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Abstract 

Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagogerna bemöter 

barnen i samlingen på förskolan, får pojkar och flickor olika mycket uppmärk-

samhet och är i så fall pedagogerna medvetna om sitt sätt att bemöta barnen. 

Vi har undersökt detta genom intervjuer med tre pedagoger samt observatio-

ner av sex samlingar. Vi har sedan analyserat materialet och med hjälp av 

tidigare forskning och våra egna tankar och åsikter fört en diskussion om 

resultatet.  Resultatet visar på att pedagogerna inte bemöter barnen så som de i 

intervjuerna menade att de gjorde. Av intervjuerna framgick att barnen bör 

bemötas utifrån deras personlighet och behov, men av observationerna 

framgick att flickorna inte alls fick lika mycket utrymme som pojkarna. Pojkar 

tog betydande mer plats i samlingen inom tre av de fyra kategorierna vi valt 

att undersöka. 

Nyckelord: Förskola, Genus, Könsroller, Pedagoger, Samling, Bemötande 
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Förord 
Vi är två studenter som studerar Lärarprogrammet vid Mittuniversitetet i 

Härnösand och har skrivit detta examensarbete tillsammans. Det har varit en 

lång, intensiv och intressant resa. Ett stort tack riktas till de pedagoger som 

tagit emot oss i sin verksamhet och ställt upp på våra intervjuer. Det har varit 

väldigt värdefullt för oss att ni tog er tid och delgav oss era tankar och åsikter. 

Slutligen vill vi tacka vänner och familj som ställt upp och stöttat oss genom 

denna process. Vi är väldigt tacksamma får era tankar och åsikter. 

  

Charlott Söderberg & Ida Hemborg 

Östersund, mars 2011 
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  Inledning  
Denna uppsats handlar om vilka förväntningar pedagoger har på barn i 

förskolan. På vilket sätt blir barnen bemötta och vad grundar sig detta bemö-

tande på? Redan innan ett barn föds skapas förväntningar över vilket kön det 

har. Varför är nu detta så angeläget? Är det för att kunna köpa rätt kläder till 

barnet, för att kunna inreda barnkammaren rätt? Beroende på vilken färg de 

nyfödda barnen har på sina kläder blir de redan här behandlade olika, 

rosaklädda bebisar får ofta höra att de är små och söta medan blåklädda 

bebisar ofta får höra att de är starka och tuffa (Henkel, 2006).  Redan i späd-

barnsåldern har vi alltså talat om för barnet hur det förväntas vara. Det finns 

olika uppfattningar om huruvida kön är något som är socialt konstruerat eller 

biologiskt konstruerat. Med att kön är socialt konstruerat, menas att vi formas 

till pojkar och flickor genom omgivningens bemötande och förväntningar på 

oss. Med att kön däremot är biologiskt konstruerat, menas att typiska kvinnli-

ga egenskaper är något som finns i kvinnans natur och detsamma gäller för 

männen, vi är alltså två kön med olika egenskaper och förutsättningar (Davies, 

2003). I den här studien är utgångspunkten att kön är socialt konstruerat, att 

människor inte föds manliga eller kvinnliga utan det är någonting vi blir när vi 

socialiseras i samhället (Connell, 2002). 

Olofsson (2007) menar att många som arbetar inom förskolan anser att de inte 

gör någon skillnad på barnen, de jobbar redan jämställt och bemöter barnen 

utifrån deras individualitet. Dessa uttalanden är inte ovanliga och inte heller 

så konstiga med tanke på att en stor del av människorna i samhället är 

könsblinda. Det är helt enkelt svårt att se könsmönstren. Att arbeta med genus 

kräver mycket och det är först när vi fått en förståelse för att vi alla är med-

skapare till de traditionella könsrollerna som vi kan börja motarbeta dem. Det 

skrivs en hel del i pressen om hur förskolor arbetar med att motverka traditio-

nella könsroller. En artikel i Aftonbladet, skriven av Utter (2011), som väckt en 

hel del uppmärksamhet handlar om förskolan Egalia i Stockholm. Egalia har 

genus och jämställdhet som sin grundpedagogik och anser att de tänker på 

detta i allt de gör, både i inköp av material, planering av verksamheten och det 

vardagliga samspelet. Könsbestämmande ord såsom flickor och pojkar 

används inte på Egalia utan istället används ord som kompis eller person. 

Artikeln är flitigt kommenterad och det finns väldigt skilda åsikter om 

förskolan. Många tycker att det är bra att barnen får utvecklas till egna 

individer utan att placeras in i ett fack. Medan många andra menar att det är 

ett överdrivet sätt att behandla jämställdhet, att det inte går att undvika att 

flickor och pojkar är olika. Även Mjölnarens förskola utanför Stockholm 

(Ahlsén) tänker mycket på att arbeta jämställt. Pedagogerna där anser att det 

är viktigt att först och främst se till sig själv och att lära sig se sina egna 

fördomar för att sedan kunna fokusera på vilka signaler som ges till barnen. 

Genom att ta in en genusvetare som observerade pedagogerna i verksamheten 



 

7 

 

 

fick de fram att flickorna ofta fick beröm och bekräftelse när de var ordentliga 

och tog ansvar medan pojkarna ofta fick bekräftelse när de till exempel sprang 

fort. När pedagogerna nu blev medvetna om sitt beteende kunde de påbörja 

ett arbete med att förändra sitt bemötande av barnen. 

I läroplanen för förskolan, lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det 

om vad pedagoger har för skyldighet när det gäller jämlikhet mellan könen. 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntning-

ar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning 

om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditio-

nella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Utbildningsdepartemen-

tet, 2006. sid 4) 

Då det inte finns tillräckligt med forskning inom detta område vill vi genom 

denna undersökning göra oss själva och förhoppningsvis vårt blivande 

arbetslag uppmärksamma på att det kan vara svårt att upptäcka de skillnader 

vi som pedagoger omedvetet gör mellan flickor och pojkar. Genom att upp-

märksamma detta kan vi i största mån motverka de traditionella könsroller 

som kan ge barn olika förutsättningar i livet. Vi vill undersöka om pedagoger i 

förskolan ger barn olika mycket uppmärksamhet i en vuxenstyrd aktivitet som 

i vårt fall är samlingen. Får något barn eller grupp av barn mer uppmärksam-

het än andra? Och i så fall vad är det de får uppmärksamhet för. Vi har under 

våra VFU perioder och tidigare arbetsplatser upplevt att pedagoger pratar 

mycket om att motverka könsroller och poängterar vikten av att göra detta. 

Det vi vill undersöka är om detta genomförs i verksamheten i lika stor ut-

sträckning?  
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 Bakgrund  
I detta avsnitt redovisas viss genushistoria samt tidigare aktuell och relevant 

forskning inom förskolan och genus.  

Samlingen i förskolan 

Samlingen har i olika former funnits på den svenska förskolan sedan 1940- 

talet. Så gott som alla förskolor idag har samling i någon form. Även i andra 

delar av världen är samlingar dagligen återkommande i förskole-

verksamheten. På engelska är termen ”circle time” den vanligaste 

benämningen, dvs. cirkeltid. Rubinstein Reich (1996) skriver om samlingen i 

Samling i förskolan och ger följande definition: 

Med samling avses när en grupp barn och vuxna i förskolan sitter 

samlade, ofta i en cirkel, och har gemensamma aktiviteter under ledning 

av en eller flera vuxna. Den är ett regelbundet återkommande moment i 

förskoleverksamheten och hålles på en bestämd plats och på en bestämd 

tid. (Rubinstein Reich, 1996, s. 8)      

Samlingens uppkomst inom den svenska förskolan har sin grund i 

Fröbelpedagogiken (Fröbel 1995). Vissa pedagogikforskare menar att Fröbels 

pedagogik i sin tur grundar sig i den tyska romantiska filosofin medan andra 

anser att han byggde sina teorier på Pestalozzis praktiska pedagogik som har 

sina rötter i upplysningstiden. Fröbel konstruerade från 1830- talet och framåt 

en hel barnpedagogik med material och föreskrifter för hur arbetet skulle 

genomföras. Han anser att barnen genom fri sysselsättning själva blir klara 

över strukturen i världen, det vill säga, de ska få komma fram till sina insikter 

själva. Genom leken med materialet blir barnet bekant med materialets 

objektiva struktur och uppfattar sig själv som ett strukturerande väsen. Fröbel 

ger i Människans fostran (1995) tydliga instruktioner om hur barnet (gossen) 

utvecklas i olika stadier, vad som förväntas av läraren, hur barnet skall vara 

klädd, hur läraren skall arbeta med matematik, språk, teckning m.m. 

Ty ett tal skapas genom att ett föremål upprepade gånger framträder. 

Talet betecknar den bestämda mängden av föremål som är likartade i 

någon avseende. Om barnets förmåga att räkna utvecklas, vidgas också 

barnets kunskapskrets och ett väsentligt behov i dess andliga liv, en 

särskild längtan i dess själ tillfredställs. (Fröbel, 1995, s.66)   
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Fröbels pedagogik beskrevs även i en bok som kom ut 1945, Barnträdgården, 

redigerad av Stina Sandel och Maria Moberg. Denna bok var tidigare 

förekommande i lärarutbildningen och enligt Rubinstein Reich (1996) den 

enda metodikbok som fanns på svenska fram till 1982. Hon berättar om ett 

kapitel i Barnträdgården med titeln ”samlingsstunden” där det följer 

detaljerade anvisningar för hur denna stund ska gå till. Kapitlet inleds med 

orden: 

I varje barnträdgård bör det finnas en plats, där även det yttre ger helgd 

och högtidlig stämning, och där man en stund dagligen samlar alla 

barnen. (Barnträdgården, 1945, s. 82) 

Kapitlet beskriver hur ledarinnan ska sitta och tala för att hålla en större 

barngrupp fängslad. Det är inte bra att ha för stor barngrupp eller för stor 

åldersspridning för att kunna tillgodose alla barnens behov. Samlingen får 

heller inte vara för lång, max 15-20 minuter, och barnen ska ha haft minst en 

timmes fri sysselsättning innan samlingen för att kunna koncentrera sig. 

