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Sammanfattning   

 

Den här studien undersöker interaktionen mellan pedagoger och barn i förskolas 

vardagsrutiner ur ett genusperspektiv. Studien har genomförts utifrån kvalitativ metod och är 

en etnografiskt inspirerad fallstudie. Studien har genomförts genom deltagande observationer 

som videoinspelades. Observationerna består av tre vardagsrutiner i förskolas verksamhet, 

samling, hallen och måltiderna. Observationerna har analyserats och studiens resultat visar att 

pedagogerna gör en stor skillnad vad gäller deras bemötande av pojkar och flickor. 

Pedagogerna ger flickorna mer förutsättningar och större möjligheter till att utveckla sina 

kompetenser medans pojkarna blir hämmade in sin utveckling samt otrygga och osäkra på sig 

själva. Resultatet visar även att det finns en medvetenhet om arbete med genus och 

jämställdhet i förskolan men samtidigt en omedvetenhet om hur man går tillväga föra att 

främja genus och jämställdhets arbeten i förskolan.  

 

Nyckelord: Genus, Pedagog, Barn, Utveckling, Bemötande, Jämställdhet 
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1. Inledning

Kön och framförallt genus är något som är aktuellt i de flesta förskolor, men vad betyder 

genus?  Sara Frödén (2012) menar att begreppet genus växte fram genom att feministiska 

forskare ville producera ett mindre laddat ord i stället för kön men att det fortfarande skulle 

vara lätt att koppla till biologin. Under 2000-talets början tog många pedagoger kurser i 

genusvetenskap, detta skulle hjälpa dem att göra det möjligt att utvidga sina diskussioner om 

kön och genus. Det skulle utvecklas till mer än prat om grupperna pojkar och flickor som är 

av ett visst kön. Christian Eidevald och Hillevi Lenz Taguchi (2011) anser att arbete med 

jämställdhet måste börja redan hos de små barnen för att man ska kunna bryta ojämnlika 

mönster och de strukturer som finns mellan de olika könen. Ju mer jämställda de yngre barnen 

kan bli desto mer jämställda kommer samhället att bli i takt med att dessa barn växer upp 

(Eidevald & Lenz Taguchi 2011).  

 

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

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

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och -pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller (Lpfö -98/2010, s 5) 

 

Detta är vad läroplanen för förskolan (Lpfö -98/2010) säger om hur pedagoger bör se och 

bemöta pojkar och flickor i förskolan. Samling, hallen och måltiderna är på förskolan 

vardagsrutiner och här menar Eidevald (2011) att det finns möjligheter för barnen att 

utvecklas på många plan.  

Mitt intresse för genus har växt fram genom hela min utbildning och jag tycker att det är 

viktigt att bemöta alla lika och att alla oavsett kön är av lika värde. Jag anser att 

problematiken inom genusperspektivet i förskolan är att det finns en medvetenhet om ämnet 

men även en omedvetenhet om hur man jobbar med det för att förbättra genusperspektivet i 

verksamheten.  

 

Syfte och frågeställning 

Jag har därför gjort en etnografiskt inspirerad fallstudie där syftet är att undersöka 

interaktionen mellan pedagoger och barn i förskolans vardagsrutiner ur ett genusperspektiv. 

Den frågan som jag valt att ställa mig är:  
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 Vilka skillnader och likheter finns det i pedagogernas bemötande av pojkar och flickor 

i förskolans verksamhet? 

 Hur kommer likheter och skillnader i pedagogernas bemötande av pojkar och flickor 

till uttryck i situationer som har potential att bidra till ett jämställdhetsarbete? 

 

Disposition  

Min studie består av 7 kapitel. Inledningsvis i kapitel 1 följer en inledning, syfte och 

frågeställning till studien. I kapitel två och tre beskriver jag teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning angående mitt ämne. I de teoretiska utgångspunkterna nämns de centrala 

begreppen för denna studie vilka är kön och genus, genusordning och jämställdhet. I kapitel 

fyra beskrivs metodologi och metod, vilken ansats jag utgått ifrån samt hur jag kommer att gå 

tillväga i mina analyser.  I femte kapitlet beskrivs materialbearbetning och analysförfarande. I 

kapitel sex beskriver jag mina observationer samt analyserar dem och i sju kapitel diskuterar 

jag de resultat jag kommit fram till samt diskuterar val av metod.   
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Kön och genus  

Begreppen kön och genus kan användas på många olika sätt och just inom Sverige så används 

dessa på olika sätt trott att de nästan har samma innebörd. Sedan 1980-talet har begreppet 

genus introducerats i olika verksamheter, användning av begreppet har ökat och 

populariserats. Enligt Sara Frödén (2012) har begreppet genus framkommit av feministiska 

forskare i syfte om att skapa ett mindre laddat ord i stället för kön men som fortfarande lätt 

kunde kopplas till biologi. På 2000-talets början så började många pedagoger ta kurser i 

genusvetenskap. Under dessa kurser presenterades teorier som skulle göra det möjligt för 

pedagogerna att utvidga sina diskussioner om kön/genus, det skulle bli till något mer än bara 

prata om grupper av pojkar och flickor som är av ett vist kön. Man skulle med hjälp av dessa 

teorier ha utökat möjligheterna att lägga fokus på hur den enskilda individen gör genus 

(Eidevald & Lenz Taguchi 2011). Eidevald och Lenz Taguchi (2011) menar att 

jämställdheten måste börja med de yngre barnen, för att man ska kunna bryta de ojämlika 

mönster och strukturer som finns mellan könen och kunna åstadkomma en förändring måste 

arbetet med jämställdhet börja i förskolan. Tanken är att mer jämställda de yngre barnen kan 

bli, desto mer jämställd skulle samhället senare att bli i takt med att dessa barn växer upp. 

