan satt det elever som behövde hjälp och på den andra sidan, 

som så sällan besöktes, satt en grupp flickor.

3. Metod

I detta kapitel beskriver vi hur vi varit i kontakt med förskolorna samt hur vi gått tillväga för  

att genomföra vår undersökning. Vi ger en beskrivning av de delar vi valt att analysera samt 

analysen av dem. Vi tar även upp vilken vetenskapsteoretisk infallsvinkel vi har på arbetet. 

Beskrivningarna  av  situationerna  är  skrivna  med  kursiv  stil  och  direkt  därefter  kommer 

analyserna av varje situation skrivna med icke kursiv text.

3.1 Vårt förhållningssätt 

I vår studie har vi en socialkonstruktionistisk ingång vilket betyder att tillvaron antas vara 

socialt  konstruerad  av  oss  människor.  De  situationer  vi  valt  att  observera  är  socialt 

konstruerade  eftersom  det  sker  interaktioner  på  olika  nivåer  mellan  människor  i  grupp. 

Winther Jörgensen & Philips (2000) skriver att vi förstår och kategoriserar genom historiska 

och kulturella  föreställningar  om världen.  Vidare  menar  författarna  att  det  är  den  sociala 

interaktionen mellan människorna som skapar och upprätthåller dessa kategoriseringar. Inom 

socialkonstruktionismen  är  verkligheten  ett  begrepp  som  det  tas  avstånd  från  då 

socialkonstruktionisterna anser att verkligheten helt kan skilja sig åt mellan olika grupper. Det 

finns  sålunda  olika  ”verkligheter”.  Det  betyder  att  vårt  arbete  beskriver  den  tillvaro  vi 

uppfattar och observerat. Det viktiga inom socialkonstruktionistisk forskning är att utforska 

hur  dessa  sociala  konstruktioner  mellan  människor  går  till.  Det  blir  således  inte  lika 

teorifokuserat utan själva ”avslöjandet” om hur olika företeelser är socialt konstruerade blir 

det väsentliga (Alvesson & Sköldberg, 2008).
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I vår studie är det lätt att bli normativ då vi läst om genuspedagogikens positiva inverkan på 

verksamheten i förskolan under vår utbildning. Det kan vara svårt för oss att titta med kritiska 

ögon på observationerna då vi har dessa positiva intryck från genuspedagogiken i bagaget. 

Eftersom vi är medvetna om hur lätt det är att bli normativ i en undersökning som vi har 

positiva erfarenheter av, i detta fall genuspedagogiken, så har vi jobbat mycket med att vara 

reflexiva i vårt förhållningssätt. Vi har sett resultatet med ett ”å ena sidan och å andra sidan” 

perspektiv.

3.1.1 Subjektspositioner och identiteter

När en person intar en subjektsposition så antar den en identitet beroende på i vilken social 

konstruktion personen medverkar i. Identiteten blir relationell, ofullständig och instabil då den 

skiftar karaktär utifrån diskursen, alltså personen intar en ny identitet beroende vem den talar 

med  och  i  vilken  situation  (Winther  Jörgensen  & Philips  2000).  Vi  får  olika  identiteter 

beroende på vilket hierarkiskt system vi befinner oss i. Vi får en identitet så som son, pappa,  

arbetskamrat,  kompis,  make  beroende  på  vilken  social  hierarki  vi  befinner  oss  i 

(www.estet.umu.se). Alltså vår rang och position ändras beroende på om vi är i vår familj, på 

jobbet eller bland vänner. Utgångspunkten är att varje situation innebär erbjudanden om olika 

subjektspositioner som kan intas till exempel gullande pedagog, stram pedagog, arg pedagog, 

hjälplös flicka, kaxig pojke etcetera. För att ett barn ska kunna inta en subjektsposition så 

måste pedagogen inta en annan roll som inbjuder barnet att ta den roll som barnet gör. Alltså 

skapas det olika subjektspositioner beroende på situation och samspel.

3.2 Urval

Vår undersökning är en kvalitativ studie där vi använt oss av videofilmad observation på två 

förskolor.  Vi  har  valt  att  genomföra  studierna  på  två  förskolor  som vi  tidigare  haft  vår 

verksamhetsförlagda utbildning på. Fördelen med att genomföra studien på två förskolor som 

vi känner både personal och barn på är att vi inte är två okända personer som helt plötsligt 

dyker  upp  och  videofilmar.  Nackdelen  med  att  känna  observationsplatsen  och  de  som 

observeras kan vara att vi som observatörer påverkas av de som observeras och vice versa. Vi 

ansåg det positivt att känna till observationsplatserna eftersom det inte var komplicerat att få 

pedagogers eller föräldrars tillstånd att genomföra en videofilmad observation, vilket kan vara 

känsligt för vissa. Förskola 1 och 2, som vi valt att kalla dem är mindre förskolor med en 

18

http://www.estet.umu.se/


avdelning.  Förskola  1  har  19  barn  och  4  pedagoger  och  förskola  2  har  22  barn  och  5 

pedagoger. Förskola 1 är en förskola med åldrarna 1-5 och förskola 2 har åldrarna 3-5.

3.3 Datainsamlingsmetod

Vi har  valt  att  använda oss  av observation som vår  datainsamlingsmetod.  Vi anser denna 

metod vara bäst lämpad för vår studie. Enligt Patel & Davidson (2003) så är observationer 

mer användbara när vi studerar människors beteende. Vidare menar Denscombe (2000) att vi 

inte blir alltför beroende av vad en människa säger under en observation utan det riktar sig 

mer mot vad ögat registrerar för händelser. Vi har använt oss av en ostrukturerad observation 

då vi vill  få ett så opåverkat resultat som möjligt  från vår sida.  Patel  & Davidson (2003) 

menar  att  denna  metod  ger  mer  information  kring  ett  problemområde,  vi  får  ett  större 

perspektiv.  Barn  och  pedagoger  kan  vara  i  sin  naturliga  miljö  och  vara  som  vanligt. 

Denscombe (2000) menar att det är oerhört viktigt att bibehålla den naturliga miljön för att få 

så lite störningar i observationen som möjligt. Genom vårt icke deltagande i situationerna så 

låter vi barnen och pedagogerna vistas och genomföra aktiviteter på ett lika naturligt sätt som 

om vi inte vore där. Författaren (Ibid) skriver vidare att en nackdel med observationer är att 

det tar tid, det är inget man rusar in och gör för att sedan analysera. Det är en process som 

växer fram där tillit skapas och relationer byggs upp. Patel & Davidson (2003) beskriver att 

ytterligare en nackdel kan vara om beteendet eller resultatet är representativt, om det är ett  

vanligt  återkommande  beteende  eller  om  det  är  ett  beteende  för  dagen.  Eftersom  vi 

videofilmar under en så kort period så kan vi inte säga om beteendet är återkommande eller 

ett beteende för dagen. 

Författarna menar att det finns två olika typer av förhållningssätt till observationer. Det ena är 

deltagande observation och det andra är icke-deltagande observation. Deltagande observation 

är när observatören deltar och är öppen i rollen som forskare. Forskaren är med i situationerna 

som observeras, han är en aktiv aktör. Icke-deltagande observation är när forskaren inte är en 

aktiv  aktör,  han  observerar  på  avstånd  och  tar  inte  del  i  verksamheten,  Vi  anser  att  det 

underlättar att göra en videofilmad observation då vi kan välja om vi vill vara aktiva eller inte. 