(Sandel & Moberg, 1945)  

Rubinstein Reich (1996) beskriver i Samling i förskolan varför vi närmare ska 

studera samlingen då den endast utgör en liten den av förskoledagen. Vi har 

ett behov av att markera starten av dagen, i skolan hade man fram till 1970- 

talet morgonsamling med alla elever, dels för att dela information men också 

för att uppmärksamma traditioner och händelser. Trots denna långa och väl 

utbredda tradition av samlingar så har den endast i mycket liten utsträckning 

nämnts i läroplanerna. I 1970- talets förskola var samlingen ofta den enda 

planerade, pedagogiska aktiviteten under dagen. I en undersökning av 25 

daghem i mitten av 1970- talet framkom att samtliga hade samling, den 

pågick ca en halvtimme och tog upp traditioner, teman, årstider, klockan med 

mera. Rubinstein Reich (1996) menar vidare att det inte bara har forskats på 

samlingens innehåll och mening utan också på samspelet mellan barn och 

vuxen. Pedagogen dominerar samtalet både kvalitativt och kvantitativt och 

tar i princip allt talutrymme och har fri tolkningsrätt. Pedagogen ställer 

ledande frågor till barnen med ifyllnadston, barnen förväntas ställa korta svar 

som pedagogen sedan tolkar. Denna interaktion liknar mycket 

klassrumssituationen och många pedagoger ser samlingen som en 

förberedelse inför skolan. Barnen i förskolan har mer utrymme för att själva ta 

ordet men detta förbigås dock oftast, barnen måste vara ihärdiga för att få 

ordet i förskolans samling.  

Rubestein Reich (1996) har delat upp de olika samtal som förekommer under 

en samling i tre undergrupper. Det ledda samtalet, förhöret och det äkta 

samtalet. Det ledda samtalet uppkommer när pedagogen fördelar ordet, ser 

till att barnen håller sig till ämnet och att ordet fördelas jämnt mellan barnen. 
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Förhöret inträffar när pedagogen frågar ut barnet om saker som hon redan 

vet. Det vanligaste är att pedagogen ger ledande frågor med ifyllnadston som 

barnet förväntas ge korta svar på som pedagogen sen värderar. Det äkta 

samtalet kännetecknas av att pedagogen inte har någon speciell avsikt med 

samtalet, att hon bidrar med egna erfarenheter och ställer frågor av äkta 

nyfikenhet. Enligt Rubenstein Reich (1996) är det ledda samtalet och förhöret 

de mest förekommande samtalen under samlingen medan det äkta samtalet 

är mer sällsynt.  

Olofsson (2010) skriver om att leda ett samtal och att fördela ordet är en stor 

del av pedagogens uppgift under samlingen, men hon menar att naturligtvis 

är ett förhör med ledande frågor ingenting som vi vill förknippa med våra 

samlingar. Hon menar vidare att målsättningen måste vara att barnen får 

känna sig delaktiga genom att föra fram sina egna tankar och idéer som 

pedagogen sen nyfiket ska kunna ta del av, att ett äkta samtal måste vara 

idealet. Samtidigt så anser hon att alla som har jobbat på en förskola vet att, 

att föra ett äkta samtal med en barngrupp under en samling är dömt att 

misslyckas. Detta urartar lätt och samlingen slutar i tjat och förmaningar. 

Frågan väcks om vad en samling egentligen ska användas till. Är det 

överhuvudtaget realistiskt att använda en samling till att samtala med 

barn? Och i så fall ska alla barn tala lika mycket? Eller ska de kanske stå 

på en talarlista för att få en chans att säga något senare under veckan? 

Ska de pratsamma barnen tystas ner och de tystlåtna uppmanas att 

prata? Eller ska man släppa ordet fritt även om det innebär att alla pratar 

i munnen på varandra? (Olofsson, 2010, s.15) 

Olofsson (2010) menar vidare att kanske är det så att samlingen inte kan vara 

ett forum där pedagogen kan föra ett äkta samtal med varje enskilt barn, 

speciellt inte på lika villkor. Samtalet är enormt viktigt i vårt arbete med 

barnen och för att uppnå ett äkta samtal krävs det andra förutsättningar än 

vad samlingen kan erbjuda. Det behöver vara betydligt färre deltagare i ett 

sådant samtal för att alla ska få tala till punkt utan stress på sin egen nivå. 

Men hon tycker samtidigt att det är viktigt att alla får komma till tals även 

under samlingen, att tala inför en grupp kan vara en bekräftande upplevelse 

för ett barn. Med detta menas inte att sänka de starka barnen utan om att 

stärka de svaga. Rent tidsmässigt är samlingen endast en liten del av dagen på 

förskolan men många pedagoger framhåller dock dess betydelse som daglig 

rutin. Pedagogerna som har tillfrågats angående samlingen har mycket olika 

syn på dess syfte (Rubinstein Reich 1996). En del av pedagogerna i hennes 

undersökning ser samlingen som ”skoldelen” av förskolan. Som en 

”minilektion” där pedagogerna lär ut matematik, svenska, traditioner med 

mera på barnens nivå. Barnen får öva på att sitta still och vänta på sin tur, 

kanske räcka upp handen enligt skolnormer. Andra pedagoger ser samlingen 

som en social träning. Barnen får öva på att bli sedd i gruppen, tala inför 

gruppen, lyssna på andra och få en gruppkänsla. Ännu andra ser samlingen 
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i förskolan som en trevlig, mysig stund för att ”få ihop” barngruppen, att alla 

får bli sedda och se varandra en gång under dagen. 

Genusforskning i förskolan 

I Månssons (2000) undersökning, där hon på tre olika förskolor har studerat 

interaktionen mellan pedagoger och de yngsta barnen ur ett genusperspektiv 

har hon tittat både på vuxenledda och icke vuxenledda situationer. Månsson 

menar att det är i möten och i samspel som vi formas. Det är i mötet mellan 

barn och vuxna som barn lär sig hur man bör vara som pojke och hur man bör 

vara som flicka. Hon skriver om att enligt utvecklingspsykologin får barnet en 

uppfattning om sitt biologiska kön när det är mellan ett och ett halvt till två år. 

I sin studie har Månsson sett att flickorna ofta blir pedagogernas hjälpredor.  

I en studie har Erden (2004), undersökt förskolepedagogers förhållningssätt 

när det gäller könsroller och disciplin i verksamheten. För att studera detta har 

hon undersökt pedagogernas inställning till disciplin och könsroller i allmän-

het. Pedagogerna fick svara på frågor om bland annat hushållssysslor, arbete, 

ekonomi, utseende. Efter det fick pedagogerna ta ställning till olika påståen-

den om pojkar och flickor, till exempel: Pojkar kräver mer uppmärksamhet än 

flickor. Pojkar är mer fysiska än flickor. Flickor bör vara mer ordningsamma. 

Erden (2004) kunde inte finna att pedagogerna bemötte barnen varken utifrån 

extrema könsroller eller utifrån extrem jämlikhet. Men kunde däremot se 

tydliga samband i sin studie mellan vilka åsikter och inställningar pedagoger-

na hade om män och kvinnors roller i vardagslivet och hur de funderade kring 

både barnens egenskaper, samt hur de behandlar barnen. Detta visar enligt 

Erden hur stor del pedagogers värderingar och inställningar har i bemötandet 

av barn i förskolan.  

Eidevald (2009) har genom observationer undersökt vilka olika positioner hos 

flickor och pojkar som i förskolan accepteras av pedagoger och andra barn och 

vilka som möter motstånd och även vilka omedvetna antaganden om kön och 

genus som görs av barn och vuxna. Han har videofilmat de flesta situationer i 

förskolan, bland annat samlingen, i två olika arbetslag under en längre period 

och även använt sig av fokusgrupper. Vid fokusgrupperna har han under 

samtal med pedagogerna på kvällstid själv agerat moderator och sedan låtit 

pedagogerna ta upp ämnen inom det valda temat.  

Något som Hellman (2010) undersökt är hur normer om pojkighet förhandlas 

fram bland barn på en förskola. Dessa normer är med i ett större strukturellt 

och samhälleligt sammanhang där makt ständigt är närvarande. Hon hänvisar 

till förskolans uppdrag att motverka de traditionella könsrollerna. Samtidigt 

finns dock människor inom förskolan och även i samhället i stort som betonar 

uppdelningen mellan flickor och pojkar och menar att det finns vissa naturligt 

könade egenskaper. Förhandlingar om vad och vilka handlingar som bör 

tillskrivas pojkiga, vilka pojkar som benämns pojkiga och vilka som inte gör 

det är centralt i denna studie.  
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I Odenbrings (2010) avhandling visar resultat på att det ofta är flickor som får 

ansvaret för att dämpa stökiga pojkar. Pedagogerna i Odenbrings studie säger 

att de blandar barnen för att de ska sitta könsblandat och att alla ska lära 

känna varandra. Men då pojkarna i studien var många fler än flickorna blev 

flickorna mer utspridda och fick aldrig sitta tillsammans medan det ofta var 

flera pojkar som satt tillsammans. Detta medförde att flickorna inte fick någon 

bra chans att lära känna varandra och blev relativt osynliga. Odenbring menar 

att flickorna placerades ut bredvid pojkarna för att det ska bli lugnare och ge 

en form av stötdämpande funktion. Att flickorna användes till detta anser hon 

tyder på att de förväntas vara mognare än pojkar. Odenbring (2010) talar 

liksom Månsson (2000) om även hjälpfröknar, men menar dock att både flickor 

och pojkar tilldelas denna uppgift, även om det är lite vanligare att flickorna 

hade den rollen. Rollen som hjälpfröken beskriver Odenbring med att ett barn 

hjälper till med traditionella lärarsysslor. 

Månsson (2000) har i sin studie bett personalen beskriva de olika barnen på 

förskolan och på så sätt kunnat se olika flickbeteenden och pojkbeteenden. 

Flickorna beskrevs som förnuftiga, bestämda, självständiga, smarta och att de 

kunde föra en diskussion. Pojkarna hade behov av närhet och kroppskontakt 

samt att de springer och flänger mycket. Det visade sig även att det för flickor 

är mer okej att syssla med ”pojkiga” aktiviteter än vad det är för pojkar att 

syssla med ”flickiga” aktiviteter. När pedagogerna fick frågan om de gör 

skillnad på pojkar och flickor fanns det ingen som ansåg sig medvetet behand-

la dem olika men säger att de kanske gör det omedvetet. 