  

Genusordning  

 Inga Wernersson (2009) beskriver begreppet genusordning som något som betecknar det som 

är i centrum för en kommande studie. Genusordning kan ha olika innebörder, det är ett 

neutralt begrepp som används för att beteckna eller beskriva normer och regler som är 

specifika och som särskiljer män och kvinnor i ett samhälle, en miljö eller kultur. Begreppet 

genusordning har dock oftast en politisk koppling och en laddad innebörd där antaganden om 

en orättvis maktfördelning mellan de två könen läggs in i begreppet. I de båda fallen ser man 

genusordning som ett verk av människor, något som skapats av olika anledningar och hålls 

levande men som också raseras och skapas om på nytt (Wernersson 2009). I det svenska 

samhället i dag finns det många debatter om olika jämställdhetsfrågor menar Wernersson 

(2009). Det kan handla om pappamånader till försäkringsbolag, mäns våld mot kvinnor, 

kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser, dessa kan ses som exempel på vilket normsystem 

råder i övergripande köns/genusordningar inom offentliga handlingar. Författaren menar även 

att skillnader mellan etniska svenska och grupper med människor från andra kulturer som kan 

uppstå är en annan bild av hur könstillhörigheten kan få konsekvenser, beroende på de olika 

normsystemen som finns kopplade till genus.  Mellan pojkar och flickor, män och kvinnor, i 
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klassrum, på arbetsplatser eller i kompisgäng så menar Wernersson (2009) att det även där 

sker en förhandling om vilken genusordning som ska gälla vid särskilda sammanhang. 

 

Jämställdhet  

Under många år användes begreppet jämställdhet som en utgångspunkt i arbetet med att 

motverka orättvisor bland pojkar och flickor, men även bland kvinnor och män. Under 1960- 

talet menar Eidevald (2011) att begreppet kopplades till olika förutsättningar, där fokus låg på 

hur flickor och kvinnor skulle kunna ges mer rättvisa förutsättningar i arbetsliv, politik, 

familjeliv och utbildning.  Utbyggnad av daghem, rätten till sin egen kropp och sexualitet 

samt ekonomisk självständighet var de viktiga områden som fördes fram inom olika 

kvinnorörelser och det är just därför jämställdhetsfrågor fortfarandeförknippas med 

kvinnorörelser och kvinnofrågor. Hur förskollärare ser på pojkar och flickors beteende 

påverkas av värderingar som gäller i det samhället man lever i, till exempel pappors och 

mammors roller. På så sätt blir även synen på förskolan föränderlig och föremål för ständiga 

omförhandlingar kring vad förskolan ska ge barnen. Många av de tidigare utförda 

förändringarna gällande utjämning mellan kvinnor och män har först och främst handlat om 

att stärka kvinnors och flickors situationer (Eidevald 2011). På så sätt har även 

jämställdhetsarbetet i förskolan förknippats med kvinnofrågor och extra insatser riktat till 

flickorna. Diskussionerna om fler män i förskolan menar Eidevald (2011) ses inte som en 

kvinnofråga, utan ses mer som ett argument om att förskolan har blivit allt för feminiserad.  

Historiskt sett så har insatserna för ökad jämställdhet skiftat ifrån att kvinnor och män ska ha 

samma förutsättningar till att män och kvinnor utifrån olika förutsättningar ha skilda 

arbetsuppgifter och roller. I förskolan har det handlat om att flickor och pojkar ska ges samma 

förutsättningar men också där de ges olika förutsättningar men värderas lika oavsett. Dessa 

två argument ligger sida vid sida och kommer ibland i konflikt med varandra, häftiga 

diskussioner kan då uppstå om vad som är viktigt för en mer jämställd förskola. Eidevald 

(2011) menar att det med andra ord inte finns en enda feministisk rörelse som är enad om 

gemensamma mål eller politiska antaganden om hur man ska arbeta för att få ökad 

jämställdhet i förskolor, skolor, organisationer, utbildningar och familjer. Det finns även de 

som ifrågasätter om flickor och kvinnor verkligen ska ha samma förutsättningar och 

möjligheter som pojkar och män. De menar att flickor och kvinnor inte har samma önskningar 

och behov som pojkar och män och att man då kan kategorisera med hjälp av kön som en 

grund för vilka insatser som kan behöva genomföras.  
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Begreppet genus började diskuteras utifrån att man inte kan bestämma de olika individernas 

egenskaper och förutsättningar beroende på vilket kön de hade. På så vis uppkom begreppet 

genuspedagogik, detta användes för arbeten där barn inte ska bemötas utifrån det som ses som 

pojkigt eller flickigt. Eidevald (2011) menar också att genuspedagogik har kommit att 

användas i de arbeten där pojkar och flickor skiljs åt för att träna på olika saker som passar 

deras kön.  

Under 1970- och 1980- talet så ansågs jämställdhet utgår ifrån dominanta föreställningar om 

könsneutralitet, men detta tänkande har två motsägande synsätt på kön som en utgångspunkt. 

Den första innebär att kvinnor och män är lika och förstås som densamma men att det är 

genom socialisationen som de bli olika. Det andra synsättet är att de från grund och botten är 

biologiskt och genetiskt olika. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) menar att oavsett orsaken 

till olikheterna så är syftet med idén om könsneutralitet att alla. Oavsett vilken 

könstillhörighet man har så ska alla behandlas lika och ha/ges samma förutsättningar på de 

olika arenorna som finns i samhället. Alla ska ha samma möjlighet att välja yrken. 
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3. Tidigare forskning om jämställdhetsarbete i förskolan  

När jag har sökt efter tidigare forskning inom ämnet genus och genus i förskolan har jag 

avgränsat mig inom 2000-talet för att få tillgång till så ny forskning som möjligt. Detta är ett 

forskningsfält som hela tiden växer vilket gjorde att tillgången till mycket bra forskning var 

möjlig.  Mina sökningar har gjorts med hjälp av en databas kallad Libris och även med hjälp 

av min handledare. De sökord jag använde mig av var genus, genus i förskolan och 

jämställdhet.  De avhandlingar och litteratur som sedan valdes avgränsades genom efterfrågan 

av relevans till min studie och liknande forsknings om min.  

