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BAKGRUND:  
I det här avsnittet har vi redogjort för tidigare forskning inom genusområdet samt vad som 
står i förskolans styrdokument. Tidigare forskning har vi valt att dela in i tre delar, pedago-
gernas bemötande av barn, genus formas i interaktion med andra och könsidentitet och köns-
roller. Vi upptäckte att pedagogernas förväntningar på barnen ligger till grund för att de be-
handlar barnen olika och därmed blir barnen bemötta på olika sätt.  
 
SYFTET: 
Syftet med vår studie är att tillföra diskussion om det finns någon skillnad i uppmärksamhe-
ten riktad mot flickor och pojkar i matsituationen respektive lärarledda aktiviteter. 
 
METOD: 
Vi har gjort observationer som vi sedan använt som grund för intervjuer med tio stycken pe-
dagoger. När man vill se och fånga helheten använder man en kvalitativ undersökning. Me-
toden används i dess naturliga miljö och målet är att få förståelse för ett visst område. Den 
kvalitativa forskningsprocessens utgångspunkt ligger i de förutfattade meningar och den för-
ståelse som forskaren har om det som undersöks.   
 
RESULTAT: 
De intervjuade pedagogerna svarade att de ser barnen som individer och inte som pojkar och 
flickor. Samhället har sina normer för vad som anses vara feminint och maskulint, men pe-
dagogerna anser att de inte förstärker dessa normer genom sitt arbete med barnen utan att de 
arbetar på ett könsneutralt sätt.  
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1. Inledning 
 
Genusfrågor har behandlats till och från under de senaste decennierna och anses vara av stor 

vikt. Förr i tiden hade flickor och pojkar sina givna roller i livet. Flickor tog hand om barnen 

och hemmet, var vårdande och omtänksam medan mannens främsta uppgift var att försörja 

familjen samt vara överhuvudet som fattade de stora besluten gällande familjen. Detta har 

under årens lopp förändrats. Det är inte bara inom hemmets väggar som könsroller föränd-

rats, det sker även på arbetsplatser. Ett exempel på detta är att det inte bara kvinnor som är 

förskollärare. Manliga pedagoger för in ett nytt perspektiv på förskolor som kvinnor lätt 

missar. Kvinnor och män har sina skillnader och detta är svårt att förbise.  

 

Att sudda ut gränserna mellan könen kan vara både bra och dåligt men hur mycket kan en 

pedagog förändra, och hur mycket anses vara biologiskt betingat. Är det vi som förskollärare 

som hjälper barnen in i de olika fasta könsmönstren genom vårt arbete eller är det så att vi 

som pedagoger motverkar de klassiska könsmönstren så som typiskt feminina och maskulina 

aktiviteter. Hur pedagoger arbetar på förskolan med genusfrågor och könsrollsindelningar 

påverkar till stor del hur barnen utvecklas och formas in i det samhälle som vi lever i och 

hur barn och pedagoger påverkar samhället. Detta är en viktig fråga som vi valt att ta oss en 

närmare titt på.  

 

Pedagoger arbetar oftast flera år på samma förskola och detta för i sin tur med sig att peda-

gogerna i fråga slussas in i de normer och de föreställningar som funnits på förskolan i flera 

år. Som pedagog följer de ofta den redan befintliga skolkulturen på förskolan. Dock anser vi 

att även om förskolor följer vissa traditioner och normer är det inte alltid för förskolans bäs-

ta. Under tiden förskolor utvecklas till en mer könsneutral plats så finns det traditioner eller 

mönster som är svåra att bryta sig ur. Kommentarer som ”men så har vi alltid gjort” är van-

liga och är svåra för pedagoger att bryta sig ur. Det gäller att försöka vara med i den föränd-

ring som sker så gott det går och att alltid vara delaktig i den forskning som görs i och kring 

frågor angående genus i förskolan och dess förändring.  
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2. Syftet och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att tillföra diskussion om det finns någon skillnad i uppmärksamhe-

ten riktad mot flickor och pojkar i matsituationen respektive lärarledda aktiviteter. 

 

Frågeställningar. 
 

• Hur planerar pedagogerna sin verksamhet utifrån ett genusperspektiv?  

• Hur uppfattar pedagogerna sitt sätt att aktivera pojkar respektive flickor? 

• Vad anser pedagogerna vara kvinnliga och manliga egenskaper? 
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3. Bakgrund 
 
I det här kapitlet redogör vi för begreppsförklaringar, att pedagogiskt arbete har en könsrela-

terad historia, tidigare forskning inom genusområdet samt vad som står i förskolans styrdo-

kument. Tidigare forskning har vi valt att dela in i tre delar, den första delen är pedagoger-

nas bemötande av barn, sedan hur genus formas i interaktion med andra och slutligen 

könsidentitet och könsroller.  

Vi kommer även att lyfta upp lite historik kring hur synen på könen har förändrats sedan 

början av 1900-talet till idag. 

 

3.1 Begreppsförklaring 
 
Genus – Tvärvetenskaplig stadium av hur manligt och kvinnligt tar form genom påverkan 

av samhällstruktur, produktionsformer, ekonomi och religiösa föreställningar.(Egidius s. 

139). 

Genusperspektiv – Könsperspektiv (Egidius, 2006 s. 139). 

Interaktion - betyder samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt 

handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas via språk, gester, handlan-

de, symboler etc. Det kan även vara en social interaktion, möten mellan människor (Evensha-

ug & Hallen, 2001 s. 434). 

Jämställdhet - likvärdiga möjligheter för kvinnor och män att klara sig i skola, utbildning, 

arbetsliv och fritidsverksamhet (Egidius, 2006 s. 191).  

Kön - Kan både syfta på det biologiska könet och på det sociala könet, genus (Egidius, 2006 

s. 223).  

Könsbetingad- att förutsättningar eller villkor för könet är förutbestämt (Egidius, 2006 s. 

40).  

Könsidentitet - sätt att vara och känna sig som har med kvinnliga och manliga roller att 

göra (Egidius, 2006 s. 224) 

Könsroll - Det sociala krav och de förväntningar som riktas mot en person i egenskap av 

flicka eller pojke, kvinna eller man (Evenshaug & Hallen, 2001 s. 437) 

Pojkflicka – En flicka som visar tydliga tendenser att intressera sig/vara på ett sätt som 

anses typiskt för pojkar. 

Flickpojke - En pojke som visar tydliga tendenser att intressera sig/vara på ett sätt som 

anses typiskt för flickor. 
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Ständer - är ett slags historisk samhällsklass i flera länder. De svenska ständerna var 

adelsståndet, prästståndet, borgarståndet och bondeståndet. (Wikipedia) 

Utbildningsutskottet - (UbU) bereder ärenden om förskoleverksamhet och 

skolbarnsomsorg, skolväsendet, högre utbildning och forskning samt studiestöd. 

(Utbildningsutskottet, Sveriges riksdag) 

3.2 En könsrelaterad historia 
 
I detta kapitel har vi valt att lyfta fram hur det har sett ut i jämställdhetsdiskussionerna kring 

det pedagogiska arbetet ur ett historiskt och nutida perspektiv. I början av 1900-talet såg inte 

synen på genus ut som idag. Synen på genusfrågor har förändrats drastiskt under tidens 

gång. 

 
Pedagogiskt arbete har en könsrelaterad historia (Tallberg Broman 2002). Att kön och pro-

fession är tydligt relaterade till varandra i förskolans och skolans historia kan illustreras på 

olika sätt. Likaså kan klargöras hur elevens kön har betydelse för både utbildningens inne-

håll som tillgång till utbildning. Här nedan är ett citat som visar detta. 

Tallberg Broman  (2002, s. 9) ger en bild av hur skolverksamheten såg på könen år 1918. 

Hon lyfter att samundervisning inte kunde ske på grund av en främst hygienisk synpunkt. 

Flickorna klarade inte av att utsättas för samma krävande uppgifter som pojkarna.  Det var 

angeläget att skydda flickorna mot intellektuell överansträngning. 

 

Kanhända att påverkan av könsfaktorer inte är lika uppenbar idag som förr i tiden men för 

den som är uppmärksam så förekommer ändå könsmönster i verksamheten och förskolans 

vardag, liksom i lärarprofessionerna och i lärar- och elevbeteende menar Tallberg Broman. 

 

Förskolläraryrket har sitt ursprung i 1800- talets barnträdgård där självaste barnträdgårsleda-

rinnan Ellen Moberg menade att fostran och undervisning var till för kvinnan. Detta område 

var en så kallad frizon där det motsatta könet stängdes ute. De egenskaper som ansågs viktiga 

för en pedagog hade en stark koppling till det kvinnliga könet d.v.s. vård och omsorg samt 

undervisning.  

 

En könssegregerad verksamhet i förskola och skola pågick länge, flickor för sig och pojkar 

för sig. Liksom kvinnliga lärare för sig och manliga för sig. Under lång tid fanns det inte ens 

någon skolform för flickor och fattiga pojkar. Eftersom flickor och pojkar inte hade samma 

anlag, möjligheter eller samma framtid ansågs det inte lämpligt att de båda skulle skolas på 
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samma sätt (Tallberg Broman 2002). Bondeståndet ansåg att flickor skulle bli goda husmöd-

rar och därför var det onödigt att spilla tid på utbildning åt dem. När den könsintegrerade 

skolformen genomfördes fanns det dock åtskilliga olikheter i skolformen t.ex. skulle flickor 

och yngre pojkar undervisas av kvinnliga lärare och äldre pojkar av manliga. En livlig debatt 

pågick i landet under sekelskiftet om samundervisning. Men en könsintegrerad skola var inte 

aktuellt för borgarståndet även om det via rapporter från USA meddelades att detta var fullt 

möjligt. Dock fick samskoletanken genomslag under 1920- talet. 

 

Sedan 1980 talet har det skett stora förändringar kring jämställdheten mellan pojkar och 

flickor i skolväsendet. Bland annat har Utbildningsutskottet betonat vikten av att skolan tar 

sitt ansvar i frågan kring jämställdheten. Med fördel kan pedagoger aktivt arbeta med att 

främja kvinnors och männens lika rättigheter samt att ständigt göra vad de kan för att mot-

verka de traditionella könsmönstren (Betänkande 1994/95:UbU18 Jämställdhet). Med detta 

menas att även regeringen har vid tillfälle lyft fram vikten av att arbeta men genusfrågor 

inom förskola/skola. Genusfrågan finns redan, dock kan den lyftas fram som en ännu vikti-

gare punkt i skollagen än vad det gör idag. Genom att följa riksdagens förslag kan pedago-

gernas arbete bli mer djupgående och då  inrikta sig mer mot jämställdhetsfrågor och motar-

beta de typiska könsmönstren. 

 

”Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvär-

de och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolvä-

sendet 

1. främja jämställdhet mellan könen samt 

2. aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom 

mobbning och rasistiska beteenden.”  

Lag (1997:1212). Skollag (1985:1100) 

 

Skollagen finns som en grund för alla som arbetar i förskolan/skolan. Vi är skyldiga att följa 

skollagen och dess föreskrifter. Att främja barnens demokratiska värderingar samt arbeta för 

allas lika värde enligt skollagen något som ingår i varje pedagogs arbete. Detta var inte 

självklart på 1900-talets början.  

 

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar  /.../  
*   förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön.”  (Lpfö 98 s 7-8) 
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1998 skrevs Läroplanen för förskolan som eget dokument. Skolverket konstaterade att för-

skolan skulle få sina egna förhållningsregler. Även här kan man läsa vikten av att barnen får 

lära sig att kön inte spelar någon roll. Både Utbildningsutskottet, skollagen och Lpfö 98 lyf-

ter upp hur viktigt det är att pedagoger arbetar med alla barns lika värde. Om detta hade lyfts 

upp på 1900-talets början hade det setts som något galet. Världen var inte redo för att se lik-

heterna och de tydliga styrkor som finns hos pojkar och flickor.  

 

3.3 Pedagogernas bemötande av barnen 

  
Bemötande av pojkar och flickor har undersökts av Wahlström (2003).  Då upptäcktes det 

att pedagogernas förväntningar på barnen ligger till grund för att de behandlar barnen olika 

och därmed blir barnen bemötta på olika sätt. Wahlström funderade över också hur indivi-

duella barnen får vara eller om alla stöps i två olika former, en för flickor och en för pojkar. 

Vår personliga uppväxt och uppfostran påverkar och skildrar våra förväntningar. Dessa för-

väntningar kring flickor och pojkar överförs då i hög grad omedvetet och därmed hämmas 

barnen att utveckla sina egna roller. I en studie om språk och kön i skolan gjord av Einars-

son och Hultman (1984)  har det kommit fram att barn har stor yttre press på sig att leva upp 

till de könsmönster och förväntningar som ligger på dem. Det är mer accepterat att vara en 

pojkflicka än att vara en flickpojke. Så länge barnen är små påverkas de inte så mycket. Se-

dan när barnen blir äldre och har tagit till sig mer av de förväntningar som ligger på respek-

tive kön är det mer oacceptabelt för barnen att bete sig på ett sätt som inte knyter an till de-

ras kön.  Vuxna har fått förväntningar som ligger på respektive kön från våra föräldrar och 

vi överför dessa förväntningar till våra barn som i sin tur även för över de till sina barn.  