Vi kan sätta på kameran och lämna rummet så inte aktiviteterna eller verksamheten störs av 

vår närvaro. För att få ett så spontant beteende som möjligt från både pedagoger och barn så 

har vi valt, vid de tillfällen som gick, att inte vara närvarande i rummet när de videofilmas. Vi 
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har valt ut fyra situationer som vi valt att analysera. Vi har i analyserna valt att inte gå in och  

titta på allt i minsta detalj så som handrörelser och ögonfokus utan beskriver så att läsaren får 

en tydlig bild av händelsen och vad vi kommit fram till. Vi anser oss öppna i vår forskarroll 

oavsett om vi medverkat och varit deltagande eller inte deltagande observatörer. Oavsett vad 

för undersökning som genomförs så kan forskaren välja huruvida hon vill vara aktiv eller inte.

3.4 Procedur

Eftersom vi genomfört observationer på två olika förskolor vid olika tillfällen så har vi delat  

upp dem på förskola 1 och 2. Vi delade även upp förskolorna sinsemellan.

3.4.1 Procedur, förskola 1

Jag (Elisabeth) har genomfört observationer vid tre tillfällen och fick sammanlagt ihop 2,5 

timmar film. Jag har kommit in i lokalerna och hälsat på pedagogerna och barnen innan jag 

börjat videofilma. Under videofilmad observation registreras och bevaras mycket som hade 

gått  omärkt  förbi  utan  en  videofilmad  observation.  Placeringar,  tonfall  i  rösten  samt 

ögonkontakt bevaras och jag har en möjlighet att gå tillbaka till den inhämtade datan flera 

gånger om. Jag märkte, speciellt på pedagogerna, att min närvaro ändrade deras beteende. 

Pedagogerna var väl insatta i studien och visste vad som skulle observeras vilket gjorde att de 

vägde  sina  ord  lite  mer  och  var  ”försiktigare”  på  något  vis.  Barnen  var  intresserade  av 

kameran de första minuterna men efter en stund märktes det att de glömt av både kameran och 

min närvaro. Jag blev som en av de andra i personalen. 

För  att  pedagogerna  inte  skulle  hinna  förbereda  något  så  har  jag  kommit  till  förskolan 

oannonserad, jag har dock fått rätta mig efter ett barns tider som inte fick medverka i studien. 

På  förskolan  har  det  varit  15,  8  samt  10  barn  närvarande  och  3  pedagoger  vid 

observationstillfällena. När jag videofilmat hallen och måltider har jag ställt kameran på ett 

fast  underlag och sedan lämnat rummet för att  inte påverka situationen med min närvaro. 

Under samling har jag ställt kameran på ett fast underlag men suttit kvar i hörnet av rummet 

för att kunna vinkla kameran och zooma om det behövts. Jag har valt att inte svara på tilltal  

eller  engagera  mig  i  situationen  för  att  påverka  så  lite  som  möjligt.  Proceduren  för 

datainsamlingstillfällena har varit densamma under alla gångerna. Mitt mål har varit att vara 

så  lite  aktiv  som möjligt  under  observationerna  då  det  inte  är  jag  och  min  pedagogiska 
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interaktion som ska analyseras. Patel  & Davidson (2003) menar att  observatörens närvaro 

med stor sannolikhet stör gruppens naturliga beteende. 

3.4.2 Procedur, förskola 2

Jag (Martin) har genomfört mina observationer med hjälp av videokamera vid två tillfällen 

och  fått  ihop  ett  material  på  ungefär  två  timmar.  Jag  har  observerat  en  matsituation,  en 

idrottslektion,  två  stycken  hallsituationer  vid  på  och  avklädning  samt  en  samling.  Vid 

matsituationen  och  idrottslektionen  var  jag  närvarande  när  jag  filmade  men  vid 

hallsituationerna och under samlingen ställde jag upp kameran och lämnade rummet. Detta för 

att jag ville påverka situationen så lite som möjligt. Påverkan blir större om alla ser mig stå 

där med kameran. Dock kände jag att det var positivt att jag kände barnen så pass väl som jag 

gjorde då de inte behövde fundera över vem det är som filmar.  Om bara kameran finns i 

rummet  glöms den ganska snabbt  bort.  Även under  de observationsstunder  jag närvarade 

riktade  barnen  endast  uppmärksamhet  mot  mig  och  kameran  i  början.  Dock  märktes  det 

tydligt  på pedagogerna  att  de visste  om att  jag filmade deras  aktiviteter.  Ungefär  samma 

mönster  upprepade  sig  under  de  stunder  jag  lämnade  rummet  med  den  skillnaden  att 

pedagogerna  var  klart  mer  avslappnade.  Jag  valde  att  vara  icke  deltagande  under 

observationerna, det vill säga att jag inte alls interagerade med barnen eller personalen i syfte 

att minska min egen påverka på resultatet. Jag gick in i dessa situationer utan klara mål på att 

exakt dessa situationer ska undersökas då jag ville få en bred bild av hur interaktionen ser ut  

under en vanlig dag i förskolan. 

Jag hade kommit överens med förskolans personal om när jag skulle komma och filma de 

dagar då jag genomförde observationerna. Däremot var barnantalet okänt för mig innan jag 

kom  till  förskolan.  Under  idrottslektionen  var  det  20  barn  samt  5  pedagoger  och  vid 

matsituationen valde jag att filma ett bord där 6 barn samt 1 pedagog var närvarade. Under 

samlingen var det 5 barn samt 1 pedagog och under hallsituationerna var det mellan 10-20 

barn samt 1-2 pedagoger närvarande.

3.5 Databearbetning

Vi har bearbetat materialet tillsammans och vi har också tagit tillvara varandras kunskap då en 

av  oss  kan se saker  och situationer  som den andra  tycker  är  ett  vanligt  beteende på  den 

förskolan. Det är lätt att bli förblindad då vi båda känner förskolorna som vi observerat. Vi har 
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tittat på materialet åtskilliga gånger och resonerat sinsemellan samt gjort anteckningar. För att 

få ett så bra resultat som möjligt har vi valt ut några situationer som vi anser vara intressanta  

utifrån  vårt  syfte  och  forskningsfrågan.  Vi  har  sökt  efter  situationer  och  mönster  där 

pedagogerna bemöter och behandlar barnen olika beroende på ifall de är pojkar eller flickor. 

Vi  har  tittat  på  hur  pedagoger  och  barn  samspelar  i  förskolverksamheten  samt  hur  den 

omgivning som barnen omges av är gynnande för både pojkar och flickor. Situationerna som 

vi valt att fördjupa oss i är barn i blandade åldrar, både flickor och pojkar. Det har varit enbart 

kvinnliga pedagoger som medverkat under aktiviteterna. Situationerna beskrivs mer ingående 

nedan i kapitel 4. 