 

Genuspedagogikens framväxt 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) menar att redan i slutet av 1990-talet användes begreppet 

genuspedagogik av pedagoger i verksamheter men hade inte så stor betydelse. Det var först 

när Kajsa Svaleryd gav ut en bok med titeln Genuspedagogik som begreppet blev intressant 

för lärarutbildningar, medier och bland verksamma pedagoger. Detta var den första boken 

som genuspedagogik. När man jobbade med det könsneutrala tänkandet så jobbade man med 

att uppmuntra flickor att bli mer maskulina i sitt beteende, att de skulle bli mer pojkaktiga för 

att kunna hävda sig mot pojkar i olika situationer. Att jobba för att pojkarna skulle blir mer 

flickaktiga var det aldrig någon fråga om inom det könsneutrala tänkandet (Eidevald & Lenz 

Taguchi 2011). 

Eidevald (2011) menar att det finns många olika begrepp om används flitigt inom olika 

jämställdhetsprojekt och ett av dem är genuspedagogik. De flesta kan inte förklara vad 

begreppet innebär utan menar att de flesta redan vet vad det står för. De förklaringar som 

kommit är ”svävande” som till exempel ”det handlar om respekt”, ”det är att arbeta 

demokratiskt” eller ”det är att utgå från varje individ” (Eidevald 2011, s 19). Men på 

följdfrågor om vad detta betyder kan inte en precis beskrivnings ges menar Eidevald (2011). 

Alla stora pedagogiska inriktningar mer eller mindre utgår ifrån respekt, demokrati och varje 

individ. Eftersom genuspedagogiska inriktningar sällan kan ge precisa beskrivningar på hur 

förskollärare kan använda sig av det i praktiken menar Eidevald (2011) att det saknas en 

självklar konsensus om vad som anses som genuspedagogik eller hur jämställdhetsarbete bör 

bedrivas inom förskolan. Det finns en osäkerhet om begreppet är kopplande till genus 

och/eller jämställshetsarbete. Många förskollärare menar att de är för jämställdhetsarbete 

samtidigt som de har svårt att förklara vad jämställdhet är. 
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 Begreppen Genuspedagogik och Jämställdhetspedagogik används menar Eidevald (2011) 

som beskrivningar av jämställdhetsarbeten men ibland med olika definitioner om de ens 

definieras. Den enda och minsta gemensamma nämnaren som dessa begrepp har är att de alla 

gör anspråk för någon form av förändring gällande förhållandet mellan kvinnor och män. 

2003 bestämde regeringen att det skulle tillsättas en delegation för jämställdhet i förskolan, 

detta för att de ansåg att arbetet med jämställdhet gick alldeles för långsamt. För att 

förskolorna skulle få konkreta hjälpmedel att jobba med så delades medel ut till olika 

jämställdhetsprojekt. Eidevald (2011) beskriver att Linnéa Bodén gjorde olika studier där hon 

undersökte vilka resonemang om jämställdhet och kön/genus som visade sig i 

utvärderingsmaterialet efter dessa projekt. I Bodéns studie kom det fram att pedagoger vill att 

barnen ska välja fritt men om pedagogerna anser att barnen valt något traditionellt, gjort ett fel 

val ska de förändra sitt bemötande eller miljön runt barnet så att den gör otraditionella val. 

Detta perspektiv har rötter i socialisationsteorier och i socialkonstruktionistiska 

teoribildningar, där allt fokus är riktat mot vad dem vuxna gör.  Individperspektivet är också 

något som Eidevald (2011) menar har fått fäste i förskolan, där pedagogerna antas se barnen 

som enskilda individer och bemöter dem individuellt gör att behandlingen också antas vara 

likvärdig och rättvis. 

 

Förklarningsmodeller för bemötande av pojkar och flickor 

Eidevald (2011) skriver om skillnader som han tillsammans med sina kollegor på förskolan 

diskuterat samt de skillnader som han sett när han gjort sina studier. Dessa skillnader menar 

Eidevald (2011) har gjort att vi använder oss av olika förklaringsmodeller för att kunna 

beskriva varför pojkar och flickor bemöts på olika sätt. Om en flicka på förskolan har syskon 

hemma så kan pedagogerna be henne att vänta eftersom hon har syskon så har hon lärt sig att 

vänta. Medan pedagogerna anser att en pojke som har syskon inte anses kunna vänta även om 

han också har syskon hemma och får vänta. Detta är ett sätt menar Eidevald (2011) för 

pedagogerna att hävda att det inte är dem vuxna som gör skillnad på pojkar och flickor, utan 

att de i stället kan hänvisa till att det finns skillnader hos barn oavsett kön. Genom att 

pedagogerna hänvisar till dessa skillnader så kan de fortsätta att bemöta fickor och pojkar 

olika utan att de ses som skyldiga till någon form av diskriminering. I böcker och rapporter 

finns det mer än ett svar på vad problemet är eller inte är, de tar även upp svar på hur en 

förskollärare ska göra i sin verksamhet. Några av dessa böcker och rapporter utgår ifrån att 

kvinnor och män är olika och blir på så viss bra på olika saker, samt att vi kompletterar 

varandra med våra olikheter.  Att arbeta mot detta kan i bland anses som att arbeta emot 
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naturen och därför är det dömt att misslyckas. En del menar Eidevald (2011) anser till och 

med att det kan förstöra eller skada barnen om de inte får utvecklas utifrån de biologiska 

förutsättningarna som finns.  

 

När olika arbetslag ska beskriva att de förändrat sitt arbete gällande jämställdhet i 

verksamheten så är det oftast två huvudteman de lyfter, könsneutralitet och könskodat. För att 

undvika att leksakerna på förskolan blir den del av könsidentitetsutvecklingen hos pojkar och 

flickor erbjuder i stället en del förskolor material som saknar en klar könskodning. Vatten, 

lera, bokstäver skapande material, utklädningskläder, bollar, cyklar och hopprep är en del 

material som anses vara könsneutrala men även skogen anses som en könsneutral eller 

könsöverskridande miljö. Christina Wehner-Godée(2011) skriver om bland annat könskodade 

leksaker och hur pedagogerna eller andra vuxna har bestämt vem som ska få leka med vad 

och vad som är pojkigt eller flickigt, hur rum de leker i ska vara möblerade och utformade. 

Hon menar även att genusperspektivet handlar om mer än plaster och material, pojkar och 

flickor. Det handlar om hur pedagoger och vuxna talar och agerar på olika sätt, detta 

avspeglas i pedagogernas förhållningssätt till barnen men påverkar även barnens syn om vad 

som är kvinnligt och manligt, pojkigt eller flickigt (Wehner-Godée 2011). Detta menar 

Eidevald (2011) är olika strategier för att lägga fokus på genus och jämställdhet i förskolan.  