 

Hur barnen blir bemötta har även studerats av Ängsgård (2005). Hon beskrev i sin under-

sökning hur viktigt det är att pedagoger erbjuder barnen olika alternativ utan att påverkas av 

vad de andra barnen väljer. Ängsgård arbetade med ett skrivprojekt där barnen skulle hitta 

på egna berättelser. Hon såg att pojkarna valde att skriva om hjältar och flickorna om rela-

tioner. Pedagogerna har ett stort ansvar när det gäller att få barnen att tänka i nya banor. Ge-

nom att pedagogerna tänker till och anstränger sig för att hitta nya vägar hjälper de barnen 

att öppna ögonen för nya alternativ. Vidare står det att pedagoger tyvärr ofta tillhandahåller 

barnen med roller i stället för att se barnen individuellt. I och med dessa roller byggs för-

väntningar upp och de får bekräftelse på hur pojkar och flickor förväntas vara. Det är viktigt 

att pedagogerna framhåller flera alternativa sätt för barnen att vara på. För att komma ifrån 
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specifika könsroller kan barnen få en chans att skapa sig en individuell roll. Genom att bli 

medveten om dessa stereotypa könsroller har man kommit en god bit på väg till ökad jäm-

ställdhet. Även i SOU (2006:75), en rapport baserad på studien Våga bryta mönstret som 

genomfördes på tjugo förskolor och skolor i Västra Götalands län (2001-2003), menades det 

att det finns en inställning hos många pedagoger om att de redan arbetar jämställt och att de 

ser den enskilda individen. Pedagogerna säger oftast att de bemöter alla barn på samma sätt 

fast å andra sidan ser vi i praktiken att lärarnas arbete befäster könsrelaterade normer.  Grän-

sen mellan ett medvetet genusarbete och genusomedvetenhet är väldigt tunn och de flesta 

pedagoger vidarebefordrar de rådande normerna. Betydelsen lyfts upp av att barn i förskolan 

får tillgång till många olika aktiviteter som främjar lärandet och en allsidig utveckling. Att 

vara medveten om betydelsen av kön i planerandet av den pedagogiska verksamheten hjäl-

per oss att inte fastna i givna mönster vilket är vanligt. 

 

Flickor och pojkar avgränsas och bemöts på ett specifikt sätt i förskolan, det är olika hur 

flickor och pojkar beter sig i olika sammanhang vilket döljs i detta specifika definition av 

könen. Förskollärare betraktar flickor och pojkar olika och arbetar aktivt med att skilja på 

dem, de fastställer barnen som antingen flickor eller pojkar hävdar Eidevald (2009). För-

väntningarna på barnen har stor betydelse och är avgörande för hur barnen bemöts i olika 

situationer.  Olika bemötande av flickor och pojkar sker ofta omedvetet. Men om ingen rea-

gerar på att flickor och pojkar bemöts och bedöms utifrån diskursiva antaganden om att de 

som grupper är olika så blir det svårt att konstruera en miljö i förskolan där samma möjlig-

heter ges till både flickor och pojkar. Att aktivt välja positioner där både det som anses vara 

kvinnlig och manligt finns tillgängligt för alla samtidigt är något som både pedagogerna och 

barnen kan ha i åtanke. På så sätt får både flickor och pojkar tillgång till så kallade feminina 

respektive maskulina positioner, utan att några nya begränsningar sätts upp. Begreppen 

kvinnligt och manligt behöver utvidgas till att innefatta mer än vad de gör idag. Likaså be-

höver även begreppet könsroll nyanseras och vidgas för att kanske tillslut bli överflödigt. 

Jämställdhet handlar inte bara om hur vi bemöter olika barn utan även hur vi som vuxna är 

mot varandra, vad vi säger till varandra, hur vi hälsar på varandra, vem av föräldrarna vi 

ringer till när barnet är sjukt och andra småsaker som omger vår vardag, menar Eidevald vi-

dare. 

 

Barnets kön är lika viktigt som dess bakgrund, ålder och bostadsmiljö. Tillsammans med 

föräldrar har förskolan en viktig roll i pojkars och flickors fostran eftersom barns verklig-

hetsuppfattning formas bland annat av den dagliga verksamheten skriver Rithander (1991).  
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Hur ser den dagliga verksamheten ut och vilka aktiviteter och lärandemiljöer anordnas av 

lärarna? Mycket av det vi i förskolan kallar pyssel och målandet står flickorna för och det är 

oftast de aktiviteter som planeras av vuxna medan pojkarnas favorit lekar (t ex fantasilekar, 

brottning eller kuddkrig) sällan planeras av lärarna som något med pedagogiskt syfte.  En 

mycket märkbar skillnad mellan flickors och pojkars beteende i förskolan är deras förhål-

lande till vuxna. Flickorna söker sig i högre grad till vuxna än pojkar. Det är självklart inte 

alla barn som beter sig så för att det finns det pojkar som gillar att pyssla och som söker sig 

till vuxna, och det finns det flickor som älskar att brottas. Dessa flick- och pojkvärldar ser 

olika ut beroende på vilken förskola det är menar författarinnan.    

 

I SOU (2004:115) som är ett delbetänkande av Delegationen för jämställdhet i förskolan 

hänvisades att flickor anses vara mindre viktiga än pojkar och att de får mer bekräftelse på 

det de säger till skillnad från flickor. Under de aktiviteter där pedagogerna är med till en viss 

del är flickorna mer engagerade men då pedagogerna är med hela tiden är pojkarna de mer 

dominanta. En del pedagoger blir bättre på att se till individen i varje barn i stället för att 

utgå ifrån barnets kön. Jämställdhetsarbete ses som en naturlig del av den dagliga verksam-

heten och inte något lärarna arbetar med i projektform, lite vid sidan av den dagliga verk-

samheten. Ute på fältet visar pedagogerna stort intresse för att arbeta med jämställdhet men 

de upplever att de saknar tillräckligt med kunskap. Det bästa vore om pedagogerna fick möj-

lighet till kunskapsförstärkning inom jämställdhetsarbete. Ett annat problem kan vara att 

vuxnas normer, värderingar samt deras oförmåga att se ojämställdhet i det dagliga handlan-

det kan göra att orättvisorna inte ses vi en första anblick. Detta i sin tur leder till att barnen 

anpassar och identifierar sig med de vuxnas förväntningar på hur pojkar respektive flickor 

ska vara.  Detta stämmer överens med Wahlström (2003), då jämställdhetsprojekt visade hur 

ojämnt det är mellan könen fast pedagogerna ansåg sig arbeta jämställt och inte gjorde nå-

gon skillnad på pojkar och flickor i den dagliga pedagogiska verksamheten. 

 

Davies (2003) menar att det är möjligt att som pedagog ge barnen förutsättningar för att de 

ska kunna utveckla flera sidor av sig själva, och känna glädje och stolthet över att göra saker 

som inte alltid är i linje med rådande normer när det gäller typiska feminina och maskulina 

mönster. Berättelser är ett av de viktigaste moment som vuxna använder sig av för att visa 

hur världen är eller kan vara (goda och onda människor, flickor och pojkar, män och kvin-

nor). Sagor som pedagogen läser för barnen handlar ofta om moralisering och om hur värl-

den kunde vara. Davies (2003, s. 67-68) skriver att, vi ifrågasätter på vilket sätt berättelserna 

ger barnen verktyg att upptäcka vilka möjliga positioner som finns för dem som individer. 
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För att kunna motverka att barn uppfattar sig som feminina respektive maskulina, uppmunt-

rar vi som pedagoger flickor att vara maskulina och pojkar att vara feminina. På vilket sätt 

överför vi vuxna de rådande normerna när det gäller ”manligt” och kvinnligt till barnen? Det 

görs klart för barnen bland annat genom språket (sagostunder och berättande), med vars 

hjälp de lär känna världen.  

 

Hur barnen bemöts av pedagoger har även undersökts av Odelfors (1998). Pedagoger bemö-

ter pojkar och flickor olika och de anpassar sig efter de oskrivna regler som råder på sko-

lor/förskolor. Flickorna brukar ofta agera hjälpfröknar medan pojkar ofta bryter mot regler. 

Barnen strävar att göra sig hörda och sedda i de olika pedagogiska verksamheterna men det 

är vuxna som genom val av förhållningssätt styr barnens möjligheter att göra sid hörda och 

sedda.  När miljön erbjuder barnen möjligheter att uttrycka sig där det finns det sociala stö-

det använder barnen de erbjudande till att göra sig sedda och hörda.  Undersökningen visar 

en stor variation i hur vuxna förhåller sig till barn, alltifrån vuxenfrånvaro i vissa situationer 

till vuxnas tydliga styrning i andra situationer som t ex samlingar. Under vissa aktiviteter 

finns det visst utrymme för barnens opposition där vuxna inte förväntar sig hur en viss akti-

vitet ska användas och utvecklas. Det visar sig också att när pedagoger erbjuder tillfälle att 

bli bemött då används det mest av pojkar, däremot när pedagoger erbjuder utrymme för 

samarbete används det mest av flickor.  Till skillnad från Odelfors poängterar Öhrn (2002) i 

sin studie att flickor träder fram som starka och tuffa i skolans värld och att de även visar 

motstånd mot underordning. Flickorna reagerar och ifrågasätter skolans villkor och verk-

samhet. I de tidigare studierna har pojkarnas dominans varit påtaglig medan hennes kun-

skapsöversikt visar att tjejer inte låter sig hämmas när det gäller talutrymme och verksamhe-

ten. Flickorna låter inte pojkarna sätta sig på dem, de konfronterar sina villkor och försöker 

vidga sitt handlingsutrymme.  

 

Hur pedagoger förhåller sig till barnen har beskrivits av Eidevald (2009). När förskollärare i 

måltidssituationen ska föra ett samtal med både flickor och pojkar så innebär det att de näs-

tan uteslutande ställer ledande frågor direkt till barnen. Dessa ständiga frågor skapar makt 

hos förskollärarna och är kontrollerande frågor som förväntas ge en viss typ av svar. På det 

sättet är det vuxna i centrum och barnen får hela tiden förhålla sig till deras svar. Det vore 

kanske bättre om lärarna hade en mer lyssnande position vid måltiden och lät barnen samtala 

om det som intresserade dem. Eidevald ställer sig frågan om det är så farligt när en förskol-

lärare förhåller sig tyst vid en måltid? Är man en dålig förskollärare om man inte berättar 
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saker eller ställer frågor till barnen? I en måltidssituation verkar det som att förskolläraren 

ska ta tillvara på barnens språkliga utveckling också. 

 

I sin studie om könsmönster beskriver Öhrn (2002) flickan som utåtriktad, aktiv, stark och 

tuff där flickor har stöd i kamratgrupper. Skillnaderna mellan könen har minskat till flickors 

fördel. Flickor intar en stark position i skolans verksamhet, tar ansvaret för sitt handlande 

och på så sätt vinner inflyttande under skoltiden. Öhrn skriver vidare hur kamratskap är av 

stor betydelse för flickor. Flickor söker sig samman i skolans värld vilket utgör en brygga 

och ett försvar i mötet med skolan. De relationerna flickor emellan gav gemenskap och mer 

stabilitet än förhållanden till pojkar. Samarbete och gemensamma samtal om verksamheten 

visar sig vara viktigt för tjejers arbete. Detta stämmer överens med Odelfors (1998) där hon 

lyfter upp att flickor uppskattar och efterfrågar samarbete.  

 

3.4 Genus formas i interaktion med andra 
 
I en intervju med könsforskare Anne- Mette Kruse lyfter Nordahl (1998) upp hennes funder-

ingar kring förståelse för hur det sociala livet skapas. Det är nära samspel mellan systemet 

och individen. Dagligen kämpar både pojkar och flickor för identitet och egenvärde vilket 

inte är så självklart. Pojkar och flickor är olika inom den enskilda könsgruppen. Numera 

könsidentifierar sig barnen med sina mammor respektive pappor vilket självklart bidrar till 

deras egen uppfattning av hur de ska vara. Eftersom flickors och pojkars socialisering, upp-

trädande och utveckling är så olika, hade det med fördel varit positivt om den pedagogiska 

verksamheten anpassas till dessa olikheter. Pedagogerna deltar dagligen, omedvetet eller 

medvetet, i skapandet av barns och ungdomarnas identitet och det är en ständig pågående 

process. Så länge vi är omedvetna om att båda könen inte deltar i interaktionen på samma 

sätt och inte får lika stor plats kan vi inte utmana de stereotypa könsrollerna och stötta barns 

identitetsskapande vilket är grundläggande krav i ett pedagogiskt arbete. 

 

Pedagoger kan lätt fångas av utagerande och aktiva barn och rikta sin uppmärksamhet mot 

de på bekostnad av de mera lugna eleverna. Det finns både lugna och tillbakadragande tje-

jer/killar som inte erbjöds plats för att höras. I och med att pedagoger är uppmärksamma på 

dominansförhållandena så kan de få osynliga barn att träda fram och bli mer tydliga.  Peda-

gogernas medvetenhet tillsammans med deras personlighet är avgörande när det gäller be-

kämpning av ojämlikhet mellan könen och utveckling av tolerans inför olikheter. Under den 

dagliga verksamheten ska demokratiska situationer erbjudas där barnen känner sig hörda och 
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sedda och där det finns möjligheter för passiva, hjälplösa och blyga barn att träda fram 

(Nordahl, 1998, s. 88-89). 
 