Vidare kunde Månsson (2000) även se att i de vuxenstyrda aktiviteterna, som 

till exempel samlingen var det till största del pedagogerna som styrde över 

talutrymmet. Men hon konstaterade även att pojkarna tilläts att ta större plats 

än flickorna. Pojkarnas initiativ följdes ofta upp med blickar och frågor direkt 

ställda till dem medan flickorna bemöttes mer återhållsamt och inte alls lika 

personligt knutet som pojkarna. Men hon anser ändå inte att det är riktigt att 

säga att det är pojkarna som grupp som tar mest plats, då vissa av pojkarna 

tog mindre plats än vissa av flickorna.  

Eidevalds (2009) studie visade att flickor och pojkar definieras och bemöts 

stereotypt i förskolan. Detta döljer en stor variation av hur olika flickor och 

olika pojkar positionerar sig i olika sammanhang. Pedagogerna arbetade aktivt 

med att skilja på flickor och pojkar utifrån att de betraktas som antingen 

flickor eller pojkar. Förväntningarna på de olika könen blir avgörande för hur 

olika barn bemöts i olika situationer. Han diskuterar sedan vad detta kan få för 

pedagogiska konsekvenser även för ett jämställdhetsarbete. Han kommer fram 

till att begreppen kvinnlighet och manlighet måste utvidgas till att omfatta 

mycket mer än vad de gör idag. Han menar att båda dessa begrepp förknippas 

med olika negativa egenskaper som vi alla borde vilja arbeta emot. Han 

skriver även att i en ideal framtid kommer inte begrepp som könsroll att 
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behövas eftersom de inte spelar någon roll för vilka positioner som är tillgäng-

liga.   

Ett övergripande resultat som Hellmans (2010) studie visade var att både barn 

och pedagoger svarade på handlingar som gjordes synliga, vilket innebar att 

de barn som var äldst, var aktiva eller de som bröt normer. Av barns många 

handlingar så som grovmotoriska aktiviteter och vänliga handlingar är det 

vissa som görs synliga och kategoriseras som flickiga eller pojkiga av andra 

barn och vuxna. Detta visar att det finns vissa sätt att praktisera flickighet och 

pojkighet som anses mer riktiga än andra. Om barnen avviker från denna 

norm riskerar de att kategoriseras som avvikande. Ett annat resultat hon såg 

var att positionen ”typisk pojke” inte gav speciellt hög status på förskolan. 

Denna position anses helt naturlig för pojkar men är ej önskvärd. 

Koles, O’Connor, Mccartney (2009) genomförde en studie där de ville under-

söka hur barn och pedagogers egenskaper var förknippade med närhet och 

konflikter i förskolan. De menar att de läs- och skrivfärdigheter och den 

sociala utveckling som ett barn går igenom under förskolan utgör en bas för 

hur de senare kommer klara sig akademiskt under skolgången. För att kunna 

utvecklas socialt är en bra relation till pedagogen mycket viktigt. De kom fram 

till att barns kön och temperament påverkade hur förhållandet mellan barn 

och pedagog var, i synnerhet i aspekterna närhet och konflikter. Pojkar som 

var mycket blyga hade en närmare relation med pedagogen än flickor som var 

blyga. Pojkar som i större utsträckning var aggressiva och hade mer ”utbrott” 

fick en mer konfliktfylld relation till pedagogen och flickor som var mer 

aggressiva en mindre konfliktfylld relation. De kunde också se ett samband 

mellan att de barn som hade mer interaktion med läraren över huvud taget 

hade en mer konfliktfylld relation med denne.   

Genushistoria 

Från och med renässansen kännetecknas historien av stora förändringar i den 

västliga civilisationen. Vikten av den enskilda individens rätt till fria val, alla 

individer börjar bli sedda som jämlika och födda lika oberoende av stånd, 

släkt, familj. Dessa ideologier om att alla är födda med samma rättigheter 

kom till uttryck i olika verk, så som Om samhällsfördraget från 1762 av 

Rousseau (Carlsson-Wetterberg & Jansdotter, 2004).  

Efter denna upplysningstid uppfattades subjektet som rationell och 

självständig inom alla offentliga områden såsom ekonomi, politik och 

vetenskap. Det var detta subjekt som skapade historia och blev föremål för 

historisk forskning, det var ett manligt subjekt. Det kvinnliga glömdes någon 

gång under den här tiden bort och en av kvinnoforskningens tidigaste mål var 

att återfinna det kvinnliga subjektet. I det pedagogiska verket Emile från 1762 

uppfattas det kvinnliga subjektet som en motsats av det manliga. Det 

kvinnliga subjektet var inte rationellt utan emotionellt och intuitivt, det var 
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inte självständigt utan beroende av andra och i behov av skydd. Det skapade 

inte historia i den offentliga sfären utan var bundet till hemmet, familjen och 

den privata sfären. Det moderna, nya subjektet förde således med sig att man 

skapade en trygg balans genom att understryka det som uppfattades som 

konstanter, dels i konstitueringen av det kvinnliga subjektet dels i 

relationerna mellan det kvinnliga och det manliga. Det moderna subjektet 

blev det manliga och fick sin motpol i det kvinnliga. Denna rousseauanska 

syn på kvinno- och manskönet levde i mångt och mycket kvar ända fram till 

1960 -talet. (Carlsson-Wetterberg & Jansdotter, 2004) 

Den essentialistiska könsuppfattningen, som förutsatte att det kvinnliga bara 

existerade i den privata sfären och det manliga i den offentliga fick mindre 

och mindre utrymme i samband med industrialiseringen och urbaniseringen. 

Det växte fram ökade utbildningsmöjligheter och båda könen fick samma 

möjlighet att påverka politiskt, detta bröt ner skiljeväggen mellan könen och 

även mellan det privata och offentliga. Det var under denna 

moderniseringsprocess inte tal om antingen olikheter eller likheter mellan det 

manliga och kvinnliga subjektet utan lika rättigheter byggda på olikheter 

mellan könen.   

Kvinnosubjektet ville under denna förändringsvåg under 1970 -talet inte kasta 

bort sin traditionella identitet som husmor/moder utan det ledde snarare till 

ett komplicerat mönster av gamla och nya element. Under 1980-talet ebbade 

den emancipatoriska vågen ut och det inträffade en ny upplösningsfas, detta 

kvinnliga subjekt uppfattades av kommande generation som en tvångströja 

(Carlsson-Wetterberg & Jansdotter, 2004). 

 

Studiens teoretiska utgångspunkt  

Genus är ett mycket komplext begrepp vars innehåll varierar beroende av det 

perspektiv som antas. Termen genus kommer från en indoeuropeisk ordstam 

som betyder ”att producera”. Inom grammatiken kom genus att syfta på en 

distinktion mellan olika typer av substantiv. Det svenska ordet genus här-

stammar från latinets gen-ere med innebörden slag, sort, släkte, kön. Ordet har 

sedan gått från den lingvistiska innebörden att särskilja substantivens han, 

hon, den och det, till sin idag mer komplexa definition. Grammatiken är ett 

exempel på hur starkt sådana distinktioner påverkar den mänskliga kulturen. 

Vanligtvis syftar genus på den kulturella skillnad mellan kvinnor och män och 

som grundar sig i uppdelningen mellan honor och hanar (Connell 2002). 

Denna studie har sin grund i det socialkonstruktivistiska perspektivet på 

samhället. Begreppet genus står för det socialt och kulturellt konstruerade 

könet. Det vill säga den syn på könen som ärvts i generationer vilken vi 

människor från födseln socialiseras in i genom första- och andrahands sociali-

sation i hem, skola och arbetsliv. Antaganden om kön iscensätts genom 
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människors verbala och kroppsliga praktiker. Könsrelationerna kan omfatta 

många olika typer av mönster och därmed olika typer av dikotomier och 

hierarkier mellan och inom könen. Relationerna mellan könen på en samhälle-

lig nivå kallar Connell (2002) för gender order. Connells maskulinitetsteori 

kommer även att utgöra en central punkt i arbetet. Det är även dessa olika 

tankar som vi delvis kommer att använda oss av i vår undersökning, analys 

och diskussion. Vi ämnar dock inte att göra en fullständig redogörelse för 

varken genusbegreppet eller Connells genusteorier utan snarare använda 

dessa som ett analysredskap för bearbetning av vår insamlade data (Connell 

2008). 

Connell skriver i Om genus (2002) om kulturhistoriens och globaliseringens 

påverkan på genusordningen i världen och människans önskan eller motstånd 

att jämna ut genusklyftan i olika kulturer och religioner. Connell (2002) 

refererar till den franska kvinnorörelsens pionjär Simone de Beauvoirs 

socialkonstruktivistiska tankar, om att man inte föds till kvinna utan blir det. 

Likaså menar Connell att man inte föds till man, eller med maskulinitet, utan 

att kvinnlighet och manlighet är något människan själv konstruerar och har ett 

val att förhålla sig till. 

Enligt psykologiforskningen har de flesta av oss både maskulina och fe-

minina personlighetsdrag i varierande proportioner, medan få människor 

enbart är det ena eller det andra. Genusrelaterad tvetydighet kan lika 

gärna väcka fascination och åtrå som motvilja. (Connell, 2002, s. 16) 

Connell (2008) använder sig av begreppet hegemoni för att förklara den 

kulturella struktur som framhäver en grupps ledande plats i samhällslivet. 