I tidigare forskning och nutida forskning där fokus har vilat på om förskollärare gör någon 

skillnad på pojkar och flickor eller om de ser dem som lika framkommer det att personalen på 

förskolan beskriver flickor och pojkar som varandras motsatser (Eidevald 2011). Detta är 

något som även noterats i olika studier från olika länder, där barnen reagerat på att andra barn 

inte följer de stereotypa förställningar som förskollärarna har på hur pojkar och flickor ”ska” 

vara.  

 

Kompensatorisk genuspedagogik 

Frödén (2012) skriver om en populär strategi men som också är kritiserad inom 

jämställdhetsarbeten, kompensatorisk genuspedagogik eller bara kompensatorisk pedagogik.  

Denna pedagogik innebär att man delar upp barnen på förskolan i olika pojk- och flickgrupper 

där de får utöva särskilda färdigheter och kompetenser. Enligt Eidevald (2011) så får pojkar 

och flickor träna på de egenskaper som de förväntas sakna så som att uttrycka sig eller att visa 

hänsyn. Grundtanken inom kompensatorisk genuspedagogik är den gruppering som blir ska 

stärka barnens könsidentitet samtidigt som barnen stimuleras till att utmana de stereotypa 

mönster och handlingar som finns (Frödén 2012). Genom de enkönade grupperna anses 
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barnen få en möjlighet att öva upp de förmågor och egenskaper som de anses sakna på grund 

av sin könstillhörighet, anser Eidevald (2011) precis som Frödén (2012). Förespråkare menar 

att det är först när barnen är i blandade grupper, både pojkar och flickor som resultaten ska 

synas och erkänner även att det finns en viss problematik i att barnen är i enkönade grupper. I 

olika studier framkommer andra kompensatoriska tvärtom strategier, så som att pedagoger 

medvetet bemötte pojkar och flickor olika fast på ett icke-stereotyp sätt. De uppmuntrade 

flickor till att leka mer maskulina och pojkaktiga lekar och uppmuntrade pojkarna till att leka 

mer flickiga lekar eller med mer kvinnliga leksaker. De betonade känslor och använde ett 

rikare språk till pojkarna och till flickorna gav de beröm när de hade varit starka och modiga 

(Frödén 2012).  Frödén (2012) menar att den kompensatoriska genuspedagogiken handlar om 

att ge kompensation för förgivet tagna brister hos pojkar respektive flickor. Detta innebär att 

pedagogerna utgår ifrån ett särartstänkande gällande kön. Även om skillnaderna mellan pojkar 

och flickor är socialt eller biologiskt konstruerade så förväntas de sakna vissa kompetenser 

och färdigheter som de behöver öva upp, gärna var för sig. Att dela in i dessa grupper blir 

problematiskt då de bra är grundade på vilket kön barnen har, man utesluter alltså ålder, 

intresse eller liknande (Frödén 2012). Här ligger fokus på skillnaderna som finns mellan 

könen i stället för på variationen inom könen. Genom att arbeta på detta sätt i förskolan menar 

Frödén (2012) att pedagogerna ger signaler till barnen om att kön är något som är väldigt 

betydelsefullt, att det är en slags övergripande identitetsposition och att det endast finns två 

komplementära och fasta könskategorier som förkroppsligas på ett förutbestämt sätt. 

Kompensatorisk genuspedagogik menar Frödén (2012) kan i stället för att motverka leda till 

att stereotypa antagande gällande kön förstärks och upprätthålls.   

 

Situationer med potential för ett jämställdhetsarbete 

Samling i förskolan anses göra barnen delaktiga av de uppförandekoderna som finns när de 

kommer upp till skolan senare i livet. Enligt förskollärare anser dem att det viktigaste med 

samling är att det förberedande in för skolan, det är den funktionen en samling ska ha 

Eidevald 2011). På så sätt lär sig barnen redan tidigt att det är läraren som bestämmer, 

upprätthåller ordningen och det är dem som tar initiativet. Samlingar anses vara då pedagogen 

ska förmedla kunskap och olika traditioner till barnen men också ett tillfälle då varje barn ska 

uppmärksammas. Pojkars och flickors olika behov när det gäller förberedande inför skolan 

har lett till hur förskollärare bör bemöta barnen i förskolan. Eidevald (2011) skriver om 

barnpsykiatrikern Zlotnik som ger exempel på hur olikheter mellan pojkar och flickor kan 
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komma till uttryck och hur förskollärarnas bemötande behöver anpassas till deras olika 

förutsättningar. Zlotnik menar att pojkars utveckling kräver lite mer än flickors och därför blir 

pojkarna mer osäkra och otrygga under sin uppväxt. Det är när denna osäkerhet kommer till 

uttryck som pojkarna uppfattas som bråkiga och stökig men som enligt Zlotnik ska uppfattas 

som helt normalt och ska därför inte motarbetas (Eidevald 2011).   

 

Enligt Anette Hellman (2010) så har den forskning som gjorts om kön i förskoleåldern 

vanligtvis varit fokuserat på hur kön skapas i relation mellan könskategorierna pojkar och 

flickor i förskolan. Att pojkar är bråkiga när de är i förskoleåldern kan ses som en självklarhet 

i praktiken även om orsaken till varför kan skilja sig avsevärt. De flesta problemen förklaras 

med att ”det är ju så pojkar är”, den andra förklaringen som ofta fram kommer är familjen, så 

som frånvarande pappor eller ensamstående mammor. Den tredje förklaringen som finna vad 

gäller pojkar som är bråkiga i förskolan är att förskolan som institution inte kan hantera pojkar 

på samma sätt som flickor. Den fjärde förklaringen är att fokus har varit på hur flickor kan 

bryta olika mönster och därför har pojkarna glömts bort Hellman 2010). Den femte och sista 

förklaringen menar Hellman (2010) enligt Bredesen är att de bråkiga pojkarnas 

manlighetsideal är felaktigt. Resonemang om att pojkar har brister när det gäller empati har 

skapat en debatt om att förskolan som institution skapar protesterande pojkar. I debatten 