”Det diskuteras ofta om skillnaderna mellan könen har sin grund i vårt biologiska arv 

eller i vår sociala miljö. Jag menar att det inte spelar någon roll om det beror mest på 

det ena eller på det andra. Det viktigaste är att det går att bredda könsrollen.” (Wahl-

ström 2003 s. 9) 
 

Vad som är typiskt för flickor respektive pojkar har också studerats av Wahlström (2003). 

Hon menar att man kan göra oändliga listor på vad som är metodik för pojkar respektive 

flickor.  Flickornas könsroll kan med fördel stärkas. Flickor får fortfarande vara flickor, 

stärkas i sin tro på sig själva och vad de kan göra och uppnå. Stärkas i sin egen identitet och 

inte bara vara andras små hjälpfröknar, upptäcka humor och bus i leken. Det är även viktigt 

att flickor börjar intressera sig mer för naturvetenskap och matematik genom att våga expe-

rimentera mer och så slutligen det viktigaste av allt, att utveckla en egen stark könsidentitet 

och våga utforska det med glädje och stolthet. Till skillnad från tjejer ska pojkar däremot få 

tillgång till positiv beröring, massage och närhet, även överösas med positivt bemötande 

från pedagoger, lära sig att städa upp efter sig själv. Men även här lyfts vikten av det egna 

utvecklandet kring pojkarnas könsroll, känslan av att vara blivande man. Vidga pojkarnas 

egen könsroll, få känna sin egen identitet och få en positiv självkänsla. En chans att hitta 

kompetenser till att fungera i grupp samt vad som krävs för att skapa relationer till männi-

skor runtomkring.  

 

Samhället skapar osynliga normer, regler och förväntningar över vad som är kvinnligt re-

spektive manligt i samhället, ett så kallat genuskontrakt (Hirdman, 2001). Detta känneteck-

nas av tre grundläggande principer. Manligt och kvinnligt är varandras motsatser så kallade 

diktominer, det talas om pojkleksaker och flickleksaker, att pojkar är bråkiga och flickor är 

tystlåtna osv. Manligt värderas högre än kvinnligt d.v.s. att om en flicka anses vara en pojk-

flicka är det bättre än att pojkar är flickaktiga. Det män gör är viktigare och betyder mer än 

det kvinnor gör. Samhället är med och skapar den här genusordningen omedvetet. Genus-

kontraktet skapas på gruppnivå och som strukturer i samhället, det är därför viktigt att hålla 

isär individ- och gruppnivå. 

 

Blev det en pojke eller flicka är det första vi undrar när ett barn föds. I alla samhällen är kön 

en viktig social kategori men även när det gäller vår jagbild och vår identitet så är kön en 
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viktig faktor (Evenshaug & Hallen, 2001). I stort sätt alla samhällen förväntas män och 

kvinnor inta speciella roller och bete sig på skilda sätt. Barnen har rättigheter att få uppleva 

hur de själva är som flicka och pojke och sedan förena den med jagbilden. Förutom att bar-

nen utvecklar en könsidentitet så förväntas de tillägna sig könsrollsnormer, det vill säga mo-

tiv, värderingar och beteendemönster som anses vara passande för respektive kön i den kul-

tur som barnet växer upp i. Kvinnorollen är enligt tradition av mer känslofull karaktär än 

mansrollen. Kvinnor förväntas vara samarbetsvilliga, vänliga, omsorgsinriktade och sensiti-

va för andras behov medan män är tvärtemot dominerande, oberoende, självsäkra, konkur-

rensinriktade och målorienterade (Williams & Best, 1990). Dessa kulturella normer leder till 

stereotypa könsrollsuppfattningar. Självklart är kvinnor och män olika i fysisk bemärkelse, 

men förekommer det några empiriska resultat som visar att de båda könen skiljer sig åt även 

på det psykologiska planet? (Golombok & Fivush, 1994). 

 

3.5 Könsidentitet och könsroller 

  
Könsidentitetens första steg är när man kan skilja mellan flickor och pojkar och placera in 

sig själv i någon av dessa kategorier. Vid två till treårs ålder börjar barnen förstå att det finns 

kvinnor och män, pojkar och flickor samt mammor och pappor. Att mammorna har bröst 

och papporna har penis. Barnen kan också beskriva sig som flicka eller pojke och de kan 

även använda sig av könsbenämningar på andra personer samt använda pronomen som han 

och hon. Detta tyder på att de har tillägnat sig en grundläggande könsidentitet (Evenshaug & 

Hallen, 2001). Att barnen kan den korrekta könsbenämningen behöver inte betyda att barnen 

har en tydlig uppfattning om könsbegreppet. I början av förskoletiden kan barn till exempel 

tycka att en pojke som har kjol är en flicka. I fem till sjuårs ålder har barnen utvecklat en 

tämligen fast uppfattning om kön det vill säga att en pojke förblir en pojke fastän han har 

kjol på sig (Fagot, Leinbach & O´Boyle, 1992). 

 

Könsidentitet innebär uppfattningen och upplevelsen av den biologiska natur som vi har som 

flicka respektive pojke och könsrollen innebär den uppfattning och förväntning som samhäl-

let har på de olika könen. Även om barnen har relativt oklara idéer om de fysiska könsskill-

naderna så visar de ändå upp stereotypa könsrollsuppfattningar. En tvååring kan ha en före-

ställning om att flickor tycker om att leka med dockor och hjälpa mamma med matlagningen 

medan en pojke tycker om att leka med bilar och hjälpa pappa (Beal, 1994). När könsidenti-

teten är någorlunda etablerad i fem eller sexårsåldern verkar det som att de letar efter hur de 
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ska uppträda som flicka respektive pojke bland annat genom att titta på hur vuxna beter sig i 

samhället och i media (Martin & Halverson, 1981). Till en början uppfattar barnen könsrol-

lerna som moraliska normer och kan bli intoleranta mot de som bryter mot de krav som 

ställs på maskulinitet och femininitet. Efter hand som barnen utvecklas intellektuellt börjar 

de också förstå att det handlar om sociala föreställningar och inser att de kan kombinera 

maskulina och feminina mönster när det gäller sitt eget kön (Serbin m.fl.,1993). 

 

Könsroller är framträdande även när det gäller hur barnen väljer leksaker och lekkamrater. 

Ett könsspecifikt beteende på detta område visar sig långt innan barnen har etablerat en sta-

bil könsidentitet. Redan i tidig förskoleålder visar det sig att pojkar väljer bilar, båtar och 

hammare medan flickor tycker mer om dockor och stillsamma lekar. Enligt utförda experi-

ment så väljer barn redan i tvåårsålder lekkamrater av samma kön som de själva. När barnen 

är fyra till fem år börjar de aktivt avvisa kamrater av motsatt kön och i skolåldern är de 

närmsta vännerna i stort sätt bara av samma kön. Det är först i ungdomsåren, i samband med 

könsmognaden som denna uppdelning avtar och intresset för det motsatta könet tar fart 

(Leaper, 1994). I många kulturer anses mansrollen ha högre status än kvinnorollen. Pojkar-

nas roll är tydligare definierad samt att pojkar verkar ha större press på sig än flickor har att 

tillägna sig könsrollen. Föräldrar är mer bekymrade över när pojken överskrider könsrolls-

gränserna än när flickan gör det. Många har lättare för att tolerera ”pojkflickor” än ”femini-

na pojkar”, de avvisas oftast. Uppgiften för en pojke är att de inte ska bete sig som en flicka 

och en flicka får lära sig att inte bete sig som en barnunge. Utifrån detta så är det inte kons-

tigt att pojkar lär sig att leva i ett könsspecifikt beteende tidigare och starkare än flickor 

(Turner & Gervai, 1995). 

 

På förskolorna i Fagersta arbetade personalen med projektet ”Förskola och skola för jäm-

ställdhet i Fagersta” under 2007 (Håkansson, 2008). Efter att de tagit del av videoinspel-

ningar som gjorts på förskolorna så blev personalen mer eller mindre chockade över resulta-

tet och fick en ”aha- upplevelse”. Personalen som jobbade med projektet trodde att de arbe-

tade utifrån jämställdhet mellan könen men så var dock inte fallet. Videoinspelningarna som 

de själva hade gjort på sina förskolor visade att pojkarna fick mer hjälp än flickorna och det 

utan att de behövde be om det. Flickorna däremot fick mindre hjälp än pojkarna och var 

tvungna att fråga efter det. I en förskola uppmärksammade personalen att de gav flickorna 

komplimanger för sitt utseende vilket pojkarna inte fick. På en annan förskola kunde de se 

utifrån videoinspelningen att det fördes ordfattiga samtal med pojkarna medan det hölls 

långa och innehållsrika dialoger med flickorna som ofta följdes utav frågor. Trots sin ålder 
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var barnen mycket medvetna om sitt kön och vilka könsroller de förväntades följa. Pojkarna 

sågs ta större plats i verksamheten än flickorna då de dominerade mest på samlingarna, val-

de leksaker först, väntade inte på sin tur för att prata samt tog störst utrymme i lekrummet. 

Flickorna var tystare, stillsammare, mer ansvarstagande, väntade på sin tur och använde 

mindre ytor att leka på. 

 

Förutom videoinspelningarna så fick personalen ta del av föreläsningar och seminarium med 

genustema. Målet var att personalen på förskolorna medvetet skulle börja arbeta med genus- 

och jämställdhetsperspektiv och få en god grund att stå på för vidare genusarbete vilket de 

också uppnådde med god marginal. Det är en helt ny verksamhet idag i Fagersta. Några av 

de förändringar som skett är att på de avdelningar där pojkarna tidigare fick mer hjälp gäller 

nu att alla barn oavsett kön ska be om hjälp och respektera att de får vänta på sin tur. Flickor 

uppmuntras att leka mera högljutt och pojkar uppmuntras att välja något lugnare lekar, lära 

sig att samtala och samarbeta med andra. Angående lekmaterialet så har personalen ändrat 

bland maskeradkläderna där det dominerades av traditionella kvinnokläder till att det nu 

även finns arbetshandskar och hjälmar. På avdelningar där det fanns en tydlig uppdelning av 

”flicksaker” och ”pojksaker” samsas nu både barbiedockor och lego på samma yta (Håkans-

son, 2007). 

 

3.6 Styrdokument 

  
Styrdokument är ett dokument som är grundläggande för lärarens yrkesutövning och det är 

viktigt att alla som arbetar inom förskolan och skolan följer den. Det finns en läroplan för 

varje skolform. Enligt läroplanen ska förskolan motverka traditionella könsmönster och 

könsroller.  
 

       ”Vuxna 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. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjlighet att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” (Lpfö 98, s. 

26) 

 
      ”Förskolan har till uppgift att grundlägga och förankra värden så som människolivets okränkbar-

het och skapa jämställdhet mellan könen. Detta är värden som vårt samhällsliv vilar på.”  (Lpfö 

98, s.7) 
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4. Teoretisk ram 
 
Vi har valt att utgå ifrån två teorier eftersom vi anser att de är relevanta för vår undersök-

ning. Det här kapitlet kommer att handla om genusordningen, sociokulturella perspektivet, 

det vill säga hur människor formas i samspel med andra och utvecklas i de sociala struktu-

rerna. 

 

4.1 Genusperspektiv 
 

Genus betyder de uppfattningar som vi har på vad som är manligt och kvinnligt och det 

kommer från engelskans gender. Connell (2003) hävdar att genus är socialt och inte biolo-

giskt och att i det stora hela handlar det om hur samhälle förhåller sig till människokroppen 

och vilka konsekvenser detta medför till det privata och arbetslivet. Genusmönster varierar 

från kultur till kultur och det förändras ständigt. 

 

Enligt Connell (2003) är genus något som utvecklas i det sociala livet, i interaktion med 

andra människor. När vi kommer i kontakt med andra människor börjar vi lära oss om socia-

la relationer och om det sociala livet.  I det sociala livet påverkas och utvecklas människor 

av de normer, värderingar och förväntningar som de möter. Detta bildar i sin tur våra upp-

fattningar om vad som är kvinnligt respektive manligt och hur vi ska förhålla oss till det, 

menar han vidare. Vi är aktiva skapare i utformning av genus och utan sin omgivning och 

det sociala livet skulle det inte vara möjligt att utveckla genus, det hade alltså inte funnits 

(Connell, s.77). 