Hon menar att en viss form av maskulinitet inte bara fungerar överordnat 

kvinnan utan på samma vis kan fungera överordnat gentemot män. Den 

hegemoniska maskuliniteten kan förklaras som den allmänt accepterade 

idealbild av hur en riktig man ska vara. Denna bild är inte statisk utan kan 

variera över tid och platser. Hon delar in de praktiker och relationer som 

skapar maskulinitetens huvudmönster i dagens genusordning i tre under-

grupper, hegemoni, underordnande och delaktighet. Den hegemoniska 

maskuliniteten definieras i mångt och mycket av vad den inte är, exempelvis 

är förkastandet av allt som kan kopplas samman med femininitet centralt. Den 

hegemoniska maskuliniteten har inte enbart genusparametrar. I en strävan 

mot den blir normer och maktaxlar som rör etnicitet, funktionalitet, religion, 

ålder och sexuell läggning viktiga. Connell anser att de män som inte lever 

upp till denna maskulinitetens hegemoni underordnas i den samhälleliga 

strukturen. Män och pojkar som inte uppträder enligt idealet blir lätt klassade 

som mesar, mammas pojke, tönt och nolla. Längst ner på denna hierarkiska 

trappa finner man homosexuella pojkar och män. Alla drag, gester och 

handlingar som uppfattas feminina är de som klassas som nedvärderande 

(Connell 2008). Problematiken inom denna hegemonins maskulinitetshierarki 

är att det i själva verket är få män som lever upp till de normativa kraven. 
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De finns antagligen få män som rigoröst praktiserar det hegemoniska mönst-

ret. De allra flesta män i västvärlden interagerar dagligen mer eller mindre 

problemfritt med kvinnor vad gäller äktenskap, faderskap och samhällsliv. De 

respekterar sina fruar och mödrar och delar hushållssysslor och ansvar för 

barnen med dem. Däremot menar Connell att majoriteten män drar nytta av 

de fördelar som följer mäns överordnande av kvinnan. De utgör därför 

automatiskt en delaktighet i det hegemoniska projektet, en del av patriarkatet, 

utan att behöva stå i fronten och styra (Connell 2008). 

Enligt Giddens (2007) beskriver Connell även kvinnligheten.  Alla kvinnlighe-

ter formas utifrån underordnade positioner till den hegemoniska maskulinite-

ten. Hon har delat upp den i två undergrupper, den framhävda kvinnligheten 

och den underordnade kvinnligheten. Den framhävda kvinnligheten präglas 

av ett syfte att tillgodose mannens intresse på olika sätt och utgör större delen 

av kvinnligheten. Den kännetecknas av följsamhet, omsorg och empati och 

förknippas av yngre kvinnor med sexuell mottaglighet och av äldre kvinnor 

med moderlighet.  

Den underordnade kvinnligheten är den starkare av de två och består ofta av 

ogifta kvinnor med homosexuella tendenser, feministiskt synsätt, eller av 

grupper som prostituerade. Denna form av kvinnlighet förkastar allt som 

förknippas med den tidigare beskrivna framhävda kvinnligheten och den vill 

motverka den stora uppmärksamhet som läggs på att försöka vidmakthålla 

den framhävda kvinnligheten som samhällets norm genom media, reklam och 

marknadsföring (Giddens 2007). Något som är viktigt att nämna är att det 

dock skett en förändring under de senaste århundradena på det sätt att 

kvinnor numer kan utmana genusordningen på olika sätt genom maktbalanser 

etcetera. Kvinnans rättigheter har debatterats och kämpats för genom femi-

nismens intåg. Synen på den traditionella maskuliniteten där dominans är en 

regel, är inte längre självklar då jämställdheten har ökat och suddat ut de 

alltför tydliga gränserna (Connell 2008). 

Problemformulering 

Många barn spenderar under sina första år en stor del av sin vakna tid på 

förskolan. De formas och påverkas av pedagoger och av sina kamrater, de lär 

sig på så sätt hur man enligt samhällets normer bör vara samt agera som pojke 

och flicka. Att många pedagoger kanske inte alltid är medvetna om sitt sätt att 

bemöta och tala till barnen ser vi som ett stort problem eftersom barnen dessa 

första år måste få möjlighet att utvecklas som individer utan att påverkas av 

stereotypa könsuppfattningar. Att barn redan i tvåårsåldern vet vilka färger, 

leksaker och intressen som passar för flickor respektive pojkar och inte vad 

som passar för varje individ tycker vi tillsammans med rådande forskare är ett 

problem. Även att barns agerande döms och värderas av pedagoger och andra 

vuxna utifrån vilket kön de har och inte dess personlighet är både orättvist och 

problematiskt. 
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 Syfte  
Syftet med studien är att ur ett genusperspektiv och med hjälp av intervjuer 

och observationer undersöka om pedagoger i förskolan ger barn olika mycket 

uppmärksamhet i en vuxenstyrd aktivitet, såsom samlingen. Vidare vill vi 

även undersöka om pedagoger har olika förväntningar på olika barn.   

Våra frågeställningar är följande: 

Är pedagoger medvetna om sitt sätt att bemöta barnen i samlingen eller 

handlar de omedvetet annorlunda än vad de menar att göra?  

Vilka barn får uppmärksamhet i samlingen? För vad får de uppmärksamhet?  
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 Metod  
I detta avsnitt redovisas valet av metod för studien. Urval och tillvägagångs-

sätt presenteras och det redogörs även för de forskningsetiska principerna 

samt tillförlitligheten i undersökningen. 

Metodval  

Vi har valt att göra en fältstudie på tre olika förskolor. Valet föll på två olika 

metoder, först och främst att observera pedagogerna i verksamheten och även 

att sedan intervjua dem. Vi tror att dessa två metoder ger oss en bra möjlighet 

att se hur pedagogerna förhåller sig till genus och könsroller samt att kunna 

göra en jämförelse mellan handling och tanke. Dessa undersökningsmetoder 

ger empiri av olika karaktär och vidgar perspektivet i undersökningen.  

Observationer är enligt Denscombe (2009) ett konkret sätt att samla in data, 

det är direkt och ger en bild av vad som faktiskt sker. Vi valde att använda oss 

av vad Bell (2006) beskriver som strukturerade och icke deltagande observa-

tioner, med strukturerade observationer menas att forskaren i förhand har 

bestämt vad som ska observeras och detta görs då lättast med någon typ av 

protokoll eller schema. Både Bell (2006) och Denscombe (2009) menar att detta 

sätt minskar risken för forskaren att förkasta viss information, eftersom 

forskaren då redan bestämt vilka aktiviteter som skall uppmärksammas och 

har då lättare att se vad som sker samt att data kan registreras på ett grundligt 

och systematiskt sätt. Med en icke deltagande observation menas att forskarna 

sitter lite vid sidan av och inte är delaktiga själva i aktiviteten som observeras 

(Bell, 2006) 

Genom att använda intervjuer som datainsamlingsmetod ges möjlighet att ta 

reda på hur en annan person tänker och resonerar kring olika frågor. Kvale & 

Brinkmann (2009) beskriver intervjun som ett samtal som har ett syfte och en 

tydlig struktur. ”Forskningsintervjun är en interpersonell situation, ett samtal 

mellan två deltagare om ett ämne av gemensamt intresse” (Kvale & Brink-

mann, 2009 s.139). Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer. 

Vid denna form av intervju används färdiga frågor men med utrymme för 

följdfrågor och diskussioner runt ämnet. Informanten kan då utveckla sina 

idéer och tala mer utförligt om ämnet (Denscombe, 2009). Det finns både för- 

och nackdelar med intervjuer anser Bell (2006), en av de stora fördelarna är att 

det är väldigt flexibelt. Till skillnad från enkäter så kan forskaren fånga upp 

känslor och kroppsspråk, samt följa upp idéer och dyka ner djupare i svar som 

denne finner extra intressanta. De nackdelar som finns är att intervjuer kan 

vara väldigt tidskrävande, det är även ofta svårare att analysera de svar som 

kommer fram i en intervju jämfört med en enkätundersökning. Detta till följd 

av att intervjusvar oftast är mer personliga och kräver att forskaren både 

behöver tolka kroppsspråk och läsa mellan raderna. 
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Urval och genomförande 

Undersökningen är genomförd på tre förskolor i en kommun i Mellansverige, 

vi har gett dem namnen Apelsinen, Bananen och Citronen. Apelsinen ligger 

mitt i staden och Bananen och Citronen i ett större samhälle några mil utanför 

staden. De tre informanterna är alla kvinnor och förskollärare. Vi började med 

att skicka ut ett mail till olika förskolor. Då vi med erfarenhet har märkt att 

inte alla brukar svara valde vi att skicka till fem förskolor trots att vi tänkt göra 

vår studie på tre förskolor. På alla tillfrågade förskolorna hade vi någon typ av 

kontaktperson sedan innan. I mailet beskrevs studiens syfte och vi frågade om 

det fanns intresse att delta. Till en början fick vi endast positivt svar från två av 

förskolorna, en förskola tackade nej och två förskolor har inte svarat alls. Vi 

valde då att kontakta ytterligare en förskola som även de tackade ja till att 

delta i studien. De tre förskolorna besöktes vid två olika tillfällen vardera. Vid 

varje tillfälle gjordes en observation av samlingen och sedan en efterföljande 

intervju med pedagogen som höll i samlingen 

Vi var båda närvarande vid alla observationerna. Samlingarna vi observerade 

varade mellan 20-30 minuter och skedde på alla tre förskolor precis innan 

lunch. Vi hade medvetet valt att inte tala om för pedagogerna exakt vad det 

var som skulle observeras, utan sagt att vi ville observera samspelet mellan 

pedagoger och barn i samlingen. Vi hade varsitt identiskt observationsschema 

som vi fyllde i (bilaga 3), Det fanns även utrymme att skriva ner fältanteck-

ningar på dessa scheman. Vi hittade exempel på kategorier till observations-

schemat i Henkels (2006) En jämställd förskola – teori och praktik. Vi valde där ut 

fyra kategorier som vi ansåg relevanta för vår studie. Efter varje observation 

satte vi oss ner och jämförde våra protokoll och diskuterade eventuella 

oklarheter.  