beskrivs de kvinnliga pedagogerna som starkast i mitten och i slutat av 1990-talet och att det 

var dem som inte kunde ta till vara på vad som ansågs vara pojkiga egenskaper. Dessa 

egenskaper kunde vara kampvilja eller motorisk aktivitet. Detta behövde inte enbart vara hos 

pojkar utan hos barn i största allmänhet. Hellman (2010) menar att de kvinnliga pedagogerna 

hade svårt för att skapa de olika förskolerummen så att de pojkiga egenskaperna fick komma 

till uttryck. Detta innebar, trodde man att pojkar hade svårare att finna sig till rätta i förskolans 

miljö än vad flickorna hade.  Eidevald (2011) beskriver hur de flesta samlingar avslutas med 

att barnen får berätta vad de vill leka med och sedan skickas i väg en och en till det valda 

området. Genom detta sker övergången från samling till lek på ett lugnt och smidigt sätt och 

barnen kan komma i gång med en ny aktivitet som de önskat göra. Genom att skicka i väg ett 

barn i taget till en näst kommande aktivitet menar Eidevald (2011) är ett tillvägagångssätt för 

att ytligare konstruera skillnader mellan pojkar och flickor, eftersom pojkar oftast får välja 

aktivitet först. Detta är inget som anses som något neutralt utan mer som ett arbetssätt för 

makt. Motiveringen till att man skickar i väg ett barn i taget är oftast för att det blir lugnare 

men detta gör även att många flickor, oftast får sitta och vänta och inte får samma tillgång till 
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det attraktiva materialet och miljöerna. Hellman (2010) beskriver en samling från hennes 

studie där barnen hade ringar på golvet med deras foto och namn i. Detta hade pedagogerna 

infört för att skapa lugn och ro under samlingen. För pedagogerna i denna samling verkar 

formen vara viktig då de vill kunna se och uppmärksamma alla under samlingen. Hellman 

(2010) tar upp hur flickor kan agera hjälpfröknar under samlingen, vilket kan irritera 

pedagoger då de känner sig utmanade om vem det är som egentligen bestämmer, sätter regler 

och håller ordning. Den uppmärksamhet som ges till pojkar under samlingen anses vara 

negativ och detta beror på att de bryter mot samlingens regler, de får mer negativ 

uppmärksamhet än om det vore en flicka (Hellman 2010).  Ylva Odenbring (2010) beskriver 

att en hjälpfröken nästan alltid är en flicka som kan vara allt från en allmän hjälpreda till att 

lugna de stökiga pojkarna. Flickor är redan i förskolan mer självständiga när det gäller 

färdigheter och praktiska sysslor än pojkar och detta är något som uppmuntras av personalen 

på förskolan. Flickors agerande i förskolan uppfattas som mer ansvarsfullt och det är redan 

som 2,5-3 åringar som de själva väljer att vara hjälpfröken. 

 

Påklädning är en av de vardagsaktiviteter som sker på förskolan, i förskolan utnyttjas 

vardagen för barnens lärande på ett annat sätt än i skolan menar Eidevald (2011). 

Pedagogerna menar att det är viktigt att ta vara på de rutinsituationerna som uppstår för att på 

ett enkelt sätt göra barnen medvetna om språkets funktion och matematiska begreppet till 

exempel. Det är i dessa situationer som pedagogerna ska ge barnen möjligheter att utveckla 

olika kompetenser. Förutom målet att barnen ska lära sig att klä på sig så menar Eidevald 

(2011) enligt Pramling Samuelsson och Sheridan att det finns andra mål som barnen ska lära 

sig och som dem kommer att ha användning av senare i livet. Pedagogernas uppgift under 

påklädningen är att identifiera barnens olika mognadsnivåer för att sedan kunna erbjuda dem 

hjälp. Barns handlingar visar inte bara i vilken sinnesstämning de befinner sig utan visar även 

en hel del om deras inlärningstakt, intressen, utvecklingsnivå och deras förhållande till vuxna 

och andra barn.  Påklädning är en typisk vardagssituation i förskolan och det är upp till 

pedagogerna att ge barnen det ansvaret barnen själva klarar av utifrån deras mognad (Eidevald 

2011). Pedagogerna intar då en övervakande position i hallen men den får två olika 

funktioner, de bedömer barnen mognadsnivå för att ta reda på hur mycket hjälp de behöver ge 

barnen och de hjälper de barnen som behöver hjälp. Eidevald (2011) menar att om barnen får 

för mycket hjälp med påklädningen kan pedagogerna hämma barnen utveckling.  
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Måltiderna är också en del av de rutinsituationer som pågår i förskolans verksamhet och det är 

vanligt att en del barn äter frukost, lunch och mellanmål på förskolan. Under måltiderna 

förväntas barnen lära sig en mängd olika saker samtidigt som de äter mat. Förskollärarna 

frågar eller berättar saker för barnen under måltiderna och vissa gånger kan de prata oavbrutet 

under hela måltiden. Det är här det verbala samspelet styrs av förskollärarna genom frågor 

och berättelser (Eidevald 2011). Här finns det tillfälle för barn och pedagoger att ha längre 

samtal och det är under måltiderna som barnen har en möjlighet till att träna på sin 

självständighet, de behöver få misslyckas med att till exempel häll upp mjölken. Att göra fel 

en är del av att bli självständig och att få känna ansvar menar Eidevald (2011). Måltiderna 

anses inte som ett likvärdigt möte mellan barn och pedagoger utan det är pedagogerna som 

bestämmer hur måltiderna ska organiseras, hur barnen ska uppföra sig, hur de klarar av att 

hantera bestick, glas och tallrik, om de får lov att gå och hämta mer mat själva eller om de 

behöver hjälp och andra regler som gäller för måltiderna. Eidevald (2011) anser också att det 

är under måltiderna som barnen får tillfälle att göras delaktiga i förskolans verksamhet då 

förskollärarna samtalar med barnen. När förskollärarna samtalar med barnen kallas det ibland 

för det pedagogiska spelet eller ett språkspel och detta för att det oftast är förskollärarna som 

bestämmer innehållet och är dem som pratar mest. Genom att pedagogerna ställer frågor till 

barnen om vad man ska göra involverar barnen i verksamheten och ger dem möjlighet till 

inflytande (Eidevald 2011). Eidevald (2011) menar enligt Johansson att förskollärarna bör 

använda måltiderna till så mycket mer än att bara äta, det är under måltider som förskollärarna 

kan uppmuntra barnen till att dela med sig om hur de tänker och resonerar kring något eller 

uppmuntra dem till att dela med sig av sina erfarenheter.  