 

I sin översikt över genusforskning skriver Connell (2003, s.12-13) att flickor och pojkar för-

väntas uppträda på olika sätt. Enligt det rådande genusmönster förväntas pojkarna vara hår-

da, dominerande, tuffa och krävande. Till skillnad från pojkar förväntas tjejerna vara söta, 

artiga, passiva, medvetna om sitt utseende och medgörliga. Männen dominerar mer inom 

arbeten som kräver användande av våld t ex polis och militär medan kvinnor väljer arbeten 

inom den vårdande sektor t ex sjuksköterska och socialarbetare. Barnen hämtar kunskaper 

från vuxenvärlden om identiteter som råder i det sociala livet och även kunskaper om hur 

man uppför sig. Ibland förstärker dem genus, ibland överskrider de gränserna och ibland kan 

det bero på i vilken situation barnen befinner sig. Det finns flera könsroller för flickor och 

pojkar än bara en, det vill säga att det finns flera maskuliniteter och femininiteten. Egentli-

gen pågår det en ständig gränsarbete med att märka ut genusgränserna bland annat med klä-



 1

der, sättet att prata och hur och vad barnen leker. Genus är alltså ingenting som existerar av 

sig själv utan någonting föränderlig som händer hela tiden. Genus är ett fenomen som kan 

tas bort, ändras eller tonas ner. Genusmönstren uppträder i en människas liv som en serie 

möten med begränsningar och möjligheter i den rådande genusordningen (Connell, 2003).  

 

4.2 Sociokulturellt perspektiv 
 

Vygotskij (1978) avser att barn endast föds med de tre mentala funktionerna uppmärksam-

het, varseblivning och minne som sedan omvandlas av kulturen till nya och mer avancerade 

mentala funktioner. Genom kulturen utrustas barnen med vissa redskap som sedan ska an-

vändas i den intellektuella anpassningen som gör det möjligt för dem att mer effektivt an-

vända de mentala funktionerna för att kunna anpassa sig. Eftersom kulturen även utsänder 

specifika innebörder och värderingar visar den också på vad barnen ska tänka och hur de ska 

tänka. Vygotskij menar alltså att mänsklig kognition därmed är sociokulturellt betingad. 

 

Vygotskij anser att små barn är nyfikna och aktiva utforskare som vill lära sig och upptäcka 

nya principer. Vygotskij lägger tyngden vid att de här upptäckterna gör barnen i dialog med 

andra barn eller med en annan människa en så kallad kompetent vägledare som visar både 

genom sitt sätt att vara och med verbala instruktioner visar hur barnen ska utföra en viss 

handling. Barnen kommer alltså efter att ha förstått den vuxnes instruktioner att göra de till 

sina egna så att denne kan utföra sin aktivitet. Utvecklingen går från det sociala till det indi-

viduella d.v.s. barnet kan bara utföra en handling om den först har ägt rum i samspel med 

andra. Detta samarbete som sker utifrån en dialog med andra sker inom ramen av den prox-

imala utvecklingszonen som Vygotskij kallar den. Barnens kognitiva utveckling är något 

som behöver stödjas med hjälp ifrån andra mer erfarna personer och här kan man förvänta 

sig en intellektuell utveckling hos barnen. 

 

Den proximala utvecklingszonen betonar hur viktigt det är att inte vara inriktad på barnens 

självständiga prestationer utan att även fokusera på de kognitiva processer som ännu inte är 

helt färdigutvecklade menar Vygotskij. I bedömningen av barnen flyttar Vygotskij tyngd-

punkten från produkt, normer och kvantitet till process, kriterier och kvalitet. I den proxima-

la utvecklingszonen skapas en dynamisk kontakt mellan lärande och utveckling. Den psyko-

logiska utvecklingen kommer först och skapar en grund för undervisning och inlärning. 

Därmed spelar undervisning en helt avgörande roll för barnens psykologiska utveckling 
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(Evenshaug & Hallen, 2001). Genom undervisningen skapas de läroprocesser som styr den 

fortsatta psykiska utvecklingen framöver. En bra pedagogik är därför alltid inriktad på bar-

nens framtida utveckling. 

 

Vi anser att Vygotskijs sociokulturella perspektiv är en relevant teori för vår studie eftersom 

genus skapas i samspel med andra (Connell, 2003). Enligt Vygotskij utvecklas och påverkas 

barnen av det sociokulturella samspelet och det stämmer överens med Connells teori om hur 

genus skapas i interaktion med andra människor. 
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5. Metod  
 
Vi valde att genomföra vår undersökning med hjälp av intervjuer. I och med att vi valde in-

tervju som metod innebär det att det är en kvalitativ metod. Eftersom syftet med vår studie 

var att ta reda på hur förskolepedagoger bemöter pojkar och flickor under mat situationer 

och lärarledda aktiviteter utifrån genusperspektiv kändes användandet av en kvalitativ studie 

självklart. Syftet krävde inte att vi söker efter någon förklaring utan att kunna se skillnader 

och variationer i det material vi fick.  

 

5.1 Kvalitativ metod 

  
När man vill se och fånga helheten använder man en kvalitativ undersökning. Metoden an-

vänds i dess naturliga miljö och målet är att få förståelse för ett visst område. Den kvalitativa 

forskningsprocessens utgångspunkt ligger i de förutfattade meningar och den förståelse som 

forskaren har om det som ska undersökas. Forskaren ska sträva efter hög objektivitet.  Inom 

detta område är det bästa att forskaren vet något om det som ska undersökas samtidigt som 

det inte går att undersöka något som han eller hon redan vet. Problem med tillförlitlighet och 

giltighet kan uppstå vid användning av såväl kvalitativ som kvantitativ metod, men typen av 

problem som uppstår kan skilja sig mellan de olika metoderna. Den kvalitativa metoden är 

fördelaktig på grund av att forskaren kan ställa många frågor som rör samma ämne och att 

intervjuare aktivt kan påverka intervjun och därmed få svar på det som han eller hon frågar 

om (Holme & Krohn Solvang 1997). 

 

Intervju är en kvalitativ metod och används när vi vill få inblick i någons verklighet och för-

stå hur någon tänker kring ett visst fenomen. Intervjuaren behärskar konsten att ”lyssna” och 

på så sätt få bättre kunskap om människor och deras tankar. Genom att använda intervju som 

metod kommer den som intervjuar åt respondentens känslor, tankar och avsikt vilket inte 

alltid är så lätt med observation. Även det djup som intervjun kan ge är en av många förde-

lar. Men intervjun har också sina nackdelar, till exempel att utforma öppna frågor och skapa 

en miljö där svararpersonen känner sig trygg och avspänd, är inte alltid så lätt. Saker som 

bidrar till att intervju blir bra är intervjuarens kreativitet, inlevelseförmågan och att intervju-

aren hela tiden är medveten om sitt eget perspektiv (Lökken & Söbstad, 1995). 
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Lökken & Söbstad (1995) menar att den kvalitativa metoden handlar om att få ta del av sub-

jektiva erfarenheter och upplevelser. Respondenten får större frihet att utrycka sina tankar, 

funderingar, erfarenheter och upplevelser. Med den här typen av metod vill intervjuaren 

fånga andras perspektiv och syn på det området man tar upp. En kvalitativ undersökning är 

inriktad på egenskaper hos det forskaren undersöker. De skriver vidare att det kvalitativa 

förhållningssättet syftar på att studera kvalitéer av det undersökta. Hela människan studeras, 

både förhållandet mellan individer samt mellan individ och omgivning. Det kvalitativa för-

hållningssättet handlar om karaktär eller egenskap hos någonting.   

 

Ordell (2007) skriver att den kvalitativa metoden oftast upplevs som mer fri och med mer 

inflytande från respondentens sida till skillnad från den kvantitativa metoden som upplevs 

mycket styrande och med litet utrymme för egna initiativ. Kihlström (2007) betonar att i en 

kvalitativ metod får man fram människornas uppfattning av ett bestämt fenomen utan att 

ifrågasätta egentligen om det som kommer fram är sant eller falskt. Hon menar att någons 

uppfattningar av något kan vara både oreflekterade och omedvetna.  

 

5.2 Observation 
 

Genom direkt observation kan forskaren se en mer nyanserad bild av det fenomenet man 

håller på att undersöka (Lökken & Söbstad, 1995). De skriver att det är svårt att se allt på en 

och samma gång för att verkligheten är mycket mer komplicerad. Fokus på det som ska un-

dersökas är av stor betydelse. Genom observationer kan vi på ett tydligt sätt se det sociala 

samspel och relationer mellan människor. Författarna lyfter upp betydelsen av observationer 

för att få bättre insikter om vad som egentligen händer på förskolor och på det viset kan vi 

närma oss ”sanningen” och skilja fakta från egna åsikter.  
 

Kihlström (2007) menar att observationer kan göras på många olika sätt, bland annat löpan-

de protokoll eller mer strukturerat där forskaren bestämmer i förväg vad det är som ska ob-

serveras. Det är viktigt att lära sig se på saker med ”nya glasögon” och att forskaren distan-

serar sig från det man vill se, det vill säga sina förutfattade meningar. 
 

Eftersom vi valt att arbeta med observationer som grund för våra intervjufrågor får vår 

forskning en etnografisk infallsvinkel. Etnografi som kvalitativ forskningsansats har som 

huvudsyftet att belysa fenomenet genom att studera personernas liv och anledningar till att 

de lever sina liv som de gör ( Dovemark, 2007). Hon menar vidare att med ett etnografisk 
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sätt att se på saken har den som undersöker fokus på meningssammanhang, sociala struktu-

rer och sociala relationer. Etnografisk forskning använder sig av flera tekniker för att samla 

data och på så sätt får den som undersöker ett bredare perspektiv på det studerade fenome-

net. Författaren poängterar att etnografi innebär att se utifrån aktörernas perspektiv och lyfta 

upp deras förståelse. Etnografiska studier brukar ta längre tid där forskningen fördjupas och 

förändras under forskningsprocessen. Eftersom vi var tidsbegränsade blev inte våra observa-

tioner så omfattande. Observationerna genomfördes under två dagar av oss tre som utförde 

studien. Vi anser att vi ändå fick in tillräckligt med information för att använda det som 

grund för våra intervjufrågor trots att vi inte hade den tid på oss som en etnografisk studie 

egentligen skulle haft.  

 

5.3 Intervju som redskap 

  
För att få så relevanta frågor som möjligt bestämde vi att göra observationer under mat situa-

tioner och lärarledda aktiviteter vilket vi senare skulle använda vid formulering av intervju-

frågor. Vi har inte sammanställt observationerna eftersom de endast skulle ligga som grund 

för intervjufrågor.  

 

För att kunna se och förstå hur pedagoger tänker kring olika begrepp, hur de ser på omvärl-

den, är intervju en utmärkt metod. Intervju skiljer sig från ett samtal på så sätt att den har en 

bestämd fokus och frågorna är öppna. Intervjuaren ska alltid försöka bortse från sitt eget 

perspektiv och ha fokus på den intervjuades uppfattning (Kihlström, 2007). Den intervjuades 

motivation och känslomässiga tillstånd som till exempel att han/hon är lugn eller stressad 

påverkar också resultatet av intervjun. Forskare använder oftast två varianter när det gäller 

intervju. Den ena är den formella intervju som är planerad och den andra är mer av en spon-

tan karaktär då intervju kan likna ett samtal. Vi har använt den första varianten. Det är vik-

tigt att den som intervjuar försöker se hur respondenten använder kroppsspråket. Detta kan 

säga något ”outtalat” om respondentens svar. Planering av de praktiska är en viktig del av 

intervjun. Det är en fördel att spela in intervjun eftersom det då är lättare att få ett flyt i sam-

tal. Det är också en fördel att kunna gå tillbaka och lyssna igenom hela intervjun vid analys-

arbetet. Ibland tillåter inte situationen bandning av intervjun varför man kan bli tvungen att 

använda papper och penna. Det är inte försvarbart att i alla lägen anteckna eller spela in. Det 

kan störa intervjun och forskaren skulle i stället hålla intervjun på en samtalsnivå för att inte 

informanten ska störas eller avskräckas (Dovemark, 2007).  
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Intervju är något som många människor någon gång kommer i kontakt med vid olika tillfäl-

len, som när man söker arbete eller ter del av via media. Det kan förklaras vad en intervju är 

med att det är en som frågar och att en person svarar. Detta för att få fram information om 

ett område som intervjuaren avser att undersöka. Intervjuaren informerar respondenten om 

vilka regler och förhållningssätt som gäller, som bland annat har med sekretess att göra, och 

hur det insamlade materialet ska användas. Det är viktigt att intervjuaren har ett syfte med 

frågorna så att det inte blir ett vanligt samtal. I intervjusammanhang är det en viktig aspekt 

att forskare kan ställa följdfrågor tills man upplever att man fått det uttömmande svar man 

önskar till skillnad från en enkät där frågorna redan är givna (Lantz, 2007).   

 

5.4 Genomförande 
 
Vi startade arbete med att diskutera vår egen förförståelse kring genus och hur vi ser på ge-

nus. Det var ett bra sätt att reflektera över våra egna förutfattade meningar samt att få syn på 

vår egen förförståelse. Vi ville behålla oss så neutrala som möjligt. Vidare diskuterade vi 

svårigheter som möjligtvis kunde dyka upp under arbetets gång, till exempel hur vi skulle gå 

till väga om någon blir sjuk eller inte vill ställa upp på intervju. Studien påbörjades i början 

av april och har pågått fortlöpande fram till och med maj. I studien är vi tre personer som 

utfört observationer och intervjuer.  För att få så relevanta frågor som möjligt bestämde vi 

att göra observationer under mat situationer och lärarledda aktiviteter vilket vi senare skulle 

använda vid formulering av intervjufrågor. Vi har inte sammanställt observationerna efter-

som de endast skulle ligga som grund för intervjufrågor. En provintervju gjordes innan in-

tervjuerna skulle genomföras för att se om vi fick svar på syftet utifrån frågorna. Men även 

för att se hur långt tid intervjuerna skulle ta. Genom att göra en provintervju ges möjlighet 

att ändra frågornas innehåll, antal och formuleringar så att intervjun fungerar bra under själ-

va undersökningen. I provintervjun intervjuades två pedagog.  