På Apelsinen skedde samlingarna i ett speciellt samlingsrum. Vid båda 

observationerna var sex barn mellan fyra och sex år närvarande, första tillfället 

var det tre pojkar och tre flickor och vid andra tillfället var två pojkar och fyra 

flickor närvarande. De yngre barnen på avdelningen hade samling i ett annat 

rum. Rummet var ganska litet, en stor rund matta fanns på golvet så barnen 

lätt kunde sitta i en ring. På ena väggen fanns en flanotavla och bredvid den 

stod ett lågt bord som även kunde användas som scen. På andra väggen fanns 

flera hyllplan fyllda av backar med olika leksaker i, på hyllplanet längst upp 

fanns korgar och påsar med material som användes vid samlingar. Leksakerna 

på hyllan verkade inte vara något som störde barnens uppmärksamhet under 

samlingarna. Barnen satt i en ring på mattan och pedagogen satt vid första 

tillfället på det lilla bordet, anledningen till detta var att hon hade ryggskott 

och hade svårt att ta sig ner på golvet. Vid andra tillfället satt hon på mattan 

med barnen, hon menade att det är viktigt att vara nere på samma nivå som 

barnen för att få ett bra samspel. Vid dessa båda samlingar satt vi på varsin 

stol utanför ringen så vi hade bra översikt över både pedagog och barn. 

Pedagogen hade berättat för barnen innan att vi skulle komma och vi blev 

även presenterade av pedagogen innan första samlingen. Under samlingarnas 



 

20 

 

 

gång så sneglade barnen lite på oss någon gång ibland men vi uppfattade inte 

att vår närvaro störde barnens koncentration speciellt mycket. 

På Bananen var vid första samlingen två flickor och fem pojkar närvarande, 

barnen var denna gång mellan två och sex år. Vid det andra tillfället var sex 

pojkar och fyra flickor mellan tre och sex år närvarande. Även här fanns ett 

samlingsrum, detta rum var lite större än på Apelsinen. På väggen fanns en 

flanotavla men i övrigt så var det ganska kalt. Några fåtal teckningar som 

barnen gjort satt på väggarna, sen fanns en list med krokar där det hängde 

olika påsar fyllda med material att använda vid samlingarna. Barnen var här 

placerade i en halvcirkel riktade mot pedagogen som satt på golvet vid väggen 

bredvid flanotavlan. Även vi satt på golvet snett bakom barnen. Vi hade bra 

översikt över pedagogen och de flesta barnen, men några av de barnen som 

satt närmast oss såg vi bara ryggen på. På denna förskola fick vi inte känslan 

av att barnen visste innan att vi skulle komma, vi fick presentera oss själva och 

berätta lite om varför vi var där. Barnen verkade acceptera oss men var även 

här lite nyfikna och tittade på oss då och då. 

Vid första tillfället på Citronen skedde samlingen inne i samlingsrummet. 

Även detta rum var ganska litet och med en rund matta på golvet. Vid ena 

väggen stod ett högskåp som man kallade ”samlingsskåpet”, här fanns allt 

möjligt material att använda sig av vid samlingarna. Väggarna i övrigt var 

ganska kala, en hylla med en cd-spelare på fanns på ena väggen och även här 

fanns en flanotavla. Barnen, tre pojkar och tre flickor mellan fyra och sex år, 

satt i en ring längs mattan och även pedagogen satt på golvet. Vid detta 

tillfälle satt vi på golvet, vi satt utanför ringen, mittemot pedagogen, detta 

gjorde att vi även här bara såg ryggen på några av barnen. Vid det andra 

tillfället på Citronen fick vi vara med om en samling utomhus, vädret var 

riktigt fint och de hade bestämt sig för att äta lunchen ute. Barnen, fem pojkar 

och fyra flickor mellan tre och fyra år, satt då på en rad på åkmadrasser och 

pedagogen satt mittemot. Vid denna samling stod vi upp, då vi inte visste 

innan att vi skulle vara utomhus och då inte var klädda för att sitta ner i snön. 

Detta kändes inte riktigt bra då vi kändes väldigt överlägsna barnen och stod 

och tittade ner på dem. Denna samling blev lite rörig och ostrukturerad, 

barnen hade svårt att fokusera då det fanns mycket annat att titta på utomhus. 

Mitt under samlingen kom några barn, som varit iväg på utflykt tillbaka till 

förskolan. Detta blev ett störningsmoment för de barn som satt på samlingen 

eftersom de barn som kom tillbaka började prata med både pedagogen och de 

barn som var med på samlingen. 

Intervjuerna, som tog mellan tio och femton minuter vardera, gjordes i direkt 

anslutning till observationerna. Vi var båda närvarande vid intervjuerna, en av 

oss intervjuade medan den andre antecknade. Detta gjordes vi växelvis. 

Intervjuerna spelades även in med mobiltelefon med inspelningsfunktion för 

att senare kunna återgå till samtalet, lyssna igen vilket även underlättar för 

transkribering av insamlat data.  
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På Apelsinen satt vi i personalens fikarum vid båda tillfällena, där kunde vår 

informant sitta bekvämt och avslappnat i en soffa, vi satt mittemot i varsin 

fåtölj, Dessa båda samtal flöt på bra och kändes väldigt avslappnat. Hon tog 

till sig våra frågor och verkade intresserad av ämnet och berättade gärna om 

egna erfarenheter från verksamheten.  

På Bananen skedde intervjuerna i samlingsrummet, vi och vår informant 

stannade kvar efter att barnen gått därifrån, här satt vi alla tre på golvet, båda 

dessa intervjuer kändes lite stela och det var svårt att få bra flyt på samtalet, 

svaren var väldigt korta, vilka vi försökte utveckla genom att ställa följdfrågor.  

Även på Citronen stannade vi kvar i samlingsrummet och satt på golvet vid 

det första tillfället, detta samtal flöt på relativt bra men vi blev störda vid två 

tillfällen då ett barn kom in och undrade om pedagogen skulle komma och 

sätta sig vid matbordet, det kände vi utgjorde ett stressmoment för oss och 

förmodligen även för pedagogen. Vid det andra tillfället på Citronen då 

observationen skedde utomhus gick vi in och satte oss vid ett matbord för att 

genomföra intervjun. Detta samtal upplevde vi som mer avslappnat och det 

flöt på bra.  

Efter de första observationerna gick vi igenom vad vi sett för att formulera 

frågor vi kunde utgå ifrån vid det andra intervjutillfället. När sedan alla 

observationer var genomförda sammanställdes resultatet utifrån de olika 

kategorierna i observationsschemat. Vi gick även igenom våra fältanteckning-

ar från observationerna och tolkade och analyserade dessa. Vi lyssnade 

igenom intervjuinspelningarna och de skrevs ner tillsammans med de anteck-

ningar vi gjort.  Denscombe (2009) menar att det kan vara väldigt svårläsligt 

om intervjuerna skrivs ner helt ordagrant eftersom människor inte alltid talar i 

fullständiga och avslutade meningar. Det kan då vara bra att ibland lägga till 

skiljetecken och ibland ändra ordföljd så att texten blir mer lättförståelig. Vi 

har därför skrivit ut intervjuerna i korrekt talspråk. Det transkriberade 

materialet är dock ingen exakt spegling av det som sades eftersom det aldrig 

går att få en exakthet i hur det som sades verkligen menades av informanten 

skriver Kvale & Brinkmann (2009).  Vi delade upp intervjusvaren i olika 

kategorier då det underlättar sammanställningen av intervjuerna. Vid analy-

serna tittade vi på likheter och skillnader mellan de tre respondenternas svar 

samt hur svaren hängde ihop med det vi sett under våra observationer.  

Tillförlitlighet 

För att en studie ska anses tillförlitlig krävs både en hög validitet och reliabili-

tet. Wallén (2008) menar att validitet innebär att mäta enbart det som avses att 

mäta i undersökningen. Validitet handlar om att undersökningen inte genom-

förts med systematiska fel. Visst finns det en svaghet i att endast tre förskolor 

deltagit i studien då fler deltagare hade gett ett bredare resultat. Det som var 

tänkt att undersökas har också undersökts och att intervjuerna både har 

spelats in och antecknats stärker validiteten.  
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Reliabilitet innebär att mätinstrumentet är pålitligt. Reliabilitet kan mätas eller 

bedömas genom att mätningen upprepas (Wallén, 2008). Reliabiliteten i denna 

studie anses trovärdig då både observationsscheman och intervjufrågor är 

utformade på ett sådant sätt att misstolkningar ska kunna undvikas. Vidare så 

anses att då vi träffade våra informanter kunde eventuella frågor och missför-

stånd redas ut redan vid intervjutillfället. Med tanke på att observationssche-

man användes samt både bandspelare och anteckningar vid intervjutillfället 

leder detta ytterligare till att mätningarna kan betraktas som pålitliga. Själv-

klart måste hänsyn tas till att alla människor är olika och har olika erfarenhe-

ter. Därför kan det inte garanteras att samma resultat framkommer om studien 

utförs på andra pedagoger och barn, av andra forskare.  

Forskningsetiska principer 

I vår undersökning har vi utgått från vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer. Inom dessa principer finns fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialtietskravet samt nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att den som gör undersökningen ska informera de 

berörda om syftet med undersökningen. Deltagarna skall informeras om att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Detta krav har följts 

genom det informationsbrev (se bilaga 1) som skickats ut till förskolorna 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i undersökningen måste lämna sitt 

samtycke. Om deltagaren är under 15 år så måste samtycke ges från målsman. 

Förskolorna som blivit tillfrågade att delta har fått ge sitt samtycke till detta 

och det har även skickats ut ett informationsbrev till föräldrar (se bilaga 2). I 

detta beskrev vi vår uppgift och föräldrarna fick ge sitt samtycke om barnen 

fick delta eller ej. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de som deltar i under-

sökningen skall ges största möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska 

förvaras så att utomstående inte kan få tag på eller kunna ta reda på vem 

personen ifråga är. Detta gäller även platserna där undersökningen sker. Även 

detta framkommer i informationsbrevet till förskolorna. 

Nyttjandekravet innebär att informationen som framkommer genom under-

sökningar enbart skall användas i forskningssyfte och inte får nyttjas för 

kommersiella ändamål. Informanterna har informerats om detta och har även 

informerats om att undersökningen kommer att bli en offentlig handling. 
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Resultat  
Här nedan följer resultatet från vår studie. Vi har valt att dela in resultatet i tre 

olika avsnitt för att tydliggöra resultatet. För att ge den konfidentialitet vi 

utlovat samt för att underlätta i läsningen så har vi valt att ge förskolorna, 

pedagogerna och barnen fiktiva namn. På förskolan Apelsinen arbetar Agneta, 

utbildad förskollärare. Hon är i femtioårsåldern och har lång erfarenhet av 

yrket. Sedan har vi förskolan Bananen, där arbetar Barbro. Även hon är 

utbildad förskollärare i femtioårsåldern med lång erfarenhet av yrket. På 

förskolan Citronen arbetar Caroline, Hon är nyutbildad förskollärare i trettio-

femårsåldern som arbetat i cirka två år. 