3.5.1 Trovärdighet

I detta avsnitt kommer vi att diskutera huruvida vi kan anse vår forskning vara tillförlitlig eller 

ej. För att vi ska få så hög validitet som möjligt i vårt arbete så har vi hela tiden utgått ifrån  

våran frågeställning och syfte i det vi gjort. Patel & Davidsson (2003) menar att begreppet 

validitet  är  något som genomsyrar  hela  arbetet  i  en kvalitativ  undersökning och inte bara 

själva datainsamlingen. Därför har vi varit noga med att delarna hänger samman och att det vi 

skriver  om är  av relevans.  Vi  har  varit  noga med att  beskriva  forskningsprocessen så att 

läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om de val vi har gjort.  Det är också viktigt för  

validiteten att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning av trovärdigheten av de tolkningar 

forskaren  gör  (Patel  &  Davidsson,  2003).  En  faktor  som  ökar  reliabiliteten  är  att 

observationerna gjorts med hjälp av videoinspelning. Då kan vi som forskare gå tillbaka och 

studera materialet flera gånger vilket bidrar till säkrare slutsatser (Patel & Davidson, 2003).

En annan faktor  som vi  måste  beakta  är  att  vi  endast  gjort  våra observationer  under  två 

respektive  tre  tillfällen  på  varje  förskola.  Detta  betyder  att  risken  för  att  beteendet  och 

situationerna vid dessa tillfällen skiljer sig från deras vardagliga arbetssätt givetvis ökar. Vi 

måste  även  ta  med  i  beräkningarna  att  vetskapen om att  en  kamera  finns  i  rummet  ofta 

påverkar beteendet hos dem som blir observerade. Vi kan omöjligt göra en generalisering av 

våra resultat och säga att det är såhär det ser ut på de flesta av landets förskolor i och med att 

det bara är två olika förskolor som vi har undersökt. Dock kan personen som läser arbetet 

känna igen sig och på så vis göra en egen generalisering. Kvale (2009) skriver att genom att 

forskaren  är  tydlig  och  ger  en  klar  bild  så  kan  läsaren  bilda  sig  en  egen  form  av 

generalisering,  en  så  kallad  induktiv  generalisering.  Mottagaren  bildar  sig  en  egen  åsikt 

utifrån egna observationer och erfarenheter av fenomenet. Det är endast en statistisk studie 
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som kan uttala sig om att resultatet som redovisas inte framkommit av en slump (Alvesson & 

Sköldberg 2008).

3.6 Etik

När  en  person  utför  en  forskning  eller  en  process  i  forskningen  som  till  exempel  en 

observation  så  är  det  viktigt  att  ha  etiska  aspekter  i  åtanke.  Enligt  vetenskapsrådet 

(www.vr.se) så får en forskare aldrig vilseleda eller förfalska sin forskning och en forskare får 

heller aldrig utsätta människor för risk. Under en forskning så är det inte helt omöjligt att 

forskaren kommer över material, eller som vid observationer lyssnar till privata samtal om 

t.ex. ett barn eller en förälder. Där är det viktigt att tänka på sekretessen som finns i förskolan 

och den lag som finns angående hur det inte är tillåtet att sprida information om barn och 

deras föräldrar utanför förskoleverksamheten.

Sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det 

inte  står  klart  att  uppgiften  kan  röjas  utan  att  den  som  uppgiften  rör  eller  någon  honom 

närstående lider men (7 kap. 38 § Sekretesslagen).

Eftersom det finns en sekretesslag i förskolan var vi tvungna att ha ett intyg från målsman 

innan vi kunde börja observera verksamheten. Det är alltid känsligt att filma barn så vi ansåg 

det vara av största vikt att föräldrarna skulle samtycka till studien. I det fall där ett barn inte 

fick  medverka  fick  vi  anpassa våra  besök efter  barnets  tider  så  inte  barnet  kom med på 

videofilm av misstag. I intyget var vi väldigt tydliga med våra avsikter med studien samt att vi 

garanterade att materialet inte skulle spridas vidare eller användas i andra studier eller syften. 

Vi var även väldigt klara med att det insamlade materialet skulle användas som underlag i ett 

examensarbete  på  högskolan  i  Halmstad.  Vi  lämnade  även  våra  handledares  namn  och 

telefonnummer om någon förälder kände sig osäker på vad studien gick ut på. Denscombe 

(2003) skriver att  det  etiska dilemma som finns är om det  är  några frågetecken huruvida 

materialet som samlas in ska användas men vi anser oss ha varit väldigt klara på den punkten. 

Vi garanterade även föräldrarna att förskolorna förblir anonyma, så även deras barn. Därför är 

förskolornas  och  personernas  namn  fingerade  i  resultatet  och  analysen.  På  förskola  1 

tillfrågades 19 barn och 18 av dem fick medverka i studien. På förskola 2 tillfrågades 22 barn 

och alla barnen fick medverka.
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4. Resultat

I det här kapitlet redogör vi för hur miljön ser ut på de olika förskolorna samt vilka situationer 

vi valt att analysera. Innan analyserna kommer en beskrivning av varje situation. I situation 

”Intimisering och distans”, ”Att stoppa huvudet i sanden” och ”Att förutsätta särart” är det 

situationer från förskola 1 och situation ”Sitt fint, vacker tass” är en situation från förskola 2. 

Under situation ”Intimisering och distans” och ”Att stoppa huvudet i sanden” närvarade jag 

(Elisabeth) och under de andra situationerna närvarande ingen av oss författare. I analyserna 

har  vi  utgått  ifrån  vilka  subjektspositioner  barnen  och  pedagogerna  intar  i  den  sociala 

konstruktionen  med  varandra.  Vi  har  analyserat  med  en  socialkonstruktionistisk  syn  och 

beskriver  i  analyserna  samspelet  mellan  de  inblandade.  Med  socialkonstruktionistisk  syn 

menar vi att vi fokuserat på de sociala konstruktioner barn och pedagoger har och skapar 

tillsammans.

4.1 Intimisering och distans 

Hallen är formad som ett stort L. I hallen finns en toalett för de större barnen och hyllor till 

alla barnen som de kan förvara sina kläder på.  För att  skärma av hallen finns ett  mindre 

rektangulärt bord som det finns fastlimmade duploplattor på. I mitten av plattorna finns en 

utsågning där en back står med duplo i.

Pedagogen Maria sitter på knä på hallgolvet framför Jenny. Jenny står med sina gråfärgade,  

kamouflagemönstrade gummistövlar på och den rosa overallen hänger nere vid anklarna.  

Maria har ansiktet vänt mot Connie som ska gå på toaletten. Jennys kroppsspråk säger att  

hon vill att Maria ska hjälpa henne med overallen. Maria vänder sig mot Jenny och när de  

får ögonkontakt ler Maria stort. Maria tittar gulligt på Jenny och hjälper henne undan med  

det guldfärgade håret från ansiktet. De pratar med varandra. Maria tar tag i overallen som  

hänger vid anklarna och drar upp den försiktigt över Jennys axlar medan de fortsätter prata.  