 

 Efter det att vi bestämt intervju som undersökningsmetod, diskuterade vi kring vilka inter-

vjufrågor som kunde vara relevanta för vår undersökning (se bilaga 2). Intervjuerna utförde 

vi på tre förskolor och sammanlagt intervjuade vi tio pedagoger. Vi lämnade ett missivbrev 

(se bilaga 1) till de pedagoger vi önskade att få intervjua där de fick ta del av syftet med in-

tervju samt de forskningsetiska principer som gäller. De fick ge sitt samtycke till intervjun 

samt bestämma vilken tid och plats de vill att intervjun skulle äga rum. Under genomföran-

det av intervjuerna använde vi oss av bandspelare. Våra undersökningspersoner fick ge sitt 
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godkännande till att intervjun spelades in. Vi bestämde dag och tid då intervjun skulle äga 

rum och meddelade hur lång tid intervjun skulle ta så att de kunde boka in tillräckligt med 

tid utan att behöva känna sig stressade att komma från intervju. Lantz (2007) lyfter upp be-

tydelsen av att det finns gott om tid så att intervjuaren och respondenten känner att de har tid 

att tänka efter, tid att stanna upp så att god kontakt kan skapas innan intervjun startar. På den 

aktuella dagen valde vi en lugn och ostörd plats. Vi hade tillräckligt med tid inbokad så att 

varken intervjuaren eller respondenten behövde känna sig stressad. Intervjuerna genomför-

des under två dagar av oss tre som utförde studien. 

 

Intervjuerna gjordes på respondentens arbetsplats i ett avskilt rum där vi inte kunde bli av-

brutna mitt under intervjun. Efter att de planerade frågorna ställts tillfrågades respondenten 

om det var något mer han/hon ville tillägga. Under studiens gång har datamaterialet lästs 

igenom och analyserats upprepade gånger.        

 

5.5 Urvalsgrupp 
 
Undersökningen bygger till stor del på de intervjuer som vi gjort med tio stycken förskollä-

rare som är verksamma på tre olika förskolor i mellanstor stad i södra Sverige. Anledningen 

till vårt urval av pedagoger är grundat på att vi tidigare haft verksamhetsförlagd utbildning 

på två av dessa tre förskolor. De utvalda pedagogerna har arbetat inom förskoleverksamhe-

ten mellan två till tjugofem år och alla arbetar med barn mellan 3 och 6 år på kommunala 

förskolor. Åldern på barnen är relevant för vår forskning eftersom vi anser att mycket av 

barnens individuella könsutveckling sker i denna ålder.  

 

Vi har valt att avgränsa vårt forskningsområde till de pedagogstyrda aktiviteterna, med detta 

menar vi mat situationer och lärarledda aktiviteter. På så vis fick vi ta del av viktiga dagliga 

rutiner som sker på förskolan, där samspelet och relationerna mellan pedagoger och barn 

framkommer på ett tydligt sätt. Detta för att det kan vara svårt att få observationerna tillför-

litliga om vi inte har struktur på vad det är vi observerar. Den kvalitativa forskaren behöver 

göra vissa avgränsningar som t.ex. att fokusera på vissa teman menar Larsson (2005). 

 

Eftersom vi ska värna om anonymiteten så är namnen fiktiva. 

Förskolan A: Gunilla, Bert, Anna-Lisa.  

På deras avdelning finns det 21 barn inskrivna. 

Förskolan B: Vera, Karin, Malin, Lena.  
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På deras avdelning finns det 18 barn inskrivna. 

Förskola C: Maud, Åsa, Fanny. 

På  deras avdelning finns det 20 barn inskrivna. 

 

5.6 Etiska regler 
 
En respondent ger sitt samtycke för intervjun samt att de vet om att de när som helst kan av-

bryta intervjun. Detta informeras respondenten om i förtid. Det är av största vikt att respon-

denten vet om sina rättigheter gällande intervjun och vad den används till. Om inte respon-

denten känner sig trygg i situationen kan utfallet från intervjun bli oanvändbart. Det är av 

vikt att intervjuaren och respondenten kommer överens om tid och plats för intervjun. Det är 

även bra om den som intervjuar kan informera respondenten om hur lång tid intervjun 

kommer att ta.  

 

• Informationskravet menas att forskaren skall informera de av forskningen berörda 

om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

• Samtyckeskravet står för att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestäm-

ma över sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet innehåller uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förva-

ras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

• Nyttjandekravet står för att uppgifter insamlade om enskilda personer får endast 

användas för forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002) 

 

5.7 Analys/bearbetning 
 
Vi valde att börja vår empiriska forskning genom att observera under måltidssituationer och 

lärarledda aktiviteter på de tre förskolorna där vi bestämde oss för att samla in data. Obser-

vationerna använde vi som utgångspunkt till våra intervjufrågor som skulle ställas till peda-

gogerna på förskolorna. Detta sätt att samla in data på gjorde vi därför att vi ville på ett tyd-

ligt sätt se det sociala samspelet och relationerna mellan pedagoger och barn samt få insikt i 

vad som egentligen händer på förskolorna och på det viset närma oss sanningen och skilja 

fakta från egna åsikter, Lökken & Söbstad (1995).  
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Eftersom våra observationer endast skulle ligga som grund till framställningen av intervju-

frågorna så lade vi inte någon extra tyngd vid sammanställning av observationerna. Vi träf-

fades efter att alla observationer var genomförda för att gemensamt reflektera, analysera och 

jämföra vårt material utefter vad vi hade sett under de olika situationerna. Utefter denna dis-

kussion tog vi fram intervjufrågor som passade väl in på vårt syfte. Intervjufrågorna fick vår 

handledare sedan del av och godkände. Intervjuerna spelades in på band så att vi gång på 

gång kunde gå tillbaka och hämta information, detta för att de svar och kommentarer vi an-

vänder i undersökningen ska bli tillförlitliga samt att undersökningen får en trovärdig bas. 

Var och en transkriberade sina intervjuer utifrån det inspelade materialet. Därefter träffades 

vi och gick gemensamt igenom respondenternas svar fråga för fråga och jämförde om vi 

hade fått liknande svar för att i första skedet få en helhetsbild (Holme & Solvang, 1997). Se-

dan analyserade vi gemensamt svaren genom att leta efter hur många pedagoger som hade 

samma uppfattning i en fråga. Vi var mycket nyfikna och förväntansfulla inför att bearbeta 

och analysera det insamlade materialet även om det i början kändes lite rörigt. Det tog tre 

dagar att bearbeta data eftersom vi upplevde att det var viktigt att ta pauser med jämna mel-

lanrum för att kunna tänka klart. 

 

5.8 Validitet och reliabilitet  
 
I detta kapitel kommer vi att diskutera huruvida vår forskning kan ses som tillförlitlig eller 

ej. Vid observationer kan vi se och uppfatta de observerade händelserna på olika sätt efter-

som det är flera olika individer som observerar på var sin förskola. Därför är det av största 

vikt att vi hittar gemensamma moment att observera på förskolorna. Vi valde att inrikta oss 

mot lärarledda aktiviteter och mat situationer. På så sätt utgår vi från samma utgångspunkt 

gällande observationerna. Nästan samma sak sker innan intervjuerna. Vi gjorde gemensamt  

en intervjumall med observationerna som grund, så att vi kunde ställa samma grundfrågor 

till alla 10 stycken respondenter. 

 

Genom att vi bad tre utomstående personer läsa igenom och komma med kritik gällande de 

intervjufrågor vi använde oss av innan intervjuerna ägde rum, ökade validiteten ytterligare. 

Frågorna i sig blev mer fokuserade på kärnan av det som framgår av resultatet.  

 

Validitet och reliabilitet värderas på ett delvis annorlunda sätt i studier med kvalitativ inrikt-

ning jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Inom kvalitativ forskning kan man inte 

skatta tillförlitligheten med siffror utan  den läses ur ett större perspektiv. 
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”Reliabilitet handlar om trovärdighet eller tillförlitlighet, att resultatet är tillförlitligt, 

att man kan tro på det.”  (Kihlstöm 2007 s. 231) 
 

Under ett forskningsarbete är det viktigt att man kan stärka innehållet med relevant och be-

visat material. Att göra detta kallas för att man ger forskningen reliabilitet. En fördel hade 

varit om vi kunnat göra om intervjuerna och resultatet då blivigt likadant. Trost (2005) me-

nar att problemet med detta kan vara att vi hela tiden deltar i processer som gör att vi ut-

vecklas och på så sätt kan resultaten variera. Chansen att samma personer som blev intervju-

ade första gången skulle ge samma svar nästa gång är i stort sätt obefintlig. Dels på att de 

konstant utvecklas och deltar i olika processer som förändrar deras tankesätt samt att re-

spondenterna kunnat tänka igenom frågorna i efterhand och då kommit på fler detaljer som 

de tidigare missat. Trost påpekar även att det är viktigt att forskarna även tar med de etiska 

principerna för att öka reliabiliteten. Om forskarna inte har med etiska principer i sin forsk-

ning och även diskuterar dessa i samband med forskningen kan trovärdigheten kring hela 

forskningen sjunka. 

 
Enligt Patel & Davidson (2003) kan den som gör intervjuerna spela in dessa på band. På så 

sätt kan svaren sparas för att sedan kunna gå tillbaka för att se om svaren från intervjuerna är 

korrekta. För att vara så objektiva som möjligt fick vi gång på gång gå tillbaka och försöka 

tolka respondenternas svar, detta för att styrka reliabiliteten i arbetet. Vi använde oss utav de 

intervjufrågorna som vi ansåg vara relevanta för vårt syfte och som besvarade våra fråge-

ställningar (Malmqvist, 2007) och med datorn som verktyg sammanfattade vi svaren och 

använde pedagogernas egna citat för att förstärka det.  

 

”Validiteten i en studie handlar om undersökningens giltighet. Det vill säga att vi stude-

rar det som var meningen och kan hänvisa svaren till våra forskningsfrågor.”  (Kihl-

ström 2007 s. 231) 
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6. Resultat 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera det analyserade resultatet där vi förstärker det 

analyserade arbete med intervjucitat. Vi hat valt att indela det i följande underrubriker: pe-

dagogiskt arbete utifrån genusperspektiv, pedagogernas uppmärksamhet mot flickor respek-

tive pojkar samt manliga och kvinnliga egenskaper.   

 

6.1 Pedagogiskt arbete utifrån genusperspektiv 
 
Ungefär hälften av pedagogerna kände inte till om de hade påbörjat ett genusarbete. De an-

såg att de inte arbetar med eller pratar om genus medvetet. Några få pedagoger var medvet-

na om genus men de ansåg att genustänkandet genomsyrar deras verksamhet utan att de har 

suttit ner tillsammans och diskuterat om genus. Ytterligare några pedagoger menade att de 

håller på med genusarbetet men att det ännu inte är nedskrivet på papper. De arbetar nu med 

allas lika värde utifrån likabehandlingsplanen. 
 

”Ja, genom att alla har lika värde. Vi ser till individen, alla ska ha den här möjligheten 

att utveckla sig som individer. Pröva på så kallade flick- och pojksaker.”  (Gunilla) 
 

”Nej, det känner jag inte igen. Jag tänker snarare på vilka barn som pratar mest så att 

det blir jämlikt i gruppen. Det är ingenting som vi tänker på medvetet.”  (Vera) 
 

”Vet inte om man kan särskilja det dagliga arbetet från frågorna om genus. Det typ ge-

nomsyrar ju hela arbetet.”  (Åsa) 
 

Enligt pedagogerna är genusarbete i förskolans pedagogiska verksamheten ingenting de  

planerar eller diskuterar i arbetslaget. De menar att det ser till individen och inte könen.  
 

På frågan om hur det tänker när de planerar en aktivitet var svaren relativt lika. Genomgåen-

de för pedagogerna var att de inte tänker utifrån genusperspektiv när de planerar en aktivitet. 