Samlingens betydelse  

Det syns många likheter mellan de olika förskolorna. Alla pedagogerna 

uttrycker att samlingen är en viktig stund då man kan se vilka barn som är 

närvarande, lediga eller sjuka. De tycker även att en av de viktigaste delarna 

med samlingen är att alla barn ska bli sedda och att det är en aktivitet som ska 

stärka gruppen som helhet.  

Barnen är indelade i så mycket grupper under dagen, de leker i grupper 

och har aktiviteter i mindre grupper. Så då är det ju bra att de får känna 

att de är den här stora gruppen också, för gruppkänslan. (Agneta, Apel-

sinen) 

Att få en stund när vi samlar allihopa… Att alla blir sedda under sam-

lingen är också viktigt, att man ropar upp deras namn och dylikt 

(Barbro, Bananen) 

Gemenskapen och gruppkänslan är alltså det primära syftet med samlingen 

enligt alla våra informanter. Men de menar även att samlingen är ett bra 

tillfälle att föra in lärande, dock påpekar de tydligt att det inte är det viktigas-

te. 

Jag ser inte samlingen i första hand som en lärsituation utan mer som en 

trevlig stund vi har, men vi plockar ju in lärande i form av sånger och 

ramsor som passar in. (Barbro, Bananen) 

Vi anpassar efter vad barnen behöver, nu har vi kört lite munmotorik ett 

tag då några har svårt med vissa ljud. (Caroline, Citronen) 

Alla tre pedagoger tycker även att det är viktigt att barnen ska få vara med och 

påverka innehållet i samlingen, både i planeringsstadiet och under själva 

samlingsstunden. Vid Bananen och Citronen brukar barnen regelbundet vara 

med och planera inför samlingen och vid alla tre förskolorna har barnen 

möjlighet att påverka samlingen under dess gång. På Bananen får barnen 

möjlighet att leda en samling tillsammans med en vuxen under sitt sista år på 
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förskolan. På Citronen har man ett skåp fyllt av olika typer av material som 

kan användas vid samlingarna, detta till stor del för att underlätta genomfö-

randet om de inte har hunnit planera innan vad de ska göra. Barnen får ofta 

vara med och välja ut material som de vill ska användas under samlingen, 

Caroline anser att det är viktigt att materialet ser inbjudande ut, exempelvis 

placerat i fina askar och burkar som gör barnen nyfikna på innehållet.   

Apelsinen och Citronen har åldersuppdelad samling, och Bananen har oftast 

bara samling med de äldre barnen. Alla tre pedagoger är överrens om att 

åldersuppdelning är en förutsättning för en lyckad samling. De motiverar 

detta med att de yngre barnen inte har utbyte av samma aktiviteter som de 

äldre och att samlingens tid i så fall går åt till tillsägelser och uppmaningar 

vilket resulterar i negativ stämning.  

Jag tycker inte om att dela ut många tillsägelser, det bli bara tråkigt. Just 

därför har vi valt att dela upp åldrarna (Caroline, Citronen) 

…om man har mycket småbarn kan det lätt bli bara massa tillsägelser och 

då bli det ju stökigt för de andra också, lite oroligt. (Barbro, Bananen) 

Resultatet visar alltså att pedagogerna tycker det är viktigt att innehållet i 

samlingen anpassas efter barnens behov, innehållet ska vara givande för 

barnens ålder och olika utvecklingsstadier. Två av pedagogerna poängterar 

även vikten av att samlingen är rolig och varierad, de anser att som pedagog 

ska man lyckas fånga barnens intresse genom hela samlingen. De menar att 

barnen ska få uppleva en rolig stund tillsammans där de får vara aktiva och 

även röra på sig.  

En misslyckad samling då har man inte lyckats fånga barnen, då är de 

inte intresserade, det blir inte bra. Sen vad man gör spelar inte alltid så 

stor roll, vi kan leka en lek eller vad som helst, bara man har en liten rolig 

stund tillsammans. (Caroline, Citronen)   

Samtliga pedagoger verkar överens om vad samlingen har för betydelse i den 

dagliga verksamheten och några större skillnader i de uttalanden som getts 

går inte att urskilja. I resultatet syns tydligt att pedagogerna uppskattar 

samlingen som ett tillfälle att vara tillsammans och lära känna varandra och 

skapa en gemenskap. En lyckad samling ska även vara givande, inte bara för 

barnen utan också för pedagogerna. 

Pedagogernas tankar kring genus 

Pedagogernas tankar kring genus är att de anser att barnen ska behandlas så 

jämlikt som möjligt oavsett vilket kön de har. Men det är dock bara Agneta 

som säger att hon tänker på detta när hon planerar samlingen. Hon säger att 

tankar om genus och könsroller finns i bakhuvudet hela tiden och anser även 

att det många gånger kan vara pojkar som tar mer plats i samlingen. Hon 

försöker att motverka detta genom att fånga upp vad både pojkar och flickor 
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säger, men hon tycker att det är svårt. Pedagogerna tycker att pojkar och 

flickor bör bemötas utifrån hur de är som person, deras individualitet, intres-

sen och behov och inte utifrån vilket kön de har. De ska ha samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter. 

Alla ska få sin plats och sitt utrymme att prata, det är svårt men jag för-

söker tänka på det. (Agneta, Apelsinen) 

Både Barbro och Caroline svarar spontat att genus och könsroller inte är 

någonting de tänker på i planering och genomförande i samlingen. Caroline 

reflekterar över att det finns forskning som visar att pojkar får mer uppmärk-

samhet i samlingen men hon tror inte att detta är fallet i hennes samling, hon 

försöker se till att alla får prata lika mycket. Hon menar att olika barn är ju 

olika aktiva och har olika grad av intresse, pedagogen kan ju inte tvinga något 

barn att prata och vara aktiv men hon har inte funderat på om det är fler 

pojkar eller flickor som har mer passiv läggning i samlingen. 

Av de intervjuade pedagogerna är det endast Agneta som själv tycker att 

pojkar tar mer plats i samlingen. Hon tror även att det kan vara så att de själva 

undermedvetet ställer olika krav på pojkar och flickor. Barbro och Caroline 

tycker att utrymmesfördelningen i samlingen mer beror på ålder och intresse 

för det aktuella ämnet.  

Pedagogernas bemötande av barnen i samlingen 

Som vi tidigare beskrivit har vi genomfört sex observationer. Något som var 

vanligt förekommande i samlingen var att barnen ofta fick chans att svara på 

en fråga. Efter att barnet svarat gick pedagogen snabbt vidare i sin planering 

eller gav ett annat barn en fråga, ibland samma fråga och ibland en ny fråga. 

Om barnet började berätta något som svar på frågan var det inte ofta detta 

togs tillvara av pedagogen i form av följdfrågor som kunde leda till ett samtal. 

Samlingarna var alltså väldigt dominerade av pedagogerna. De styrde 

talutrymmet genom dessa frågor som oftast kunde besvaras med korta svar. 

Det hände även vid flera tillfällen att frågor ställdes rakt ut till hela barngrup-

pen.  Dessa observationer strider mot det resultat vi fick fram genom intervju-

erna, där flera av pedagogerna menade att barnen ska få vara med och 

påverka och vara delaktiga i samlingarna.  

De ska lära av varandra också, alla ska få en chans att prata inför gruppen 

och uttrycka sig. (Agneta, Apelsinen) 

Pedagogerna i vår studie var hela tiden noga med att benämna barnen vid 

namn när de tilltalade dem. Dock kunde vi se ett tydligt mönster genom alla 

sex samlingar att det var pojkarna som fick mest uppmärksamhet från peda-

gogerna, de fick till exempel höra sina namn dubbelt så många gånger som 

flickorna. Det var även pojkarna som oftast tog ordet själva utan att bli 

tilltalade, detta resulterade oftast i att de fick prata men vid vissa tillfällen blev 
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de tillrättavisade av pedagogen.  Både Barbro och Caroline uppgav i intervju-

erna att de inte alls tänker på genus och könsroller under samlingarna. 

Jag försöker i alla fall få till att alla får prata lika mycket, men det är svårt 

för en del barn är inte så aktiva heller, men jag är dålig på att fundera på 

om dessa är pojkar eller flickor (Caroline, Citronen) 

Resultatet visar även på att det var pojkarna som fick mest negativ uppmärk-

samhet under samlingarna. I en sammanfattning av studiens observationer 

som totalt innefattade 24 pojkar och 20 flickor framgick att negativ uppmärk-

samhet gavs till pojkarna 29 gånger och endast 7 gånger till flickorna, det 

innebär att pojkarna fick nästan tre gånger så mycket negativ uppmärksamhet 

än flickorna. Med negativ uppmärksamhet menar vi då pedagogerna tillrätta-

visar barnen. Dock så var det ju pojkarna som pratade mer och tog ordet själva 

utan att bli tilltalade av pedagogen vilket självklart kan leda till fler tillrätta-

visningar. Vad gäller den positiva uppmärksamheten i form av till exempel 

beröm fick pojkarna och flickorna lika mycket av, men med tanke på att 

flickorna då pratade mycket mindre fick de positiv uppmärksamhet i större 

utsträckning än pojkarna. Vi upplevde att den positiva uppmärksamheten var 

mycket tillbakadragen och inte speciellt entusiastisk, vilket visades genom 

exempelvis korta svar så som ”bra” eller ”duktigt” från pedagogen. Detta mer 

för att markera ett avslut än att ge ett genuint uppmuntrande. Ett tydligt 

mönster vi kunde se genom alla sex observationerna. Pedagogerna verkar 

ändå vara medvetna om detta problem.   