Hon stänger overallen. Maria vänder sig mot Jennys fack och tar hennes rosa och vitrandiga  

mössa. Maria tar än en gång bort Jennys hår från ansiktet och tar på henne mössan. Maria  

rättar omsorgsfullt till kanten på mössan så Jenny inte får den i ögonen. Hon skannar snabbt  

av Jenny från topp till tå innan hon skickar ut henne genom ytterdörren och sitter därefter  

kvar på golvet i några sekunder efter det hon följt Jenny med blicken innan hon försvunnit  

24



runt hörnet. Maria reser sig nu upp och går fram till Linus som kämpar med att få på sig sin  

gröna jacka. Han har den vänstra armen i jackan och försöker finna jackan med högerarmen  

bakom sig. Han snurrar några varv. Maria tar tag i Linus och ställer sig bakom honom. Hon  

tar tag i jackan och tar på honom den. Hon knäpper den snabbt. Hon säger ingenting. Maria  

skannar av utrymmet i hallen för att få en översikt var barnen befinner sig och ser att Filip  

står  med  jackan  på  men  att  den  inte  är  knäppt.  Han  pratar  med  Emmanuel  som  är  

färdigpåklädd. Hon går fram till Filip, tar tag i hans axlar så han hamnar framför henne med  

ryggen mot. Maria böjer sig fram och knäpper jackan utan att säga något. Maria släpper  

Filip och lämnar sedan hallen.

I denna situation kan vi se hur pedagogen Maria interagerar med Jenny men att det inte sker 

något  samspel  alls  med  pojkarna.  Vi  kan  även  se  att  Jenny står  mer  handfallen  än  vad 

pojkarna gör. En faktor som kan spela in i Marias handlingsval är att Jenny spelar mer på att 

vara hjälplös. De båda pojkarna försöker klä sig själva. Varken Filip eller Linus ber om hjälp. 

Eftersom vi känner till barnen sedan innan så vet vi att Jenny kan klä sig själv, och är väldigt  

duktig på det. Winther Jörgensen & Philips (2000) skriver om hur en person kan inta olika 

subjektspositioner och med det menar författarna att vi intar olika identiteter under dagens 

lopp beroende på vilka vi möter och i vilken kontext. Jenny har antagit en roll som liten, 

nästan en bebisliknande karaktär. Vi kan se att Maria går in i rollen som kärleksfull moder och 

spelar med på Jennys hjälplösa framtoning. De har för stunden ett väldigt intimt och nära 

samspel.  När  Maria  möter  pojkarna  har  hon  gått  tillbaka  till  en  mer  systematisk 

pedagogidentitet och handlar instinktivt då hon skannar av rummet och hjälper pojkarna på ett 

sådant vis som om hennes arbete gick ut på att knäppa kappor. 

Enligt Chodorow (citerad i Svaleryd, 2002) kan pojkar och flickor uppleva könsidentiteten på 

olika sätt. Pojkar söker gärna motpoler till pedagogerna, de vill gärna känna distans till de 

kvinnliga pedagogerna medan flickorna gärna har en intimare relation. Vår erfarenhet säger 

oss  att  flickor  gärna  tar  mer  fysisk,  psykisk  samt  emotionell  kontakt  med pedagogerna  i  

förskolan. Detta kan vara en bidragande faktor till att Maria väljer att kommunicera mer med 

Jenny än vad hon gör med Linus och Filip. Rithander (1991) menar att barnen själva är aktiva 

aktörer  när  de  konstruerar  sin  identitet.  Författaren  (Ibid)  menar  vidare  att  det  är 

omgivningens bemötande som har en betydelse för hur vi sätter ”könsetiketter” på barnet. 

Vidare menar författaren att identiteten får en hög social betydelse som är överordnad den 

individuella identiteten. Vi menar att Jenny konstruerar den sociala interaktionen med Maria 

utifrån sitt agerande. Marias handlingsval är en effekt av Jennys valda identitet i situationen. 
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Vi kan tydligt se hur pedagogen är väldigt omsorgsfull och omhändertagande av flickan. Det 

blir ett mycket intimt samspel mellan flickan och pedagogen både fysiskt genom närkontakt 

men även psykiskt genom leenden och kroppsspråk. Pojkarna däremot får inte får samma 

omsorg och tränas därför  inte  på samma sätt  i  samspelet  med andra människor.  Pojkarna 

negligeras och får inte någon liknande uppmärksamhet från pedagogen som flickan får. Den 

intimisering  som  sker  mellan  flickan  och  pedagogen  sker  inte  mellan  pedagogen  och 

pojkarna. 

4.2 Att stoppa huvudet i sanden 

I rummet de befinner sig i finns det en stor blå och grå matta på golvet, en spegel på väggen 

samt en liten hylla med en mindre stereo på. I ena hörnet finns en mindre scen med en stor blå 

stjärna målad på väggen bakom. I  andra hörnet  står  det  ett  skåp med de mindre barnens 

madrasser i eftersom de små barnen vilar middag där. Detta rum kallas för discorummet.

De sju barnen, fyra pojkar och tre flickor, sitter i en ring på golvet. Pedagogerna Maria och  

Lina lägger ut ett stort rött tygskynke på golvet i mitten av ringen. De pratar med barnen om  

när de några dagar tidigare var ute tillsammans och plockade pinnar och stenar i naturen.  

Lina och Maria tar fram två plastpåsar med materialet i. Maria ber Linus ta upp något ur  

den ena påsen. Linus hittar den största träbiten som ser ut som ett garnnysta med småpinnar  

slingrade runt varandra. Nystanet är brunt och fuktigt. Lina ber honom lägga träbiten på det  

röda skynket. Linus slänger den ganska hårt på tyget och ut far en massa gråsuggor. Markus  

och Linus blir stormförtjusta och tjuter rakt ut och skrattar. Markus får upp en grå sten ur  

påsen och börjar slå på gråsuggorna. Maria hämtar en bit vitt ritpapper och försöker fånga  

upp en stor gråsugga som kryper omkring på skynket. Under tiden har Lina låtit påsen gå  

runt bland de resterande barnen som har lagt både pinnar och bark på skynket. Under hela  

tiden har Markus och Linus slagit med pinnar och stenar mot skynket. De båda pojkarna  

skrattar och hoppar förtjust varje gång Markus slår med stenen mot skynket. Det lyser i de  

både  pojkarnas  ögon.  Sune  har  hela  tiden  gått  runt  ringen  och  Olle  har  suttit  så  som  

flickorna stilla och ganska tyst i ringen. När gråsuggorna fått en större spridning tar Connie  

och Jenny upp varsin och går fram till det öppnade fönstret och slänger ut dem. De båda  

tjejerna blir  uppspelta och tar  ett  varv  runt  ringen skrattande och glada.  När de hunnit  

halvvägs tar Lina tag i Connie och med rynkad panna och spänd blick ber hon dem sätta sig  
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ner igen, vilket de gör. Markus och Linus håller fortfarande på med sin lek och samspelar inte  

med några andra än med varandra. Lina tar tag i påsen och ber Annie plocka upp något i  

den varefter hon skickar den vidare till Connie och Jennie. Hon frågar tjejerna vad de fick  

upp för något. Connie visar att hon fick en barkbit. Markus och Linus leker fortfarande med  

stenen, gråsuggorna och pinnarna. Annie visar ett torkat brunt kastanjeskal. Jenny har redan  

slängt sin pinne på skynket och Lina pratar hela tiden med flickorna om materialet som ligger  

på skynket. Hon ler nöjt när tjejerna svarar på hennes tilltal och kan namnge att det är bark  

och pinnar som ligger på skynket. Maria visar Sune en snigel som låg på en barkbit. Maria  

ler och säger: ”Har du sett Sune, en liten snigel”. Sune tittar nyfiket och säger: ”Snigel”.  