De sätter gruppen i fokus och tänker inte i termer av pojkar och flickor. Några utav dem an-

såg att de ser till individen när de planerar en aktivitet och en utav dem poängterade att akti-

viteternas innehåll styrs mycket av årstidsväxlingarna. De intervjuade pedagogerna påstod 

att i det stora hela är det bara positivt att utgå från barnens intressen när de planerar. Barnen 

får ut mer av verksamheten om de är intresserade av det som man gör. Det finns olika sätt att 

ta tillvara på barnens intressen, om barnen får verktyg för att känna sig delaktiga kan man få 

många bra idéer. En pedagog drog likheten med deras Reggio Emilia inspirerade verksam-
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het, där man inriktar sig extra mycket mot barnens intressen och där barnens funderingar står 

i centrum för den dagliga verksamheten. Pedagogen tyckte att det är viktigt att barnen får 

vara med och bestämma över vad de gör på dagarna. Några av pedagogerna ansåg att det är 

fler flickor som aktiverar sig genom att måla och pyssla medan pojkarna gärna bygger med 

olika material. De nämnde vidare att pojkarna sällan leker i dockvrån samt att det är bra om 

pojkarna erbjuds att vara med i dockvrån. Som pedagog kan man lägga lite vikt vid vad en 

pappa kan göra och på så sätt få pojkarna mer intresserade av leken. Minoriteten av pedago-

gerna menade att pojkarna har oftast större och mer utsvävande planer medan flickorna vill 

köpa in pysselmaterial och hålla sig till närmiljön. En utav dessa pedagoger påstod att flick-

orna gärna hakar på pojkarnas idéer. 
 

          ”Jag tänker inte på genus utan jag tänker på gruppen. Jag har fokus på hela gruppen 

och tänker inte på att det är pojkar och flickor.” (Malin) 

 

          ”För mig spelar det ingen roll om det är flickor eller pojkar och samtidigt ska man inte 

prata i de termerna heller för redan där gör man skillnad, man motarbetar redan där. 

Som det står i Lpfö att man ska jobba mot individen, det enskilda barnet.” (Bert) 

 

         ”En pojke gav oss mycket idéer om hur vi kan utveckla temat. Vi ville verkligen ta vara 

på hans idéer för att det stärker honom.” (Karin) 

 

          ”Det tror jag är en grundpelare i verksamheten. Att man fångar upp vad barnen är in-

tresserade av och ger dem verktyg för att kunna utföra sina intresse.” (Bert) 
 

”Killarna vill till månen medan flickorna vill ut på gården/…/ killarna vill göra stora 

häftiga saker såsom att kolla in riktiga rymdskepp medan tjejerna hellre vill skaffa nya 

saker till förskolan att pyssla med.” (Fanny) 

 

Det vi kan läsa av ifrån intervjusvaren är att pedagogerna uppfattar att de inte tänker på ge-

nusperspektiv när de planerar en aktivitet. Det är barnens intresse de utgår ifrån när de pla-

nerar den pedagogiska verksamheten. 

6.2 Pedagogernas uppmärksamhet mot flickor respektive pojkar 
 
Då vi frågade om det är någon skillnad på pojkar och flickor i mat situationer och lärarledda 

aktiviteter fick vi även här varierade svar. Hälften av pedagogerna ansåg att pojkarna i verk-

samheten märks mest. De menade vidare att pojkarna hörs mer och att flickorna söker mer 
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fysisk närhet. Däremot var det en pedagog som upplevde att tjejerna trivs bäst i smågrupper 

till skillnad från killarna som fungerar i stora grupper. Den andra hälften av pedagogerna 

upplevde att det är mycket individuellt, det är ingen skillnad på pojkar och flickor utan det 

som märks av är hur barnen är som personer. En av dessa pedagoger tyckte att hemsituatio-

ner kan påverka hur barnen beter sig på förskolan, denne ansåg även att under lärarledda ak-

tiviteter framträder flickor mer än pojkarna.  
 

”Jag tycker att både pojkar och flickor är starka, vi har jätte starka flickor som hela ti-

den pratar och pojkar med. Jag märker ingen skillnad mellan pojkar och flickor.” (Ma-

lin) 

 

”Jag jobbar mycket mot individen så genus har jag inte tänkt så mycket på/.../ man kan-

ske inte har samma syn på genus hemma eller på könsroller, då kanske det är tjejen 

som får prata mer hemma eller killen. Det kan spegla av sig väldigt mycket här.” (Bert) 

 

”Det blir oftast så att två eller tre tjejer leker ihop och så är det nog med det, medan 

killar är mer lagsportiga av sig.” (Fanny) 

 

När det gäller pedagogernas syn på flickor respektive pojkar i mat situationer och lärarledda 

aktiviteter kan det variera allt ifrån att pojkar hörs mer, flickor  framträder mer än pojkar, till 

att det är ingen skillnad på pojkar och flickor i ovan nämnda situationer.  

 

Hur vida det är pojkar eller flickor som kräver mest uppmärksamhet under mat situationer 

och lärarledda aktiviteter så kunde svaren variera en hel del. Pedagogerna har svårt att se 

skillnader i vilka som kräver mest uppmärksamhet. Det varierar från situation till situation. 

Ett fåtal pedagoger ansåg att det är flickorna som tar för sig mest och vill gärna höras och 

synas. En av dessa tre pedagoger svarade att hon ser skillnad i lärarledda aktiviteter där alla 

barn pockar på uppmärksamheten. Ett mindretal av de intervjuade pedagogerna ansåg att det 

oftast är pojkar som står i fokus, de syns och hörs mer än flickorna.  Att det finns både starka 

flickor och pojkar på förskolan var flera överens om. Dessa förklarade att det är ett väldigt 

situationsbundet beteende, vissa barn träder starkare fram i olika specifika situationer. Ena 

dagen kan en flicka göra sig hörd vid matbordet medan en pojke gör sig hörd nästa dag.  
 

”Just nu är det flickorna som ropar mest. I samlingen är tjejerna på hugget och ropar, 

de vill säga direkt.” (Anna-Lisa) 
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”Men det är oftast pojkar, de som pratar mest och det är inte så bra att sätta de poj-

karna jämte varandra utan vi sprider ut dem runt bordet.” (Vera) 

 

”Alla pockar på uppmärksamheten. Vårt synsätt är att alla skall få känna sig sedda. 

När det är stora barngrupper är det viktigt att inte glömma någon, man tänker har jag 

pratat med han och hon idag? De bitarna är jätteviktiga.” (Gunilla) 
 

Enligt intervjusvaren kan vi utläsa att pedagogerna har svårt att se skillnader  i vilka som 

kräver mest uppmärksamhet. Det varierar från situation till situation. Svaren ifrån pedago-

gerna varierade en hel del. 

 

När det gäller pedagogernas bemötande av de barn som kräver mest uppmärksamhet är det 

viktigt att bemöta barnet med en lugn och balanserad framtoning. Att bemöta barnen med 

behärskat lugn är en genomgående tanke hos de flesta pedagogerna. Pedagogerna låter de 

barn som oftast håller sig i bakgrunden få komma till tals genom att antingen dela ut frågor 

så alla kan svara eller att man efter avslutad mening låter ett annat barn få föra sin talan. Alla 

barnen har samma rätt till att göra sig hörda och sedda, detta har inget med genus att göra. 

En pedagog lyfte fram vikten av att det är skillnad på olika sorters uppmärksamhet. Om det 

är ett positivt uppmärksamhetskrävande så uppmuntrar pedagogen barnet att ge utlopp för 

sina känslor genom att låta barnet berätta färdigt. Att förstå bakgrunden av ett negativt upp-

trädande från ett barn är av stor vikt. Barnet i fråga kan i dessa fall må dåligt psykiskt och 

behöva extra stöd från pedagogerna.  
 

”Jag behöver inte all uppmärksamhet heller. Om jag säger något och barnen inte lyss-

nar, det är ingen ”big deal,” jag struntar i det liksom.” (Bert) 

 

”Jag tycker att man skall försöka göra det på ett lugnt sätt, så att man inte hämmar 

barnen för mycket.” (Lena) 

 

”Det sunda förnuftet som säger mig att alla barnen skall säga något.” (Karin) 

 

”Det är helt individuellt och det beror på barn till barn och på situationen.” (Maud) 
 

Att vara lugn och behärskad i bemötande av barnen är alla pedagoger eniga om. De poängte-

rar att det är viktigt att skapa en lugn och tolerant miljö samt lyfta fram blyga och tillbaka-

dragna barn.  
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6.3 Pedagogernas tankar om manliga och kvinnliga egenskaper 
 
Större delen av pedagogerna ställde sig tveksamma till vad som anses vara kvinnligt och 

manligt, de menade att det är intresset som styr mer än att det beror på manliga och kvinnli-

ga egenskaper men de ville inte generalisera. I ett utav arbetslagen är de både män och kvin-

nor, de ansåg att med deras olika intressen kompletterar de varandra mycket bra. Att kvinnor 

är mer känslomässigt bundna ansåg några pedagoger, kvinnor har svårare att dölja sina käns-

lor än vad män har. Kvinnor är mer lugna än män men samtidigt är de mer tjuriga av sig. 

Flera pedagoger antar att det ligger i generna att kvinnor är lugnare och män mer busiga av 

naturen. En pedagog ansåg att det är nonsens, det finns inget som kan klassas som kvinnligt 

och manligt. Det är individen i sig som bestämmer över sitt liv och vad personen gör med 

det. Att det finns tydliga fysiska skillnader mellan kvinnor och män poängterar ett par peda-

goger, då vi inte är skapta på samma sätt gör ju denna skillnad i hur vi är. En av dessa svarar 

att vi som vuxna skapar skillnader mellan kvinnlig och manligt. Vad vuxna säger och gör 

påverkar barnen i deras utveckling.   
 

”Jag tycker man gör det mesta, om det är något som är sönder så går jag inte och häm-

tar en man utan fixar det själv.” (Anna-Lisa) 

 

”Flickor är mer försiktiga än pojkar i största allmänhet är flickor lugnare än pojkar. 

Pojkarna är mer livliga, brötiga och hörs mer.” (Malin) 

 

”Jag är gift med en man som har mycket kvinnliga egenskaper. Han bakar och tar hand 

om barnen.” (Karin) 

 

”Sånt är väl nonsens. Jag menar, själv anser jag att det inte finns något som är klassat 

som kvinnligt/manligt. För mig finns bara vad jag själv som människa väljer.” (Maud) 

 

”Jag tror att det är i generna det sitter en skillnad. Jag tycker att flickor och pojkar är 

olika, det är alltid pojkar som vill vara i tamburen de vill hoppa och klänga och spela 

boll där ute. /… / Mer finmotoriska egenskaper är flickornas egenskaper så som rita 

och pyssla och pojkar är mer i byggrummet.” ( Lena) 

Pedagogernas resonemang om manliga och kvinnliga egenskaper varierade en del. Alltifrån 

att flickor och pojkar är olika för att det sitter i gener till att det är intresse som styr och att 

det är individen som bestämmer över sitt liv.  
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Ett fåtal pedagoger menade att de inte påverkar barnen när det gäller könsidentitet utan bar-

nen har valfrihet att göra det som de har intresse för, en av dessa två pedagoger ansåg att et-

nicitet och religion spelar in i hur man är som pojke eller flicka. Majoriteten av pedagogerna 

påstod att barn föds till individ och att samhället formar oss men att det finns vissa gener 

som är starkare hos tjejer och andra hos killar. En pedagog svarade att barnen blir påverkade 

av familjen och av pedagogerna, detta influerar deras lekar och sätt att vara. En annan peda-

gog lyfte upp osäkerheten över om det ligger i generna eller inte. Pojkar och flickor kan få 

helt olika intressen fast deras uppfostran är densamma. Att barn föds in i sin genetiska form 

var en pedagog absolut säker på. Föds ett barn som pojke så är och beter sig barnet som en 

pojke. Fysiska förutsättningar och mentala inställningar är förutbestämt av naturen. 
 

”Här är allt tillåtet att leka med och alla får göra det de vill/…/ man har val och kan 

välja.” (Anna-Lisa) 

 

”Barn är olika beroende på om de är pojkar eller flickor, det är jag säker på. /…/ 

Flickor är mer vårdande medan pojkar har större fysiska förutsättningar för att bli den 

store starke mannen som sätter maten på bordet.” (Fanny) 

 

”Tjejerna vill leka i dockvrån och det tror jag de har lärt sig hemifrån, hur mamma gör. 

Jag tror att det blir automatiskt att våra tjejer ritar, stryker kläder och leker med dock-

or.” (Vera) 

 

”Jag tror att man gör det omedvetet, alltså att man leder in dem i genus, jag tror att det 

är mycket samhället som styr barnen. Men jag tror också att det är lite genetiskt. Men 

jag tror att det är mest samhället för när barnet föds så vet det ingenting.” (Malin) 

 

”Barn föds till ett kön./… / Sen påverkas ju barn av allt som händer och sker, de gör ju 

inte som vi säger utan de gör som vi gör. Barn är fördomsfria varelser, det är vår på-

verkan som skapar dem.” (Maud) 
 

Enligt pedagogerna är det samhället som påverkar barnen när det gäller genus. De menar att 

vi vuxna leder in de i genus. Samtidigt resonerar några pedagoger att barn föds i sin genetis-

ka form och att de är olika. 
 



 3

7. Diskussion 
 
I detta kapitel beskriver vi: resultatdiskussion, hur vi gick tillväga för att nå detta resultat 

samt vilka didaktiska konsekvenser som finns. Vi har även gett förslag till fortsatt forskning 

för dem som vill dyka djupare in i ämnet genus och jämställdhet.   

 

7.1 Resultatdiskussion 
 
Det som är genomgående för de flesta pedagogerna är att de ansåg att genusperspektivet ge-

nomsyrar hela deras pedagogiska verksamhet utan att de lägger någon stor tyngd vid det. 