 

Sammanfattningsvis så säger den tidigare forskningen att det är skillnad på pojkar och flickor, 

socialt konstruerade skillnader och biologiska. Förr ut gick man ifrån att alla pojkar och 

flickor skulle ges samma förutsättningar. I dag utgår man ifrån att pojkar och flickor inte ska 

ges samma förutsättningar men värderas lika oavsett kön, då de anses ha en biologisk och 

fysik skillnad gällande kön. Frödén (2012) skriver om den populära strategin, kompensatorisk 

genuspedagogik där man delade upp barnen i olika grupper för att de skulle få öva på sina 

kompetenser. Eidevald (2011) anser att de olika vardagsrutinerna samling, hallen och 

måltiden är situationer där barnen kan få öva på sina olika kompetenser genom att 

pedagogerna blir ”vägledare” till barnen och ger barnen en möjlighet att utvecklas oavsett 

kön.  Mitt syfte för denna studie var att undersöka interaktionen mellan pedagoger och barn i 
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förskolans vardagsrutiner ur ett genusperspektiv där jag formulerade följande frågor Vilka 

skillnader och likheter finns det i pedagogernas bemötande av pojkar och flickor i förskolans 

verksamhet och Hur kommer likheter och skillnader i pedagogernas bemötande av pojkar och 

flickor till uttryck i situationer som har potential att bidra till ett jämställdhetsarbete? För att 

kunna besvara dessa frågor har jag valt att studera situationer som har potential att bidra till en 

jämställdhets arbete, samling, hallen och måltiderna.  
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4.  Metodologi och Metod 

Etnografiskt inspirerad fallstudie 

Jag har inspirerats av en etnografisk metodansats under min fallstudie. Frödén (2012) menar 

att etnografi är en kvalitativ metodansats som är sammankopplat med socialantropologi men 

nu används inom en rad olika discipliner och har på så vis förändrats och omtolkat utifrån 

olika vetenskapliga traditioner. Det har varit svårt att enas om en standarddefinition av hur en 

studie bör utformas för att den ska vara etnografisk och om vad etnografi är. När man gör en 

etnografisk studie så menar Frödén (2012) att man har fokus på djupet i stället för bredden 

och att en eller flera kvalitativa metoder har använts. En grundprincip inom etnografi är att 

forskaren har tillbringat en längre tid på en verksamhet för att ha haft en möjlighet till att 

studera och skapa sig en förståelse för människornas vardagliga sociala och kulturella 

fenomen och praktiker för att relatera dessa till den mer övergripande kontexten. Det finns 

även skilda meningar om platsens utformning och om tidslängden på fältvistelsen. Det var 

först på 1920-talet som antropologerna själva började följa med på olika expeditioner och 

göra kortare fältarbeten och det var då etnografin utvecklades. Innan hade antropologerna bara 

tagit del av uppgifter från koloniala tjänstemän, missionärer och andra som utforskat 

outforskade delar av världen (Frödén 2012). Etnografer har studerat kulturer och människor 

på olika platser men de har aldrig undersökt platsen i sig. De etnografer som var verksamma i 

början av 1900-talet levde i en värld som är väldigt olika dagens menar Frödén (2012) och 

med att världens förändrades så förändrades också etnografin, främst när det kom att handla 

om platsen för fältarbetet.  I dag gör etnograferna sina fältarbeten på sin hemmaplan och i 

institutionella och offentliga miljöer så som klassrum, köpcentrum, sjukhus eller barer. 

Frödén (2012) menar även att det inte handlar om att samla data utan att man skapar sig data. 

Om man använder begreppet data insamling så kan det lätt tolkas som att 

forskaren/etnografen får ut på sitt fält och hämtar data som ligger färdigt att plockas. Data 

skaps i en interaktion mellan informanten och forskaren och det är alltid forskaren som har 

ansvaret för all data och dess analys. Frödén (2012) skriver att hon hade en öppen 

förhållningsätt gentemot sin empiri, hon lät fältet tala till henne. Att ha ett öppet 

förhållningssätt gentemot sin empiri och fältet innebär inte att man ska vara helt nollställd och 

förutsättningslös när man ska påbörja sitt fältarbete. Etnografen bär alltid med sig likt forskare 

en förståelse som orienterar denna mot det data som vill insamlas samt olika teoretiska 

verktyg som gör en påverkan på vilka problematiseringar som ställs. Enligt Helene Elvstrand, 

Ronny Högberg och Henrik Nordvall (2009) är kärnan i etnografi de deltagande 
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observationerna. Som metodansats så lämpar sig etnografi bäst i studier av sociala och 

kulturella mönster i grupper, i till exempel föreningsliv, klassrum eller på skolgården. 

Elvstrand, Högberg och Nordvall (2009)  menar att det är när observatören är deltagande i den 

verksamhet som står i fokus hen kan registrera och se de sociala händelserna som vill 

undersökas. Förutom observationer så möjliggör deltagandet till att mer information kan 

insamlas, inte bara genom observationer utan även genom intervjuer och samtal med de som 

medverkar i verksamheten. Deltagandet i verksamheten ger en större möjlighet till en mer 

djupgående förståelse av de företeelser och beteenden som observeras och studeras 

(Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2009)   

Fallstudie  

Eftersom jag bara har studerat situationerna på en enda förskola har jag gjort något som kallas 

för fallstudie.  Det som utmärker en fallstudie menar Martyn Denscombe (1998) är när 

utgångspunkten är riktad mot en enda undersökningsenhet, i mitt fall en förskola. Det händer 

att forskare enstaka gånger använder sig av två eller flera undersökningsenheter men 

principen bakom en fallstudie är att men riktar in sig på en enskild enhet än mot ett brett 

spektrum. Detta blir på så vis en rak motsats till det som används vid masstudier. Denscombe 