Maria reser sig upp och släpper ut snigeln genom fönstret. Olle sitter stilla i ringen och säger  

ingenting, han tittar runt vad de andra barnen gör. Linus hoppar och tjuter tillsammans med  

Markus och kastar lite olika material omkring sig. Lina pratar fortfarande med flickorna och  

vänder sig sedan till Markus och frågar med nyfiken blick vad han hittat. Markus hör inte  

hennes  fråga utan fortsätter  helt  lyrisk  med sin lek.  Utan svar  vänder  hon sig  igen  mot  

flickorna och fortsätter att prata om materialet och vad det är för något. Till slut säger Lina  

till alla barnen att det är dags att gå ut och barnen reser på sig och lämnar rummet.

I denna situation kan vi se att all uppmärksamhet riktas mot flickorna. Linus och Markus 

inkluderas inte i aktiviteten och det verkar inte störa pedagogerna att de inte medverkar. Sune 

och  Olle  medverkar  i  aktiviteten  men  utan  direkt  uppmärksamhet  och  interaktion  från 

pedagogerna. Interaktionen sker med flickorna och det verkar vara viktigare att de medverkar 

än att  pojkarna gör det.  Att  pojkarna tramsar gör inget men så fort  flickorna lämnar sina 

platser får de tillsägelse om att sätta sig ner igen. Svaleryd (2002) beskriver hur pojkar ofta 

tillåts att bryta mot de regler som kan finnas under, till exempel, en samling. De regler som 

kan finnas är att visa hänsyn, lyssna på varandra, vara rättvisa samt hjälpsamma mot varandra. 

Författaren (Ibid) menar att det tar sådan tid från verksamheten att tillrättavisa pojkar som inte 

följer reglerna att de väljer att inte avbryta dem. Under vår observation kan vi se hur pojkarna 

tillåts bryta mot reglerna utan tillsägelse medan flickorna måste följa reglerna. Även Odelfors 

(1998) beskriver hur flickor gärna intar en passiv roll under aktiviteter. Ansvaret för detta 

beteende ligger  hos  både  barnet  och pedagogen då omvärlden hjälper  till  att  skapa  olika 

positioner som barnet kan inta. Vi kan se under vår observation hur flickorna inte tillåts inta 

någon annan roll än den passiva roll som de faktiskt har. De tillåts inte göra något annat än att  

sitta stilla och lyssna på pedagogen. 
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Mycket forskning visar på hur flickorna ofta negligeras och pojkarna tar all plats och får all 

uppmärksamhet. I vårt fall är det tvärtom. I ovanstående observation samt i denna syns det 

tydligt hur pojkarna negligeras och inte alls deltar i aktiviteten utan har en egen liten aktivitet 

vid sidan om. Flickorna får en central roll i aktiviteten och majoriteten av uppmärksamheten 

riktas mot dem. När flickorna intar en ”busigare” roll får de genast tillsägelse om att sätta sig 

ner igen och lyssna. Svaleryd (2002) beskriver hur flickornas lydnad under aktiviteter är ett 

minimikrav och att flickor förväntas vara mer stilla och lyssna.

4.3 Att förutsätta särart

I detta rum finns en dator och skrivare samt bokhyllor med pedagogernas böcker och papper. 

Där står även ett bord som barnen äter frukost, lunch och mellanmål kring.  Detta rum är  

egentligen pedagogernas kontor. På väggen hänger en anslagstavla med viktiga papper. Där 

hänger även en ABC-ramsa.

Pedagogen Maria sitter  vid matbordet  med tre  pojkar  och en  flicka och äter  mellanmål.  

Pojkarna är de som ständigt pratar och de har mycket svårt för att sitta still på sina stolar  

och en av pojkarna sitter i stort sett hela tiden med sina fötter på bordskamratens stol. Detta  

beteende resulterar inte i någon tillsägelse från pedagogens sida. Flickan sitter mycket stilla  

och deltar inte direkt i samtalet som förs. Men efter en stund vänder sig flickan om mot en  

pojke utanför rummet som pedagogen talar med. Direkt så tar pedagogen tag i flickan och  

vrider med bestämd blick henne tillbaka mot bordet. Detta upprepas ytterligare en gång när  

flickan sätter sig upp på knä på stolen vilket medför att pedagogen direkt lägger armen om  

flickan,  utan att  möta flickans blick,  så att  hon sätter sig ned igen.  Samtidigt  vänder sig  

pojkarna om på sina stolar så de har ryggen vänd mot bordet och tittar ut genom fönstret.  

Först långt senare när det börjar urarta får pojken som har sina fötter på kompisens stol en  

tillsägelse om att ta ner dem därifrån. 

I ovanstående situation kan vi tydligt se de olika gränserna som sätts för pojkarna respektive 

flickan. Pojkarna förväntas ta större plats och ha ett större rörelsemönster än flickan och tillåts 

därför vara mer rörliga, kanske för att undvika för många konflikter. Flickor å andra sidan 

förväntas att sitta stilla och vara lugna och tillåts inte i samma utsträckning vara aktiva. En sak 

som visserligen kan påverka situationen är att flickan sitter precis intill pedagogen vilket gör 

det mer naturligt för pedagogen att bara genom en hand på axeln visa att barnet ska sätta sig 
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ned. Pedagogen förstärker att det är pojkarna som innehar huvudrollen då de tillåts ta större 

plats och ges större frihet. Flickan tvingas då inta birollen. Att inneha huvudroll eller biroll i 

en situation kan vara både positivt  och negativt. Huvudrollen tillåts leva ut och dominera 

medan birollen ska vara just en biroll som inte tar för stor plats (Wahlström, 2003). Däremot 

brukar det vara så att pojkar väldigt ofta får tillsägelser om att vara tysta, sitta stilla och så 

vidare  medan  flickorna  mest  får  positiva  tillsägelser.  Svaleryd  (2002)  skriver  att  pojkar 

förväntas ha ett större rörelsebehov än flickor och att det är mer accepterat att en pojke inte 

kan sitta still. Detta framgår av vår observation då pojkarna inte sitter stilla alls och flickan får 

tillsägelse när hon ändrar position. Flickan får under mellanmålet en väldigt passiv roll och 

pojkarna tillåts vara väldigt dominanta. Även pedagogen har en mycket passiv roll och bryter 

sin passivitet lite då och då för att tillrättavisa pojkarna och när flickan börjar röra på sig och 

intressera sig för vad som händer runt omkring.

4.4 Sitt fint, vacker tass

Det största rummet där barnen kan finna mycket material att arbeta med kallas för det gula 

rummet. Längs med de gula väggarna står hyllor med olika spel och pussel, svenska övningar 

med alfabet, ord med mera. Det finns även pennor och penslar att måla med samt lera med 

tillhörande  utrustning.  Barnen  har  även  tillgång  till  olika  typer  av  klossar  och 

experimentutrustning. På golvet ligger en matta med tryckt bilbana samt en stor röd, rund 

matta  som  används  främst  vid  samlingar.  En  riddarborg  fylld  med  riddare,  hästar  och 

prinsessor finns också placerad i rummet.