Genusperspektivet finns alltid i verksamheten utan att man för den sakens skull lyfter fram 

genus som en utmärkande del i arbetet. Detta stärks av SOU (2006:75) som tar upp att det 

finns en inställning hos många pedagoger om att de redan arbetar jämställt och att de ser den 

enskilda individen.  

 

Vårt huvudresultat är att pedagogerna anser att det viktigaste för dem är individen och grup-

pen. Det som ligger som huvudinriktning för verksamheten är barnen, vilket kön barnen har 

blir underprioriterat till förmån för barnens intressen. Våra tankar faller i samma banor. Vi 

anser att som pedagog är det av stor vikt att lyfta fram individen. Samtidigt får vi lära oss att 

det är viktigt att skapa jämställdhet mellan könen. Dock faller det sig som så att tankar om 

genus faller i bakgrunden då individen i sig ligger som första prioritet. Men är pedagoger så 

duktiga på att se individen och inte könet? Wahlström (2003) påvisar att jämställdhetspro-

jektet visade hur ojämnt det är mellan könen fast pedagogerna ansåg sig arbeta jämställt. 

Även Håkansson (2008) märkte samma sak som Wahlström under sina undersökningar då 

hon videofilmade pedagoger i verksamheten. Efter att de tagit del av videoinspelningar som 

gjorts på förskolorna så blev personalen mer eller mindre chockade över resultatet och fick 

en ”aha- upplevelse”. Kan det vara så att pedagoger ser till varje individ men att de ändå på 

ett undermedvetet plan lägger in tankar kring om barnen är flickor eller pojkar. I SOU 

(2004:115) togs det upp att pedagoger kan bli bättre på att se till individen i varje barn i stäl-

let för att utgå ifrån barnens kön. Något så viktigt som jämställdhetsarbete kan med fördel 

ingå i den dagliga verksamheten. 

 

När pedagogerna fick uttrycka sina funderingar kring pojkar och flickors uppträdande på 

förskolan under lärarledda aktiviteter och mat situationer ansåg vissa att pojkarna är dem 

som träder fram mest. Pojkarna anses varar bråkigare än flickorna och på så vis även mer 
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uppmärksamhetskrävande. Odelfors (1998) lyfter upp skillnaderna på pojkar och flickor ge-

nom att flickor ofta agerar hjälpfröknar medan pojkar ofta bryter mot regler. Detta ser olika 

ut beroende på den barngrupp pedagoger har. Vissa barngrupper har fler dominerande barn, 

visst anser vi att pojkar kan vara mer uppmärksamhetskrävande än flickor men det kan även 

vara flickor som träder fram. Å andra sidan finns det de pedagoger som anser att detta är in-

dividuellt. Pojkarna är inte mer framträdande än flickorna, det är barnens individualitet och 

humör för dagen som påverkar verksamheten. Det finns även några få av de intervjuade pe-

dagogerna som hävdar att flickor träder fram mer i verksamheten. Flickor reagerar och ifrå-

gasätter skolans villkor och verksamhet påstår Öhrn (2002 s.28). Hennes kunskapsöversikt 

visar att flickor inte låter sig hämmas när det gäller talutrymme och verksamheten. Skillna-

den mellan Öhrns resultat och vårt kan bero på att hennes undersökningsgrupp var äldre, det 

vill säga att barnen gick i grundskolan. Einarsson och Hultman (1984)  har kommit fram till 

att barn har stor yttre press på sig att leva upp till de könsmönster och förväntningar som 

ligger på dem. Så länge barnen är små påverkas de inte så mycket. När barnen blir äldre blir 

påfrestningarna gällande kön och tillhörighet större. Einarsson och Hultmans sammanfatt-

ning kan vara en förklaring till varför vårat och Öhrns resultat skiljer på sig. Åldern spelar 

roll i detta fall. Fagot, Leinbach & O´Boyle (1992) belyser detta fenomen på följande sätt. I 

början av förskoletiden kan barn till exempel tycka att en pojke som har kjol är en flicka. I 

fem till sju årsålder har barnen utvecklat en tämligen fast uppfattning om kön det vill säga 

att en pojke förblir en pojke fastän han har kjol på sig. När könsidentiteten är någorlunda 

etablerad i fem eller sexårsåldern verkar det som att de letar efter hur de ska uppträda som 

flicka respektive pojke bland annat genom att titta på hur vuxna beter sig i samhället och i 

media (Martin & Halverson, 1981).  Här kan vi dra slutsatsen att ålder och kön samt barnens 

syn på vad könsidentiteter formas och förändras under deras uppväxt. Små barn är mer rörli-

ga i sina funderingar medan könsidentiteten blir fastare med åldern. 

 

 

Hur barnen blir bemötta har även studerats av Ängsgård (2005). Hon beskrev i sin under-

sökning hur viktigt det är att pedagoger erbjuder barnen olika alternativ utan att påverkas av 

vad de andra barnen väljer. Vid bemötandet av barnen menar de intervjuade pedagogerna att 

könet inte spelar någon roll. Det viktigaste i samspel med barnen är att behålla ett lugnt och 

behärskat förhållningssätt gentemot barnen. Det är möjligt att som pedagog ge barnen förut-

sättningar för att de utvecklar fler plan av sig själva anser Davies (2003). Hur barnen bemöts 

av pedagoger har även Odelfors (1998) undersökt. Pedagoger bemöter pojkar och flickor 

olika och de anpassar sig efter de oskrivna regler som råder på skolor/förskolor. Genom det-
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ta anser vi att man kan se att förskolors kulturarv påverkar hur pedagoger bemöter barnen på 

en avdelning. Vi vill lyfta fram att mycket av det som pedagoger gör påverkas av skolans 

kulturarv. Pedagoger faller in i mönster och dessa mönster är svåra att bryta. 

 

Om pedagogerna lyfter fram ett barn mer än de andra barnen i gruppen under vissa situatio-

ner så finns det en stark grund för detta. Det kan då vara så att barnet inte tar för sig som 

andra barn, utan behöver få hjälp att träda fram mer och inte bara hålla sig i bakgrunden. 

Som blivande pedagog vill vi lyfta fram tankarna om hur viktigt det är att lyfta fram den in-

dividuella kontakten med barnen. Det spelar ingen roll om pedagoger samtalar med pojkar 

eller flickor, så är en så könsneutral dialog som möjligt är att föredra. Flickor och pojkar har 

samma rätt till ett lugnt och sansat bemötande för att  kunna utvecklas till vad de kan bli och 

inte vad samhället anser att de kan vara för att falla in under könsförutbestämda mönster. 

Barnens könsidentitet är något som behöver stödjas med hjälp ifrån professionella pedago-

ger. Detta är vad Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen. 

 

Vissa pedagoger menar att den biologiska skillnaden påverkar oss som individer. Vi skapas 

till man respektive kvinna och detta sätter gränser i vårat beteende. Det biologiska och det 

intellektuella sitter ihop, det följs åt och är man född man så beter personen sig som en man. 

Både Hirdman (2001) och Nordahl (1998) menar däremot att samhället är med och skapar 

genusordningen omedvetet, det är ett nära samspel mellan systemet och individen.  Dock 

står det att läsa i Lpfö (1998, s. 26) att flickor och pojkar i förskolan har samma möjlighet 

till att prova och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller. Så hur kan det komma sig att Lpfö 98 som står som grund för varje pedagogs 

arbete går stick i stäv med vad som sker ute i verksamheten? Beal (1994) förklarar skillna-

den mellan könsidentitet och könsrollen, nämligen att könsidentitet innebär uppfattningen 

och upplevelsen av den biologiska natur som vi har som flicka respektive pojke och könsrol-

len innebär den uppfattning och förväntning som samhället har på de olika könen. Det ver-

kar som att pedagogerna blandar ihop dessa två begrepp. 

 

Vi har genom detta projekt kunnat utröna att pedagoger vill arbeta utifrån en genusfri grund, 

och många anser att de gör just det. Medan vi kan utläsa från forskning att så inte är fallet. 

Efter att personalen hade tagit del av videoinspelningar som gjorts på deras förskolor så blev 

de mer eller mindre chockade över resultatet och fick en ”aha- upplevelse” (Håkansson, 

2008). Personalen som jobbade med projektet trodde att de arbetade utifrån jämställdhet 

mellan könen men så var dock inte fallet. Andra pedagoger anser att det finns tydliga skill-
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nader på manligt och kvinnligt om man ser till det rent biologiska. Vi är födda till kvinna 

eller man, men samtidigt behöver detta inte innebära att man trivs i sin fysiska skepnad. Det 

finns flera könsroller för flickor och pojkar än bara en, Connell (2003) förklarar detta och 

säger att det finns flera maskuliniteter och femininiteten. Egentligen pågår det en ständig 

gränsarbete med att märka ut genusgränserna med bland annat kläder, sättet att prata och hur 

barn leker.   

 

 

Det är individen som sätter gränser och visar vägen för vad den vill bli och kan utföra. Det 

är upp till individen att hitta sina egna intressen och sin egen personlighet. Begreppen kvinn-

ligt och manligt kan på så vis bara finnas på det biologiska planet. När Vygotskij (1978) be-

skriver hur barn utvecklas lyfter han upp vikten av den påverkan som samhället har på oss. I 

samråd med vad Vygotskij påpekar om hur kulturen även utsänder specifika innebörder och 

värderingar visar den också på vad barnen kan tänka och hur de ska tänka. Även Connell 

(2003) diskuterar detta i sin teori. Han påstår i samråd med Vygotskijs tankar att barn påver-

kas av samhället och i interaktion med andra människor. På liknande sätt visar vår forskning 

att genus formas i samspel med andra. Vi formas av vad som anses vara rätt, vi fylls av vär-

deringar som i mångt och mycket är förnuftiga men vissa stereotypa värderingar finns kvar 

trots att pedagoger anser sig gått ifrån dem. Till viss del är det samhället som formar oss. Vi 

slussas in i fack som är uppdelade utefter vad som anses vara manligt och kvinnligt. Är det 

då så att vi pedagoger forslar in barnen i könsroller? Vissa anser det. I sin översikt över ge-

nusforskningen skriver Connell (2003, s.12-13) att flickor och pojkar förväntas uppträda på 

olika sätt. Enligt det rådande genusmönster förväntas pojkarna vara hårda, dominanta, tuffa 

och krävande medan flickor förväntas vara söta, artiga passivt medvetna om sitt utseende 

samt medgörliga. Detta är något som även Williams & Best (1990) samt Evenshaug & Hal-

len (2001) diskuterar i sina studier, nämligen att i alla samhällen är kön en viktig social ka-

tegori men även när det gäller vår jagbild och vår identitet så är kön en viktig faktor. I stort 

sätt alla samhällen förväntas män och kvinnor inta speciella roller och bete sig på skilda sätt. 

Vi har märkt att många forskare ser skillnader på könen och detta stärks av deras studier 

som vi lyft upp i denna uppsats. När vi sedan sammanställt de intervjuade pedagogernas 

tankar med tidigare gjord forskning ser vi att dessa går stick i stäv med varandra. 

Pedagoger har ett stort inflytande på barnen och deras utveckling, pedagogerna hjälper bar-

nen att finna sin plats i livet genom att lyfta fram dem och hjälpa dem att hitta sin egna spe-

cifika plats i gruppen.  
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7.2 Didaktiska konsekvenser 
 

Under studiens gång har pedagogerna gett utryck för att de tycker sig arbeta med genusper-

spektiv utan att medvetet planera eller diskutera med sitt arbetslag. Att arbeta med genusfrå-

gor är något som kan ingå i vardagen i förskolans värld. Det ingår i vårt uppdrag enligt styr-

dokumenten och är ingenting som vi pedagoger kan välja bort. Det är något som genomsyrar 

det dagliga pedagogiska verksamheten. Vi tycker att det är viktigt att fortsätta arbeta med 

jämställdhet och skapa miljöer i förskolans värld där barnet fysiskt och psykiskt kan ha sitt 

eget individuella rum. Detta för att ge barnen en god grund och möjligheter att pröva och 

utveckla sina unika förmågor (Lpfö, 98).    

 

En av förskolans viktigaste uppdrag är att ge flickor och pojkar samma förutsättningar för att 

uttrycka sig. Pedagogernas sätt att bemöta barnen, inbjuda till deltagande, bidrar till hur bar-

nen deltar i de olika situationerna i förskolans värld. Pedagoger är viktiga förebilder när det 

gäller barnens identitet och därför är det viktigt att ständigt reflektera över sin roll och vad vi 

själva står i genusfrågor. Detta för att kunna skapa utrymme och miljöer där alla barn möts 

på samma villkor. Enligt Odelfors (1998) har pedagoger ett arbetssätt som präglas av en öp-

pen och tydlig atmosfär så att alla barn bli sedda och hörda på samma villkor. Genom att 

inte specificera verksamhetens olika moment som varken feminina eller maskulina i någon 

särskild betydelse, anser vi att pedagoger minimerar uppdelningen av barnens könsindel-

ning. Eidevald (2009) hävdar däremot att  förskollärare betraktar flickor och pojkar olika 

och arbetar aktivt med att skilja på dem, de fastställer barnen som antingen flickor eller poj-

kar. Förväntningarna på barnen har stor betydelse och är avgörande för hur barnen bemöts i 

olika situationer. Så vad är det då som stämmer i detta fall? Visst stämmer det att vi som pe-

dagoger gärna vill se att vi arbetar mot samma mål, att vi har en vid syn på genus och be-

handlar alla barn lika. Men samtidigt har flera som forskat inom området så som Eidevald 

(2009) Wahlström (2003) och Håkansson (2008) funnit att pedagoger inte är så fria i sina 

tankar som pedagogerna själva tror. Pedagogerna följer mönster som de själva inte är med-

vetna om. 