(1998) menar att man ska koncentrera sig på ett fall i stället för på flera, detta är för att om 

man studerar ett fall kan man skaffa sig insikter som kan få kommande konsekvenser och att 

det som är väsentligt kanske inte hade kommit fram om man använt sig av en 

undersökningsstrategi som täcker ett flertal enheter. Att skaffa sig unika och värdefulla 

insikter är bra för att man ska kunna undersöka saker/händelser på ett sätt som skiljer sig och 

är till en viss del bättre än andra tillvägagångssätt som finns. Med en fallstudie kan man 

studera saker/händelser i detalj. När man som forskare bestämmer sig för att bara undersöka 

en enda undersökningsenhet så blir möjligheterna mycket större för att kunna gå in på djupet 

och upptäcka saker eller händelser som inte hade blivit synliga om man använts sig av en ytlig 

undersökning med flera undersökningsenheter. De sociala processer och relationer som kan 

uppkomma har en avsikt att vara sammanlänkade med varandra och på så sätt påverkar de 

varandra. Denscombe (1998) menar att för att kunna förstå en sak blir det nödvändigt att 

förstå många andra saker, speciellt hur de olika sakerna är sammanlänkade. För att få reda på 

detta så passar det bra att göra en fallstudie eftersom den erbjuder så många möjligheter till att 

gå in på djupet. Denscombe (1998) menar att en riktigt bra fallstudie anstränger sig till det 

yttersta, där resultatet och slutprodukten fortfarande är av intresse för den som använder sig 

av fallstudier. Om intresset och fokus istället hade riktas mot hur dessa processer ledde fram 



Johanna Gunnarsson  

Örebro universitet 
 

16 
 

till ett resultat skulle värdet i fallstudien försvinna. Det som då menas med fallstudiens 

verkliga värde menar Denscombe (1998) är att den erbjuder möjlighet till att förklara varför 

vissa resultat kan uppstå, mer än att bara ge möjligheten till att ta reda på vad de olika 

resultaten är.  Med hjälp av dessa metodologier har jag gjort en etnografiskt inspirerad 

fallstudie.  Detta för att jag endast tillbringat två tillfällen på förskolan och således inte fått 

tillgång till så mycket material.   

Deltagande observationer  

Deltagande observationer menar Frödén (2012) är ett samlingsbegrepp för allt som en 

forskare utför under sitt fältarbete. För att kunna observera samtidigt som man deltar i 

verksamheten krävs det att man ska kunna hålla kvar en distanserande kritisk blick samtidigt 

som man ska vara aktiv i den sociala interaktionen och det meningsskapande som pågår under 

sitt fältarbete. Frödén (2012) menar att det inte enbart handlar om att få kunskap om något i 

sitt fält utan att man också erfar sitt fält.  När man gör deltagande observationer så innebär det 

att man tar ett deltagande perspektiv och man träder in i informanternas värld för att sedan 

kunna beskriva vardagliga praktiker på ett sådant sätt som aktörerna uppfattar och förstår 

dem. Som en etnograf så befinner man sig inte enbart på en särkskild utvald plats, utan man 

tillkännager sin roll som deltagare. Katrine Fangen (2005) menar att deltagande observationer 

är en bra metod att använda sig av som samhällsforskare. Du kommer nära inpå de människor 

du valt att studera och du deltar i den mån de går tillsammans med dem i deras miljö. Precis 

som Frödén (2012) menar Fangen (2005) att du upplever deltagarnas vardag tillsammans med 

dem fast att du har en annan status. När deltagande observationer utförs kan man inte förhålla 

sig likgiltigt, mer engagemang uppstår. Du kommer att kunna skriva om det fältet du studerat 

med mycket större inlevelse och kunskap än om du hade studerat de från ett utomstående 

perspektiv. Att göra en deltagande studie har lett till att jag fått tillgång till en mer djupgående 

inblick i de olika situationerna i förskolan. Utan deltagande observation hade jag inte kunnat 

träda in i informanternas värld och inte fått tillgång till den känslan och informationen om 

uppkom. Genom deltagande observationer kunde jag uppleva deltagarnas vardag fast med en 

annan status.  

 

Urval 

Jag har valt att göra observationer på en förskola med hjälp av videokamera och anteckningar 

då jag vill undersöka tre vardagsrutiner: maten, samlingen och hallen. Enligt Lise-Lotte 

Bjervås (2011) så kan man skapa material på olika sätt, genom anteckningar, 
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videoinspelningar, fotografier, barnens anteckningar eller av ljudinspelningar. Bjervås (2011) 

menar också att det är det tillvägagångssättet som pedagogerna väljer som får betydelse för 

vad som blir synligt eftersom alla olika tillvägagångssätt gör att något utelämnas eller tillförs. 

Vårt val av videoinspelningar bygger på att få med alla olika händelser i situationerna så att 

man inte missar de små detaljerna som kan vara viktiga för en studie. Genom att enbart föra 

anteckningar eller fotografera kan leda till att viktigt material missas. På denna förskola är 

dem 22 barn och 4 pedagoger och känt för mig innan så har denna förskola jobbat med genus 

tidigare under terminerna. Att förskolan jobbat med genus blev därför en av anledningarna till 

att jag kontaktade dem. Jag och en kurskamrat valde att skapa vår empiri tillsammans på 

samma förskola och under samma videoinspelningar. Materialet som skapades på förskolan är 

videoinspelat under två tillfällen på förskolan. Båda gångerna hade vi 3 timmar som spelades 

in och detta skedde under förmiddagarna.   

 

Etiska aspekter på fältarbete 

När man ska göra en kvalitativ forskningsstudie så finns det forskningsetiska principer 

(Svenska vetenskapsrådet 2011) att hålla sig till, fyra forskningsetiska krav som man ska 

följa. Det första forskningskravet är Informationskravet där forskaren ska informera deltagare 

om studiens syfte och vilket/vilka villkor som gäller för deltagarna, berätta att deltagandet är 

frivilligt och att deltagare har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under studiens 

gång. Informationen ska innehålla alla de inslag som kommer att påverka deltagarens villighet 

att delta. Allt insamlat material kommer inte att användas utanför forskningens syfte.  Man 

ska redogöra för hur uppgiften kommer offentliggöras och vem som finansierar forskningen. 