Vid denna samling medverkar 10 barn, tre flickor och sju pojkar samt två pedagoger och en  

lärarstudent. De sitter i en ring på den stora runda, röda mattan på golvet. Samlingen inleds  

med att de tillsammans sjunger, starkt och med stor inlevelse, den inledningssång de sjunger  

varje morgon följt av att de tillsammans räknar hur många barn som är närvarande samt  

samtal om vädret. Till slut kommer de fram till att det faktiskt är mulet väder idag men som  

tur är inget regn. Redan under inledningssången är det en kille som börjar vifta med armarna  

och tramsa med sången vilket direkt medför att en av pedagogerna instinktivt böjer sig fram  

med bestämd blick och lägger en hand på pojkens axel och pojken lugnar ned sig. Därefter  

får barnen fiska efter bokstäver. Till sin hjälp har de ett fiskespö, det vill säga en pinne som  

har ett snöre med en magnet nedtill och med hjälp av detta fiskespö ska de fånga en lapp. På  
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denna lapp står det en bokstav och när de lyckats fånga en av dessa får de komma på en sång  

som börjar på den bokstaven. Det tar inte lång stund förrän två pojkar börjar snurra och  

skämtsamt putta lite grand på varandra vilket får till följd att den andra pedagogen försiktigt  

lutar sig fram till pojkarna och viskar något till dem som genast får den effekten att pojkarna  

slutar. Lite senare är det en flicka som plötsligt faller framåt på golvet och kryper ihop som  

om hon precis  ska  förbereda sig  inför  en  storslagen  kullerbytta  men även  här  är  en  av  

pedagogerna direkt framme och ber henne sätta sig upp igen. Flickan finner sig snabbt i  

situationen  och  lyckas  sträcka  ut  sin  kropp  igen  och  inta  den  obligatoriska  

”samlingspositionen”. Strax därefter reser sig en annan flicka upp och går igenom ringen  

med bestämda steg fram till pedagogen som håller i fiskeverksamheten i förhoppning att hon  

ska få bli näste man att överta fiskespöet. Men pedagogen pekar genast med handen och  

flickan blir tillsagd att gå och sätta sig på sin plats igen. Flickan vänder besviket på klacken  

och  lunkar  tillbaka  till  sin  angivna  plats  på  mattan  och  intar  även  hon  snabbt  

”samlingspositionen”.  Liknande små händelser  återkommer  med jämna mellanrum under  

hela samlingen och barnen blir tillrättavisade på precis samma sätt, vare sig de är flicka eller  

pojke.

Denna  observation  visar  på  ett  mer  likvärdigt  beteende  gentemot  flickor  och  pojkar. 

Pedagogerna  verkar  ha  ett  strukturerat  beteende  där  ingen  tillåts  störa  aktiviteten. 

Pedagogerna är noga med att upprätthålla ordning och att alla måste vänta på sin tur. I denna 

situation intar pedagogerna identiteterna som ordningsvakter. Ordning och disciplin är något 

som lyser igenom och situationen antar sig en skollik situation. Pedagogerna intar en mer 

lärarlik roll  och aktiviteten känns mer målinriktad.  Struktur och uppmärksamhet styrs och 

kontrolleras (Odelfors, 1998). Situationen är en planerad aktivitet men fokus läggs mer på att 

upprätthålla ordning än hur barnen tar emot information och lär sig. Odelfors (Ibid) beskriver 

hur samlingar med fastare struktur bidrar till att pojkarna kräver mer uppmärksamhet och tar 

över  fokus från aktiviteten.  Flickorna däremot anpassar sig till  de krav som ställs  och de 

underordnar sig pedagogens krav. Att pojkarna är övertaliga i denna situation bidrar givetvis 

till att de tar större plats och hörs mer. Början av aktiviteten är väldigt fri och där är flickorna 

mer  aktiva.  När  aktiviteten  blir  mer  strukturerad  och  får  regler  så  minskar  flickornas 

inflytande i aktiviteten och pojkarna tar över. I situationen så sker ingen intimisering mellan 

pedagoger och barn utan det samspel som sker dem sinsemellan är på ett ytligt plan. Som vi 

beskrivit tidigare så får flickorna en mer birollsliknande funktion medan pedagogerna och 

pojkarna får en mer huvudrollsliknande funktion. Odelfors (1998) nämner vidare att flickorna 
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tar mer plats när fokus ligger på en lek eller en leksak än själva barnet och när samlingen är 

mer öppen och informell. Under aktiviteten är det inte pedagogerna som gör skillnad på könen 

utan snarare samlingens upplägg och struktur. Pojkarna har ett slags outtalat revir i förskolan 

och tillåts därmed ta större plats (Wahlström, 2003). 

5. Diskussion och slutsats

I detta kapitel diskuterar vi kring vår undersökning samt vad vi kommit fram till och vad vi 

kan dra för slutsatser.

5.1 Resultatdiskussion

Tidigare forskning har visat på att pojkar tillåts större plats i verksamheten vilket lätt leder till 

att flickorna glöms bort. Här menar Svaleryd (2002) att vi har en föreställning av vad pojkar 

respektive flickor  bör  och förväntas  göra.  Författaren (Ibid)  hävdar  att  den syn vi  har  på 

flickor är att de ska pyssla i rosa kläder medan pojkar ska ha blåmärken och brottas eller 

klättra i träd. Under våra observationer har vi sett tydliga paralleller till dessa resonemang då 

pojkarna i fall två och tre har tillåtits vara mer livliga och flickorna mer duktiga. I situationen 

”Att förutsätta särart” ser vi ett  tydligt exempel på detta då pojkarna under ett mellanmål 

tillåts hoppa upp och ner på sina stolar, vrida på sig samt lägga fötterna på sin kompis stol. 

Flickan däremot blir genast tillrättavisad då hon sätter sig upp på knä eller vänder sig om på 

stolen för att titta på vad som händer bakom henne. Som vi nämnt i kapitel 2, Förskolan och 

genus, ges pojkar ofta större frihet att vara aktiva i de situationer som erbjuds i förskolan. Vi 

tror att detta kan bero på det inrutade mönstret som på något sätt lever vidare i förskolan trots 

allt arbete som finns om genuspedagogik och jämställdhet. Vi anser att pedagogerna i dagens 

förskola borde släppa på det socialt  konstruerade könet,  pojke och flicka,  och mer se till 

begreppet barn.  Pedagogerna skulle behöva bli  mer öppna i  sitt  synsätt  och inte tänka på 

genus på individnivå utan på samhälls- och gruppnivå. Svaleryd (2002) menar att det inte 

handlar om att gynna det ena könet eller  det andra utan att  ta bort de föreställningar och 

värderingar vi har på kvinnligt respektive manligt. Vi anser att vi pedagoger behöver mycket 

mer tid för diskussion och samtal om genus för att de ska bli mer medvetna om hur vårt 
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förhållningssätt påverkar andra människors självuppfattning. Diskussion behövs även för att 

pedagogerna ska finna sin egen ståndpunkt kring ämnet genus.