 

Ett medvetet arbete med genus och jämställdhet bidrar till barns ökad självförtroende, välbe-

finnande och en harmonisk uppväxt (Connell, 2002). Flick- och pojkgrupper som diskuterar 

genus kan var att exempel på hur pedagoger kan arbeta med jämställdhet. Tillsammans med 

barnen kan pedagoger resonera och ge barnen tid till egna tankar om t ex bilder som finns i 

samhälle som bryter könsmönster. Det kan både vara bilder ur tidningar eller bilder som pe-
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dagogerna har tagit själva med digitalkamera. För att uppnå jämställdhet kan pedagogerna 

föra en dialog med barnen där könsstereotypa kommentarer uppstår, samt uppmuntra och 

förstärka det positiva i att våga prova sig fram i aktiviteter över könsgränserna. Att ständigt 

reflektera och diskutera i arbetslaget och i barngruppen kan förbättra den pedagogiska verk-

samheten där barnen får samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intresse utan 

begränsningar. Att hålla sig uppdaterad med forskning inom området kan också bidra till 

kvalitet i pedagogiskt arbete med jämställdhet. 

 

Att använda sig av böcker som lyfter upp jämställdhet eller göra bildcollage med pojkar och 

flickor som gör saker som bryter könsmönster, sätta upp bilderna på väggarna är ett arbets-

sätt som vi vill använda i det framtida yrket. Vi anser att vår kommande yrkesroll påverkar 

hur barnen ser på sig själva. Därför kommer vi att ställa oss frågan, vad kan jag som peda-

gog göra för att motverka den typiska könsindelningen? Vi som pedagoger kan med fördel  

arbeta tillsammans genom att sätta upp riktlinjer för vad som anses vara godtagbart eller inte 

när det gäller genus och jämställdhet. För vi tror att pedagoger kan genomföra den största 

förändringen av de stereotypa könsmönstren genom ett gott samarbete i arbetslaget. Vi hål-

ler även med Rithander (1991) i hans tankar om hur barnen påverkas av sin bakgrund. Bar-

nets kön är lika viktigt som dess bakgrund, ålder och bostadsmiljö. Tillsammans med föräld-

rar har förskolan en viktig roll i pojkars och flickors fostran eftersom barns verklighetsupp-

fattning formas bland annat av den dagliga verksamheten skriver Rithander. Även styrdo-

kumenten lyfter fram vikten av ett samarbete med hemmet och den övriga familjen. Genom 

att som pedagog samarbeta med familjerna på nära håll genom att bjuda in dem på olika ak-

tiviteter får man en syn på hur även föräldrarna ser på genus, skiljer de på sina söner och 

döttrar? Detta kan i sin tur ge oss pedagoger en öppnare syn på vilka grundvärderingar bar-

nen har med sig från hemmet. 

 

 

För att sammanfatta de didaktiska konsekvenserna vill vi poängtera vikten av att arbeta 

medvetet och kontinuerlig med genusperspektivet för att alla barn kan få utvecklas på lika 

villkor oavsett kön. En fråga som det vore bra om alla pedagoger ställde till sig själva är: 

Vad och vem sätter egentligen gränser för vad barnet kan göra, kön, hudfärg, ålder, religion, 

nationalitet, förskolan eller jag och hur kan vi motverka detta? 
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7.3 Metoddiskussion 
 
Anledningen till att vi valde att använda oss av intervjuer och observationer i stället för en-

käter var för att vi ville göra en kvalitativ undersökning. Genom att vi använde oss av kvali-

tativa metoder i undersökningen var det lättare att förnimma olikheter mellan pedagogerna. 

Kvalitativa undersökningar gör det lättare att få djupare och mer utvecklade svar på vårt un-

dersökningsområde.  

 

När vi först gjorde observationerna kunde vi se hur pedagoger arbetar ute i verksamheten 

och hur barnen blir bemötta på förskolorna av pedagogerna. På det viset fick vi en inblick 

över vad som sker under olika moment i förskoleverksamheten. Genom att vi gjorde inter-

vjuer med de personer vi observerat fick vi svar på deras tankar och synsätt kring deras age-

rande. Varför de gör som de gör i vissa situationer samt att vi fick svar på de funderingar 

som uppkom kring vad vi hade sett under observationerna. Genom en undersökning gjord på 

både observationer och intervjuer får vi en mer stabil grund att bygga vidare på när vi sedan 

sammanställer resultatet. Vid intervjutillfället var det viktigt för oss som intervjuare att re-

spondenterna skulle känna sig avslappnade och inte utpekade eller utsatta på grund av att vi 

utfört observationer innan själva intervjuerna ägde rum. Risken med vårt tillvägagångssätt 

att använda observationer som grund till framställningen av intervjufrågorna kan vara att 

respondenten känner sig spänd inför intervjun. Detta upplevde en av oss vid intervjutillfället 

då en av respondenterna påpekade att det gällde att svara rätt utifrån de observationer som 

hade utförts på avdelningen. 

 

För att kunna se och förstå hur pedagoger tänker kring olika begrepp, hur de ser på omvärl-

den, är intervju en utmärkt metod. Ordell (2007) skriver att den kvalitativa metoden oftast 

upplevs som mer fri och med mer inflytande från respondentens sida till skillnad från den 

kvantitativa metoden som upplevs mycket styrande och med litet utrymme för egna initiativ. 

Att vara intervjuare betyder att försöka bortse från sitt eget perspektiv och att ha fokus på de 

intervjuades uppfattning (Kihlström, 2007). Genom intervjuer kunde vi samtala kring våra 

intervjufrågor och på så sätt få svar som gav oss så mycket information som möjligt. Den 

kvalitativa metoden är fördelaktig på grund av att forskaren kan ställa många frågor som rör 

samma ämne och att intervjuare aktiv kan påverka intervjun och därmed få svar på det som 

han eller hon frågar om (Holme & Krohn Solvang, 1997). Lökken & Söbstad (1995) förkla-

rar att intervjun även har sina nackdelar, ett exempel på detta är att göra så öppna frågor som 

möjligt och skapa en miljö där svararpersonen känner sig trygg och avspänd. Som intervjua-
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re är det viktigt med att vara kreativ, ha inlevelse och en förmåga att skapa en avslappnad 

stämning.  

 

Vi valde även att be en fjärde person läsa igenom våra intervjufrågor innan vi genomförde 

intervjuerna. Detta för att de på så sätt kändes mer verklighetsförankrade och lättförstådda. 

Det är lätt att vi som insatta i ämnet ser vissa uttal och frågeställningar som självklara men 

om respondenterna inte är pålästa redan innan så kan det falla sig så att de inte förstår frå-

gorna och då ge felaktiga svar. 

 

Vi gjorde något som kallas för en etnografisk undersökning. Med det innebar att vi gjorde 

något som kallas för en etnografisk undersökning. Med det menas att vi såg till de olika 

momenten under observationerna. När själva observationen genomfördes reflekterade vi 

hela tiden över vad som hände runt omkring för att få en komplett bild av nutiden. Denna 

information var grundande för intervjuerna. Den stora skillnaden mellan vår undersökning 

och en etnografisk undersökning var att vi var begränsade till en mycket kort tid. En etno-

grafisk undersökning pågår under en lång tid för att de som gör undersökningen kan lära 

känna verksamheten, barnen och pedagogerna på ett mycket djupare plan än vad vi fick 

göra. 

 

Anledningen till att vi inte valde enkät som undersökningsmetod är för att vi anser att vi 

skulle ha missa mycket information genom den metoden. En enkät bygger på redan i förväg 

framtagna frågeställningar och avgränsat oss från att se en helhet i förskolornas verksamhet. 

Det är inte heller säkert att vi skulle få in så pass många besvarade enkäter som vi skulle be-

höva. Vi anser även att vi skulle missa den personliga kontakten med pedagogerna som vi 

fick under intervjun. Genom att göra en kvantitativ undersökning genom enkät skulle vi ha 

fått mätbara svar och det var inte vad vi är ute efter utan vi ville få en synlig och verbal 

kommunikation med pedagogerna. 

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Inledningsvis vill vi poängtera att detta ämne vi har forskat i är ganska utforskat. Att vidare 

forska inom detta område är önskvärt, anser vi, eftersom förändring inom jämställdhetsarbe-

te sker sakta och kan bli ännu bättre. Undersökningen har varit givande och väldigt intres-

sant och vi anser att den kan användas som underlag för vidare studier. Vår önskan är att vi 

med denna studie inspirerar andra studenter att forska vidare inom samma område. För-
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hoppningsvis har vi med den här undersökningen väckt tankar och funderingar hos de peda-

goger vi intervjuat samt hos läsaren. Vi hoppas även att de verksamma pedagogerna på de 

förskolor vi har besökt utvecklar sitt jämställdhetsarbete ännu mer. Det skulle vara intres-

sant, tycker vi, att utforska övriga situationer i förskolans vardag till exempel, bemötande av 

barnet under den fria leken, skillnader och likheter mellan hur pedagogerna bekräftar pojkar 

respektive flickor. Fokus skulle då kunna ligga på hur pedagoger använder sin röst och vilka 

ordval och tonfall används. Ytterligare studie av intresse skulle vara att undersöka hur barnet 

uppfattar kvinnliga respektive manliga egenskaper. Det skulle kunna vara intressant att fors-

ka under längre tid för att underlaget skulle bli mer omfattande och ge ett bredare material 

att arbeta med.   



 4

Tack 
 

Vi vill sända en tanke och ett tack till alla som hjälpt oss att skriva detta arbete.  

 

Först vill vi tacka de tio respondenter som hjälpte till att svara på våra intervjufrågor. Det 

blev många intressanta diskussioner och svar.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Thomas Barow för hans stöd och hjälp. Han fanns alltid 

till hands för att vägleda oss när vi behövde det. 

 

Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för att de stått ut med oss och vårt ständiga 

skrivande och prat om genus och jämställdhet.  
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Bilaga 1  
Missivbrev 
 
Hej, 
 
Vi är tre studenter vid högskolan i Borås som nu går vår sista termin med inriktning mot för-
skollärare. Vi skall under denna termin göra ett examensarbete tillsammans om Genus per-
spektiv.  
 
Vi har valt att göra vårt examensarbete om hur pedagogerna bemöter flickor och pojkar i den 
dagliga verksamheten i förskolan.  
 
Enligt Läroplanen för förskolan 1998 skall förskolan motverka traditionella könsmönster 
och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och ut-
veckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. 

 
Vi kommer att genom observationer på förskoleavdelningen ta fram intervjufrågor som är 
inriktade till pedagogerna angående hur pedagogerna bemöter flickor och pojkar i verksam-
heten. 
 
Vårt examensarbete kommer att vara en offentlig handling, därför kommer vi att ta hänsyn 
till de etiska regler som värnar om individens integritet och anonymitet. Detta gör vi genom 
att inte nämna förskolans-, avdelningens-, pedagogernas- eller barnens namn. 
 
 
Tack på förhand, 

 
Maria, Isabella och Sanela. 
 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående information. 
 
 Jag godkänner att mitt barn får observeras på förskolan. 
 
 Jag godkänner inte. 
 
 
 
 
 
________________________________________       ________________ 
Vårdnadshavarens underskrift  Datum 
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Bilaga 2  
Intervjufrågor 
 

• Har ni i arbetslaget pratat igenom hur ni gemensamt skall arbeta med genus gentemot 

barnen/i gruppen? 

• Tänker du ur ett genusperspektiv när du planerar aktiviteter? 

• Vilken uppfattning har du på vad som är kvinnliga/manliga egenskaper/aktiviteter 

hos pedagoger? 

• Vilka tror du får mest uppmärksamhet av pojkar/flickor vid mat situatio-

ner/lärarledda aktiviteter? 

• Har du märkt av vilka som är mest uppmärksamhetskrävande av pojkar/flickor i mat-

situationer/lärarledda aktiviteter? 

• Tror du att det är ett genusbetingande beteende?  

• Hur bemöter du som lärare/ledare det barnet som kräver uppmärksamhet? 

• Anser du att genus är något som vi som pedagoger och barnens föräldrar leder in 

barnen i, eller är pojkigt och flickigt ett könsbetingat mönster? 

• Hur upplever du pojkar/flickor i mat situationer/lärarledds aktiviteter? 

• Hur upplever du barnen i gruppen? 

• Hur ser du på att utforma verksamheten utifrån barnens intressen? 

• Får barnen vara med och planera en aktivitet, är det någon skillnad på vad flickor 

och pojkar då vill? 

  
 
 
 