Man tycker ju att man gör precis som man ska, men skulle man bli filmad 

så skulle man ju upptäcka att det inte alls är så. Det kan nog vara så att 

man ställer olika krav på pojkar och flickor också. (Agneta, Apelsinen) 

Något vi även kunde se var att i många fall var åldern avgörande för bemö-

tandet. Detta var inget vi tittade efter i våra observationer men vår upplevelse 

av samlingarna var att de äldsta barnen tog större plats än de som var något 

yngre. Detta var även något som pedagogerna upplevde, vilket gjorde att de i 

största möjliga mån planerade sina samlingar utifrån att det ska finnas 

någonting för varje årskull och utvecklingsfas. Detta är också en av anledning-

arna till att ha åldersuppdelad samling enligt pedagogerna.   
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Diskussion 
Här nedan följer en diskussion av den studie som gjorts. Diskussionsdelen är 

uppdelad i två delar, resultatdiskussion och metoddiskussion.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka om pedagoger i förskolan ger olika 

barn olika mycket uppmärksamhet samt att studera om pedagogerna är 

medvetna om sitt beteende. Vad vi fick fram i vårt resultat är alltså som 

skrivits ovan att pojkarna och flickorna får olika mycket uppmärksamhet, men 

att detta till stor del verkar vara något som sker omedvetet.  Men vi har även 

sett att skillnader i bemötandet kan bero på ålder.  Efter varje genomförd 

observation diskuterade vi tillsammans igenom vad vi iakttagit och hur vi 

uppfattade samlingen. Efter observationerna kunde vi genom våra 

observationsscheman se att pojkarna hade något högre antal benämningar 

med namn av pedagoger samt tar ordet själv. Men enligt vår uppfattning hade 

pojkarna inte tagit speciellt mycket större utrymme i samlingen än flickorna, 

det kändes inte som om de tog över samlingen och de hade inte en 

framträdande roll för oss som observatörer. Vi upplevde snarare att åldern var 

den mer avgörande faktorn i uppmärksamhetsfördelningen, då vi upplevde 

att det oftast var de äldsta barnen som pratade mest, tog ordet själv och även 

fick fler tillsägelser/förmaningar. När alla observationer var genomförda 

gjorde vi en sammanställning av alla observationsscheman och såg först då att 

pojkarna hade ungefär dubbelt så många markeringar för både tog ordet själv 

och benämner med namn. De hade alltså en betydande större del av 

utrymmet/uppmärksamheten i dessa samlingar. Även både Eidevald (2009) 

och Månsson (2000) har i sina studier sett att det är pojkarna som får mest 

uppmärksamhet i samlingarna.  

 
Pojkar kan lättare positionera sig så att de får mycket uppmärksamhet, får 

välja först och oftare tillåts bryta mot fler regler. Flickor å andra sidan 

kan lättare positionera sig så de inte hela tiden behöver vara aktiva. 

(Eidevald, 2009, s. 129) 

 

Att vi som utomstående observatörer inte uppfattade detta när vi satt med på 

samlingarna utan såg det först när det transkriberats till statistik tolkar vi som 

att det är mycket svårt för pedagoger att uppfatta dessa skillnader när man är 

verksam i barngruppen. Detta tror vi kan ha sin grund i Connells (2008) 

hegemoniska maskulinitetsteori som syftar på att män har en ledande plats i 

samhället. Därför kan det lätt bli så att det ses som naturligt att pojkarna tar 

mer plats utan att detta reflekteras över. Vid analysen av observationerna 

upplevde vi att en rådande hegemonisk ordning tillämpades i flera av obser-

vationerna. Vid första observationstillfället på Bananen kunde vi se att en 

pojke, Beppe försökte hävda sin hegemoniska överordnad genom att vid 
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upprepade tillfällen inte låtsas höra Barbros tillsägelser om att vara tyst. Han 

fortsätter att prata, dock lite tystare, och försöker få med sig en annan pojke, 

Benjamin, som sitter bredvid för att få bekräftelse i sin maskulinitet. Detta 

tolkar vi även som ett sätt försöka underordna Barbro och hennes tillsägelser. 

Vid observationstillfälle två på avdelningen Apelsinen skulle barnen fiska 

efter frågor med hjälp av ett fiskespö med en magnet på. Alla barnen fick turas 

om att fiska. När alla gjort några gånger fiskade en flicka, Anna, upp en fråga 

som Agneta sedan läste upp. Hon tvekar och verkar blyg, sjunker ihop lite och 

verkar obekväm med situationen och att ha uppmärksamheten. Två av 

pojkarna, Albin och Arvid utbrister i kör att ”det är ju skitlätt”, ”det kan jag” 

och bekräftar varandra i sin maskulinitet med uppmuntrande kommentarer 

och utropar svaret på frågan. På detta sätt underordnar de Anna och även 

Agneta som försöker invända med att det faktiskt var Anna som skulle svara 

nu och att det kanske inte alls var så lätt för alla.  

Vid observationstillfälle två på avdelningen Bananen fick barnen turas om att 

sätta upp bilder på flanotavlan som tillhörde en saga som Barbro läste. En av 

de äldsta flickorna, Beatrice, sträckte upp handen direkt och visade att hon 

ville sätta upp bilden. En av de yngre pojkarna, Botvid, var redan framme vid 

tavlan och hade själv tagit bilden. ”Okej då, du var visst på hugget idag 

Botvid” sade Barbro och fortsatte att läsa. När nästa bild skulle sättas upp 

räckte Beatrice direkt upp handen och lade till ett lågmält ”Jag vill”. Bosse, en 

pojke som verkar okoncentrerad och ligger på golvet och skruvar sig är den 

som fångar Barbros uppmärksamhet. ”Bosse, kan inte du hjälpa mig att sätta 

upp den här bilden på tavlan” lirkar Barbro. Vi tolkar detta som ett försök att 

avleda Bosse och få honom intresserad igen. Vid nästföljande bild utspelar sig 

ett liknande scenario, Barbro vänder sig alltså till de barn som aktivt kräver 

uppmärksamhet genom störande moment och använder aktiviteten att sätta 

upp bilden som en avledningsmanöver, det kan nästan tolkas som en belö-

ning. Beatrice som inte får något gehör för sin önskan ser ut att tappa intresset 

och småpratar istället med Bella som sitter bredvid. Inte förrän nu när Beatrice 

fått vänta en bra stund, ställer Barbro frågan till henne om hon vill sätta upp 

nästa bild. Om detta beror på att hon tidigare räckt upp handen och att det 

faktiskt var hennes tur nu, eller om det beror på att hon började prata med 

Bella och på så vis fångade Barbros uppmärksamhet är svårt att veta. Dock 

kan vi se tydligt att det hjälper vara ”pratig” och ”stökig” för att fånga peda-

gogens uppmärksamhet.                      

Det var endast Agneta av de tre pedagogerna i vår studie som tycker att pojkar 

ofta tar mer plats än flickor. Att de övriga två inte ansåg sig göra skillnader i 

barnens utrymmes/uppmärksamhetsfördelning kan jämföras med det som 

Olofsson (2007) skriver om könsblindhet. Att könsmönstren sitter så djupt i 

oss att de nästan blir osynliga. Agnetas arbetslag var också det enda av de tre 

som hade genomför observationer av varandra för att se om de fanns skillna-

der i utrymmesfördelningen i olika situationer och vad den i så fall berodde 
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på. Vi tror att detta medför till att hon är mer medveten om att det finns 

skillnader i hur vi pedagoger bemöter barnen.  

Olofsson (2010) bekräftar att forskning visar att pojkar ges mer uppmärksam-

het i samlingen därför är det viktigt att tänka på detta och också lika ofta 

vända sin uppmärksamhet till flickor även om de själva inte kräver det. Hon 

tycker också att pedagoger bör se över och analysera materialet som används i 

samlingen för att bryta ett mönster med stereotypa könsroller som modiga, 

aktiva pojkar och snälla, passiva flickor. På så sätt vidgar man barnens 

valfrihet och visar att det finns alternativa sätt att agera på. Hellman (2010) såg 

genom sina observationer av olika situationer i förskolan att den position som 

ger högst status av både pedagoger och barn är det självgående, kompetenta 

barnet.  Barn som får denna position får större möjligheter att påverka och 

välja än andra. Detta mönster har även vi sett genom våra observationer, de 

barn, ofta pojkar, som har många markeringar på kategorin tar ordet själv och 

benämner med namn har också många markeringar på negativ uppmärksam-

het. Detta visar på att de barn som fogar sig, väntar på sin tur och inte tar för 

sig heller inte får några tillsägelser av pedagogerna. Markeringarna på 

kategorin positiv uppmärksamhet var jämt fördelade mellan pojkar och flickor 

och förhållandevis få på alla observationer. Detta visar även att det självgåen-

de barnet som fogar sig och inte själv tar uppmärksamheten i och med det inte 

heller får mer positiv uppmärksamhet från pedagogerna. De mycket få 

markeringar inom kategorin positiv uppmärksamhet var ett resultat som 

förvånade oss mycket. Vår förförståelse av samlingen var att det är en aktivitet 

med interaktion mellan pedagogen och barnen och i viss utsträckning mellan 

barnen. Alla pedagogerna uppgav att de planerar samlingen utifrån att den 

ska vara rolig och meningsfull för barn och pedagog. De få markeringarna 

inom denna kategori kan tolkas utifrån Rubinstein Reich (1996) teori om de 

olika samtalen under en samling. Det ledda samtalet och förhöret är enligt 

henne klart överrepresenterade samtalsformer under en samling och verkar 

vara så även i våra observerade samlingar. Vår tolkning är att pedagogen 

ställer ofta ledande frågor som hon sedan tolkar fritt utan någon positiv 

återknytning till barnet. 

Att pedagogerna i vår studie inte anser att lärande är det primära syftet i 

samlingen har vi funderat en del på. Vad är egentligen lärande? Borde inte allt 

som görs under dagen i förskolan vara ett lärande. Vi tolkar att pedagogerna i 

det här avseendet använder begreppet lärande för att beskriva mer klassiska 

lärsituationer, så som läs- skriv och matematikinlärning. Vi anser dock att allt 

vi sett under våra observationer handlar om lärande. Om det inte är i det 

klassiska utförandet så lär barnen andra färdigheter så som turtagning, 

tålamod och att prata i grupp.                 

Något som vi inte upplevt i våra observationer men som flera av forskarna 

inom ämnet erfarit är det som speciellt Odenbring (2010) men även Månsson 

(2000) tar upp om stötdämpare och hjälpfröknar. Under alla de samlingar som 
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vi observerade hade barnen inga speciella platser utan fick sitta där de ville. 