Spencer E Cahills (citerad i Rithander, 1991) menar att barnet blir en ”primäragent” i sin egen 

könsutveckling då vi vuxna ger dem förebilden av vad som är pojke respektive flicka, detta 

gör så att  barnet beter  sig så att  denna identitet  förstärks och fördjupas.  Även i  situation 

”Intimisering och distans” och ”Att stoppa huvudet i sanden” förstärker pedagogerna de tysta 

stereotypa värderingar som vuxna kan tänkas ha och för i sin tur vidare dessa till barnen. Som 

vi tidigare nämnt i kapitlet Förskolan och genus, påverkas barnet av de reaktioner de får från 

omgivningen  och  på  så  sätt  intar  barnet  olika  positioner  beroende  på  situation.  De 

förväntningar  vi  har  på  barnet  utifrån  det  kön  det  har  återspeglas  och  påverkar  barnets 

beteende mer än vad vi tror.

I situationerna ”Intimisering och distans” samt ”Att stoppa huvudet i sanden” har vi fått fram 

ett resultat som skiljer sig från tidigare forskning. I exempelvis Rithander (1991) och Svaleryd 

(2002) står det att pojkar tar mycket större plats i både förskolan och skolan vilket gör att 

flickorna lätt hamnar i skymundan. I situationen ”Att stoppa huvudet i sanden” har flickorna 

haft en mer central roll medan pojkarna har haft en mer osynlig roll, de har inte interagerat 

med någon eller några andra än med varandra. Detta gäller även för situationen ”Intimisering 

och distans”. Vi misstänker att detta beteende kan vara vanligare än vad vi tror. Ofta låter vi 

pojkarna busa omkring utan tillsägelse för att slippa konflikter och för att verksamheten ska 

flyta  på  så  lätt  som möjligt.  Kan  det  vara  så  att  vi pedagoger genom alla  dessa  år  har 

negligerat pojkarna på ett  sätt  som vi inte lagt märke till?  Om detta fenomen skulle vara 

allmänt rådande så betyder det att även pojkarna negligerats, om än inte på ett lika tydligt vis. 

Forskning visar på att pojkarna oftast drar sig undan pedagogerna och leker för sig själva, 

avskilt  från  vuxna  (Rithander,  1991).  Detta  har  setts  som  ett  ”naturligt”  beteende  hos 

pojkarna. Men detta kanske i själva verket beror på att de tidigt lärt sig att de inte får något 

intimt möte med pedagogerna och att de ska leka och vara utanför den närmsta pedagogiska 

sfären. En annan förklaring till dessa resultat som vi fått fram i vår studie skulle kunna vara 

att pedagogerna i sin iver att arbeta mer genusinriktat och vår vilja att göra allt för att lyfta 

fram flickorna istället glömmer bort pojkarna. Pedagogerna byter helt enkelt sida på sitt sätt 

att  behandla  pojkar  respektive  flickor. Tyvärr  så  skär  kommunerna  i  landet  ned  på 

genuspedagogerna  för  att  spara  pengar  vilket  gör  att  vi  misstänker  att  genusarbetet  i 

förskolorna  så  småningom kommer  att  glömmas  bort.  I  kapitel  2,  Förskolan  och  genus, 

beskriver vi en situation där en liten kille vill ha mannens strövargodis istället för kvinnans. I 
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våra observationer ser vi en förändring i värderingen av vad som är manligt och kvinnligt 

eftersom skillnaderna som görs mellan könen inte är typiskt för vad genuspedagogiken säger 

att vi gör för skillnader. I situationen med strövargodiset kan vi se att pojkens syn på vad som 

är  typiskt  manligt  inte  stämmer  överens  med  vad forskningen säger.  Pojkens  syn  var  att  

mannen  var  bättre  på  att  baka  trots  att  detta  ofta  ses  som en  kvinnlig  syssla.  Eftersom 

samhället förändrats och vår syn på manligt och kvinnligt ändras med samhället så har mäns 

och kvinnors genuspositionering inom föräldra- och medborgarskapspraktiker fått en annan 

infallsvinkel  än  vad  den  hade  förr  (SOU  2006:75).  I  dagens  samhälle  behöver  det  inte 

nödvändigtvis ses som typiskt kvinnligt att vara bra på att baka. 

Fortsatt i kapitel 2, Förskolan och genus belyser vi Nordahls (1994) tankar om att pedagoger, 

föräldrar och så vidare faktiskt gör skillnad på pojke och flicka utan att reflektera över det. Vi 

anser att vi för ofta ser till vilket kön barnet har istället för att se till just begreppet barn. Det 

finns inget avgörande bevis till varför människor gör skillnad mellan manligt och kvinnligt 

och varför vi behandlar människor olika. En människa föds utan förflutet och erfarenheter. 

Det finns inget som säger hur en nyfödd människa ska bete sig eller vilka värderingar det har 

utan det är något som vi ger barnet under livets gång (Svaleryd, 2002). Vidare menar 

författaren att vi värderar och klär barnet utifrån vilket kön det har, rosa på tjejer och blått på 

killar. Läroplanen för förskolan (Lpfö98) beskriver hur vi inte ska ge barnen värderingar 

utifrån stereotypa könsmönster och att vi ska bemöta flickor och pojkar likvärdigt. Trots all 

forskning och de riktlinjer som finns i läroplanen gör vi ej här skillnad och lär barnen göra 

skillnad på pojke och flicka. Vidare i kapitel 2 skriver vi om de olika värderingar som 

människans könsorgan ges. Genusforskningen säger att pedagogerna ska lyfta fram tjejerna 

mer och göra dem ”tuffa”. Dock finns det ett litet ställe på flickans kropp som är pinsam och 

som vi inte pratar om. Om vi pratar om flickans könsorgan så är det med ett gulligt 

smeknamn. En flicka får aldrig chansen att känna sig stolt över hela sin kropp. Vi är medvetna 

om att vårt resultat inte visar på exakt sådana värderingar men vi anser dock att det kan vara 

en underliggande grund till beteendet. En pojke däremot har snopp och det är inte jobbigt att 

varken säga eller prata om. En pojke har rätt att vara stolt över hela sin kropp utan att det är 

konstigt. Även här läggs grunden till de värderingar barnet får om vad som är manligt och 

kvinnligt. Vi anser att vi inte bekräftar och accepterar hela barnet om där finns en värdering i 

vad som är propert att prata om eller inte.  I situationen ”Att förutsätta särart” kan vi se lite av 

dessa värderingar då flickan bara ska sitta stilla och propert medan pojkarna tillåts vara just 

det de är, pojkar. Flickan får på sätt och vis samma position som sitt kön, det vill säga, det 
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finns men ska inte synas. Pedagogerna gör skillnad på det biologiska könet och vi tror att det 

krävs mycket arbete för att ändra på den syn vi har. När vi är inne på den biologiska 

utvecklingen så finner vi det intressant att belysa det faktum att flickor och pojkar utvecklas 

olika och olika fort. Flickornas hjärna utvecklas snabbare än pojkars. Flickors hjärnhalvor 

samarbetar cirka två år tidigare än pojkars vilket gör att de har lättare att anpassa sig till vad 

pedagogen ger för instruktioner och de krav som ställs på barnen (Rithander, 1991). Eftersom 

att flickor har lättare för att anpassa sig till regler som finns så upplevs pojkarna som 

bråkigare och flickorna som tystare och lugnare. I de observationer vi genomfört så kan 

resultatet av dem ha konsekvenser som beror på just flickor och pojkars olika biologiska 

utveckling. Vi anser att detta har en avgörande betydelse för hur vi bemöter barnen. I stycke 

2.5, Jämställdhet en självklarhet, dock skiljer vi på pojke och flicka, tar vi upp Gens (2003) 

observation från ett daghem där de kommit fram till att pedagogerna inte pratade med 

pojkarna i hallen utan bara hjälpte dem med kläderna med tron att de ville skynda sig ut. I vår 

situation ”Intimisering och distans” ser vi ett likande beteende då pedagogen socialiserar med 

flickan men inte med pojkarna. Pedagogen hjälper dem lite hastigt med jackan innan hon 

skickar ut dem. Enligt oss kan detta beteende bero på att pedagogen tror att pojkarna vill 

komma ut fort.

Vad får de situationer vi belyst för konsekvenser för barnen och pedagoger i förskolan? Kan vi 

se några vinnare eller förlorare? Vi anser att flickorna blir förlorare i de styrda sammanhangen 

och att pedagogerna förlorar eftersom de ”tappar” några barns intresse på vägen. Flickorna 

blir  förlorare eftersom de inte får den chans att  leva ut och prova på som pojkarna får.  I 

situationen ”Att stoppa huvudet i sanden” anser vi att pojkarna blir vinnare eftersom de har ett 

fantastiskt samspel sinsemellan och de lär sig oerhört mycket på den sociala konstruktion de 

byggt upp och skapat tillsammans. Pojkarna går miste om aktiviteten i sig men den aktivitet 

de skapat tillsammans anser vi vara mer givande för dem än vad den pedagogiska aktiviteten 

är. Vi anser det vara negativt att pojkarna i denna situation negligeras men vi ser dem dock 

som vinnare då de lyckas skapa något meningsfullt tillsammans. Dock vill vi att alla barn ska 

inkluderas och få en känsla av sammanhang och gemenskap. I observationen ”Intimisering 

och distans” blir pojkarna förlorare eftersom de inte får någon närhet eller bekräftelse. Allt 

fokus ligger hos flickan från pedagogen.

Som vi nämner i stycke 2.5 Jämställdhet en självklarhet, dock skiljer vi på pojke och flicka  

ändras  beteendet  i  skolan  och  flickorna  blir  negligerade  och  pojkarna  får  det  mesta  av 
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pedagogens uppmärksamhet. Vi anser det vara underligt hur det kan ändras från förskolan till 

skolan eftersom skolan också har en läroplan med uttalad genuspedagogik.

5.2 Metodens för- och nackdelar

Vi kan inte göra någon generalisering och säga att det är så här det ser ut på förskolorna i 

Sverige och det är såhär svenska pedagoger arbetar. Det faktum att vi gjort observationer på 

endast två förskolor gör att vi inte kan uttala oss om att det ser ut så här ute i verksamheten 

generellt. Det finns en del aspekter vi måste ha i åtanke vad gäller våra observationer och 

analyser. Vår närvaro är en faktor som påverkar barnen och pedagogernas beteende och kan 

göra  att  de  beter  sig  annorlunda än  vad de skulle  gjort  annars.  Dagsformen på barn och 

pedagoger spelar in samt att det finns en videokamera i rummet kan påverka beteendet i hög 

grad. Som vi nämnt tidigare finns det personer som kommer att läsa vårt arbete och göra en 

generalisering utifrån sina egna erfarenheter. Känner en person igen sig i situationerna kan 

den personen dra slutsatsen att det även är andra pedagoger som ha gjort liknande erfarenheter 

(Kvale, 2009). Det kan även mana till reflektion och diskussion 

Något som kan vara en brist i vår undersökning är att vi inte varit helt konsekventa i vår 

datainsamling. Vi har inte genomfört observationerna på exakt samma vis vid alla tillfällen. 

Vid vissa fall har vi befunnit oss i rummet under observationerna medan vi i andra fall ställt 

upp kameran och lämnat rummet. Detta kan givetvis ha påverkat utfallet och resultatet av det 

insamlade materialet. Vår undersökning ger en bild av vad som skett, dock är de situationer vi 

valt analysera små fragment av en större aktivitet som pågår dagligen. Vi anser oss undersökt 

det  vår  undersökning  avsett.  Då  vårt  område  är  stort  med  många  aspekter  anser  vi  oss 

behandla  de  områden  vi  från  början  avsåg  att  behandla.  Vi  anser  oss  fått  svar  på  vår 

forskningsfråga hur personal och barn intar olika subjektspositioner i förskolan. Dock ställer 

vi oss tvekande till begreppet svar då våra resultat inte är generella utan det är svaret för just  

de förskolor vi valt ta med i vår undersökning 

5.3 Slutsats
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Det vi kommit fram till i vår undersökning är att pedagogerna på förskola 1, i ovanstående 

fall, gör skillnad på pojke och flicka. En anledning till att pedagogerna behandlar barnen olika 

utifrån  deras  kön och en faktor  som kan spela  in  i  vårt  val  av bemötande är  de  sociala  

förhållanden vi lever i. Samhällets struktur och uppbyggnad reflekteras i de dolda värderingar 

vi har av könen (SOU 2006:75).  Dock är inte detta en entydig bild av verksamheten eftersom 

förskola 2 inte visar på liknande tendenser. Vi anser att arbetssätt och pedagogisk inriktning 

skiljer sig markant mellan förskolorna och det är en stor faktor som gör att behandlingen av 

barn  och  val  av  verksamhet  skiljer  sig  åt.  Vi  hävdar  att  när  genuspedagogiken  fick  sitt 

genombrott i Sverige så var det för att få verksamheten mer jämställd och att flickorna skulle 

få mer plats. Under vår undersökning har vi fått en tankeställare då just vårt resultat visar på 

att pojkarna negligeras och på så vis kan vi misstänka att detta är mer vanligt förekommande 

än vad forskningen säger. Förslag på vidare forskning i ämnet kan vara att gå djupare in på 

hur samspelet mellan barn och pedagog ändras. Då all forskning som finns idag pekar på hur 

flickorna inte får lika mycket plats i verksamheten och lätt hamnar i periferin tycker vi det 

vore intressant om någon forskade vidare för att se om det verkligen fortfarande ser ut så eller  

om de skillnader som görs mellan könen är lika påtagliga som tidigare. Oavsett om man är 

man eller kvinna ska man ha lika möjligheter och rättigheter vilket inte alltid har varit den 

allmänna synen (Rithander 1991). Kan det vara så att pedagoger i alla tider negligerat även 

pojkarna utan att veta om det eller har fokuseringen på genuspedagogiken i verksamheten 

slagit över åt andra hållet? Det vill säga, byter pedagogerna bara kön att negligera? Vi anser 

att  ämnet  och  begreppet  genuspedagogik  är  mycket  viktigt  och  därför  ser  vi  gärna  att 

forskningen  fortskrider  och  att  det  pedagogiska  genus-  och  jämställdhetsarbetet  ständigt 

förbättras.
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