Oftast så satt pojkarna tillsammans och flickorna tillsammans och vi såg inga 

tendenser till att flickorna användes för att hålla ordning på pojkarna. Vi tror 

att detta kan ha mycket att göra med att barnen fick sitta vart de ville på 

samtliga samlingar.  Om det hade varit så att pedagogerna i förväg hade 

planerat och bestämt sittplatser till barnen hade de kanske tänkt mer i banorna 

av Odenbrings (2010) och Månssons (2000) tankar om flickor som stötdämpa-

re. Det kan också vara så att barnen agerade annorlunda vid de tillfällena vi 

observerade vilket gjorde att dessa företeelser inte framkom. Vi kunde inte 

heller i våra observationer se några tendenser till att barnen agerade hjälp-

fröknar. I intervjuerna påpekade som tidigare nämnts att barnen ofta får vara 

med och planera och hjälpa till i samlingarna, vilket kan ses som en typ av 

hjälpfröken roll. Pedagogerna pekade på att detta var något positivt och som 

gjorde att barnen utvecklades. Även vi ser detta som något positivt, så länge 

det både är pojkar och flickor som tilldelas denna roll.  

Metoddiskussion 

Då vår avsikt med denna studie var att studera pedagogers förhållningssätt 

och bemötande av flickor och pojkar i förskolan upplever vi vårt val av metod 

som väl fungerande. Med hjälp av observationer och intervjuer har vi kunnat 

undersöka hur pedagogerna i studien förhåller sig kring detta. Att observera 

tillsammans kände vi fungerade bra, vi gör alla individuella tolkningar av 

saker som sker och genom detta sätt så kunde vi delge varandra av våra 

reflektioner och tolkningar. Genom dessa diskussioner med varandra tror vi 

att vi kan ha upptäckt mer än vad vi gjort om vi hade varit ensamma vid 

observationerna. Över lag har vi dock uppfattat pedagogernas agerande på 

liknande sätt och vår förståelse av empirin har till stor del överensstämt.   

 Vi tror att det var till vår fördel att vi hade en tidigare relation till förskolorna 

och pedagogerna, då detta medför ett förtroende redan från början.  Dock var 

vi medvetna om att detta i sin tur kunde bidra till att personliga åsikter och 

reflektioner kunde spela in i vår analys. Detta har vi försökt varit noga med i 

bearbetningen av materialet och hela tiden delgett varandra våra upplevelser 

och ställt dessa mot varandra.  

Vårt val gällande att inte informera pedagogerna om studiens egentliga syfte 

upplever vi som en fördel i studien. Eftersom studiens syfte var att undersöka 

pedagogernas bemötande av barnen anser vi att om de vetat om detta skulle 

de vara mer eftertänksamma och noggrannare i sitt beteende under observa-

tionerna.  

Valet av att i intervjuerna ställa frågor som för pedagogerna var okända var att 

vi strävade efter så spontana svar som möjligt. Vi uppfattar att intervjuerna 

blev något kortare än vad vi hade förväntat oss men detta är en risk som finns 

när informanterna inte är förberedda på vilka frågor de får svara på. Dock 
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kände vi att vi ville göra på detta sätt då det ofta är den första tanken som 

dyker upp som speglar det beteende vi har. Självklart finns det både för och 

nackdelar med att göra på detta sätt. Om informanterna hade delgetts frågor-

na i förväg hade troligen svaren blivit mer utförliga och intervjuerna längre 

samt att de hade fått mer tid på sig att reflektera över sina åsikter, vilket hade 

gett en annan karaktär på vårt insamlade material. En annan orsak till att 

intervjuerna blev något korta skulle kunna vara att informanterna kändes sig 

något osäkra och i underläge då vi var två som intervjuade, trots detta så tror 

vi att det är bra att vara två då en kan fokusera på att ställa frågorna och den 

andre kan fokusera på att skriva anteckningar och titta på yttre faktorer som 

exempelvis kroppsspråk. Att vi inte ställde tillräckligt många följdfrågor kan 

också vara en bidragande orsak till de något korta intervjuerna. 

Anledningen till att vi valt att fokusera på samlingen är att det är en av de 

mest tydliga vuxenstyrda situationerna på förskolan. Vi anser att det under 

dessa strukturerade aktiviteter kan vara lättare att observera vad som sker och 

hur pedagoger förhåller sig gentemot flickor och pojkar till skillnad från om vi 

hade observerat exempelvis den fria leken. Vi är väl medvetna om att vårt val 

av att endast utgå från tre pedagoger medför en begränsning och det är inte 

möjligt att göra en generalisering av pedagogers bemötande av barn enbart 

genom denna studie. 
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Slutord 

Att genomföra denna studie har varit väldigt intressant och lärorikt och 

kommer att vara något vi har med oss i vår framtida lärarroll. Att skriva 

tillsammans har vi bara sett positivt på då vi har haft möjlighet att utbyta idéer 

och tankar under processen, vi har även haft möjlighet att stötta varandra 

under motgångar hjälpt varandra att finna nya vägar. Genom detta examens-

arbete har vi fått en vidare förståelse vad gäller genusmedvetenhet och 

upptäckt hur stort detta område är. Vi har även upptäckt att detta inte är något 

självklart för alla pedagoger att jobba med och att även de som anser sig vara 

medvetna känner att det är svårt att överföra i praktiken. Vi hoppas att vi i vår 

framtida yrkesroll kan motivera och inspirera våra kollegor till att tänka mer 

på hur de bemöter barnen. Slutligen hoppas vi att både samhället och genus-

debatten kan medföra en förändring i detta. 

Förslag till vidare forskning skulle kunna vara en liknande studie, men utifrån 

barnens perspektiv. Hur ser barnen på samlingen? Hur upplever de fördel-

ningen av talutrymme? Känner de att de har möjlighet att påverka samlingen 

och dess innehåll?  

Eftersom jämställdheten i samhället snabbt och kontinuerligt utvecklas så är 

det alltid intressant med ny och aktuell forskning inom området. Genusfrågan 

behöver ständigt ses från olika och nya vinklar.  
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BILAGA 1: Informationsbrev till förskolor 
 
Hej 

 

Vi heter Ida Hemborg och Charlott Söderberg och är studenter från 

lärarprogrammet vid Mittuniversitet Härnösand. Vi är nu inne på vår sista 

termin och ska nu påbörja vår C-uppsats som kommer att genomföras under 

10 veckor (v.3-12). Arbetet kommer att handla om samlingen i förskolan och vi 

intresserar oss för samspelet mellan pedagoger och barn. För att undersöka 

detta ha vi först tänkt observera verksamheten och sedan intervjua er 

pedagoger. För att få ett djupare perspektiv vill vi gärna besöka er förskola vid 

två olika tillfällen. Medverkan är givetvis frivillig men vi är tacksamma för er 

hjälp. Allt material kommer att behandlas enligt vetenskapsrådets 

forskningsetiska råd och så att ingen obehörig kommer att kunna ta del av 

detta; inga namn kommer att nämnas på vare sig barn, personal, förskola eller 

kommun. Materialet kommer enbart att användas i vår uppsats och sedan 

förstöras när uppsatsen är färdig och godkänd. Uppsatsen kommer sedan att 

bli offentlig handling och finnas tillgänglig för läsning i databasen Diva. 

 

Vid eventuella frågor är ni mer än välkomna att kontakta oss.   

 

Tack på förhand! 

 

Ida Hemborg   Charlott Söderberg 

xxx@hotmail.com   xxx@hotmail.com 

070-xxx xx xx   070-xxx xx xx 
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mailto:%09xxx@hotmail.com
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BILAGA 2: Informationsbrev till föräldrar  

 

Hej 

 

Vi heter Ida Hemborg och Charlott Söderberg och är studenter från 

lärarprogrammet vid Mittuniversitet Härnösand. Vi håller nu på med vår C-

uppsats och skriver om samlingen i förskolan och intresserar oss för samspelet 

mellan pedagoger och barn. För att undersöka detta kommer vi att göra 

observationer av samlingar vid er förskola vid två olika tillfällen. Vi undrar nu 

därför om ditt/ert barn får delta i undersökningen. Medverkan är givetvis 

frivillig men vi är tacksamma för er hjälp. Allt material kommer att behandlas 

enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer och ingen obehörig kommer 

att kunna ta del av detta. Inga namn kommer att nämnas på vare sig barn, 

personal, förskola eller kommun. Materialet kommer enbart att användas i vår 

uppsats och sedan förstöras när uppsatsen är färdig och godkänd. Själva 

uppsatsen kommer att bli offentlig handling när den är klar. 

 

Om ni inte vill att ert barn ska medverka i studien så meddela personalen på 

ditt barns förskola senast den… 

 

Vid eventuella frågor är ni mer än välkomna att kontakta oss.   

 

Tack på förhand! 

 

Ida Hemborg   Charlott Söderberg 

xxx@hotmail.com   xxx@hotmail.com 

070-xxx xx xx   070-xxx xx xx 

   

 

mailto:xxx@hotmail.com
mailto:%09xxx@hotmail.com
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Bilaga 3: Observationsshema 

 

 Pojke 1 Pojke 2 Pojke 3 Pojke 4 Flicka 1 Flicka 2 Flicka 3 Flicka 4 

Pedagogen 

benämner 

barnet med 

namn 

        

Barnet tar 

ordet själv 

 

        

Negativ 

uppmärk- 

samhet från 

pedagog 

        

Positiv 

uppmärk-

samhet från 

pedagog 
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BILAGA 4: Intervjufrågor 

 

Tillfälle 1. 

1. Berätta om dagens samling. Var det en vanlig samling eller hände nå-

got ovanligt/oväntat? 

2. Hur och vad planerade du inför dagens samling? 

3. Vad tänker du är det viktigaste med er samling? 

 

Tillfälle 2. 

1. Hur tänker du kring könsroller och genus i samlingen? 

2. Anser du att det ibland kan krävas olika bemötanden av olika barn? 

3. Hur tänker du om barnens utrymme i samlingen, brukar någon grupp 

av barn ta mer plats än andra? 

 

 