Vi började med att ringa till förskolan och prata med en pedagog. Hon behövde ta upp detta 

med sitt arbetslag och sin chef och skulle sedan återkomma till oss. Vi informerade 

pedagogen om vilket syfte vår studie hade och vad som gäller för de som kommer att delta.  

 

 Det andra forskningskravet är samtyckeskravet där deltagare i studien själva har rätt att 

bestämma om sin medverkan. Forskaren ska skaffa deltagarnas samtycke och i vissa fall 

förälder/ vårdnadshavares samtycke då deltagare är under 15 år och studien är av etiskt 

känslig karaktär. Deltagren ska ha rätt att självständigt bestämma hur länge och på vilka 

villkor de ska delta. De ska kunna avbryta sitt deltagande utan att de får negativa följder för 

det. Deltagren får inte utsättas för påtryckningar eller påverkan för att delta eller avbryta sin 

medverkan. Enligt detta forskningskrav ska man inneha samtycke från alla involverade och 
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eftersom barnen på förskolan är under 15 år så behövde vi även vårdnadshavarnas samtycke. 

För att få deras samtycke så skrev vi ett brev (se bilaga) till vårdnadshavarna där vi på samma 

sätt som till pedagogerna beskrev vårt syfte med studien och vad materialet kommer att 

användas till. Även innan videoinspelningen började frågade vi barnen som närvarande om 

det var okej att vi filma dem och på så sätt fick vi deras samtycke också.  

 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet inom forskningsetiska principer och innebär att 

uppgifter om personerna som medverkar i studien ska ha största möjliga konfidentialitet och 

personliga uppgifter ska förvaras så att inte obehöriga kan ta del av dem. All personal i 

forskningsprojekt ska skriva på en förbindelse om tystnadsplikt då etiskt känsliga uppgifter 

om enskilda används. Allt som antecknats lagras och avrapporteras ska vara skrivet på ett 

sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående.  I brev till 

vårdnadshavarna beskrev vi att all information och de uppgifter vi får under studien är 

anonyma, ingen annan än vi kommer att få redan på dem.  

Det fjärde och sista forskningskravet är nyttjandekravet och innebär att uppgifter om enskilda 

insamlade för forskning inte får användas eller utlånas för andra icke vetenskapliga syften 

eller kommersiellt bruk. Insamlade personuppgifter inom forskningen får inte användas för 

beslut eller åtgärder som direkt kan påverka den enskilde utom då särskilt medgivande av den 

berörda innehavs. Det material vi samlat in kommer direkt efter kursen slut att förstöras så att 

ingen utifrån kan ta del av den. Inget namn på barn, pedagoger eller förskola kommer att ges 

ut då ingen ska kunna ana vart denna studie har utspelat sig. Allt detta ingick i ett 

informationsbrev till barnens vårdnadshavare. När vårdnadshavarna lämnat lappen eller gett 

ett muntligt samtycke till pedagogerna så kunde vi börja våra observationer.  

 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Enligt Andreas Fejes & Robert Thornberg (2011) så är studiens tillförlitlighet och 

genomförande av stor vikt för en god kvalitet. För att uppnå detta har jag genom studiens 

gång hållit mig till studiens syfte som är att undersöka interaktionen mellan pedagoger och 

barn i förskolans vardagsrutiner ur ett genusperspektiv och även studiens fråga som lyder 

vilka skillnader och likheter finns det i pedagogernas bemötande av pojkar och flickor. I mitt 

resultat redovisas scener ur de videoinspelningar vi
1
 gjorde och ihop skrivna anteckningar. 

Genom de deltagande observationerna och med etnografi som inspiration har jag haft 

                                                             
1 Videoinspelningar gjordes tillsammans med en kurskamrat. I följande studie kommer ”vi” att benämnas ”jag”. 
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möjlighet att sätta mig in i både barnens och pedagogernas vardag. Detta har lett till att jag 

kan uppfatta det som sker på ett liknande sätt som barnen och pedagogerna.  För att tillföra 

mer tillförlitlighet i min studie hade en av de valda situationerna studeras under en längre tid 

på en förskola eller att alla tre situationerna hade studerats på flera förskolor.  
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5. Materialbearbetning och analysförfarande 

För att kunna välja ut mina observationer tittade jag på videoinspelningarna flera gånger. När 

jag hittat de observationer som stämmer in på det jag vill undersöka så plockade jag ut dem 

och sedan tittade på videoinspelningarna igen för att se så jag inte missat en intressant 

händelse. Att jag har valt just dessa observationer beror på att jag vill ha minst en från varje 

vardagsrutin, samlingen, hallen och lunchen. För mig var det inte så lätt att se på en gång att 

pedagogerna gjorde någon skillnad på pojkar och flickor och därför krävdes det att jag tittade 

på inspelningarna många gånger. Att jag sen valde de fyra som jag kommer att analysera är 

för att de visar tydligt att pedagogerna gör skillnad på barnen beroende på vilket kön de har 

men även där jag kunde se likheter. Under de två förmiddagarna på förskolan så spelades det 

in totalt sex timmar med material.  

För att analysera dessa observationer så kommer jag att använda mig av det som Elvstand, 

Högberg och Nordvall (2009) presentera som olika tolkningar av grader för analys inom 

etnografi. De menar att i den första gradens tolkning så ska man konstatera det man sett, 

vilket sker direkt ute på fältet och därför bör man skriva anteckningar direkt. Den andra 

gradens tolkning handlar om att överskrida deltagarnas ”common sense”- förståelse 

(Elvstrand, Högberg & Nordvall 2009, s 185). Detta innebär att man gör tolkningar som är 

utöver det vardagliga sättet att tolka en verkligenhet, det som oftast tas förgivet som det 

självklara och ses som naturligt. Denna tolkning menar Elvstrand, Högberg och Nordvall 

(2009) handlar om att växla mellan vardagsnära och mer främmande teoretiska begrepp i sin 

tolkning. Den tredje och sista gradens tolkning menar Elvstrand, Högberg och Nordvall 

(2009) enligt Fangen (2005) handlar inte om att bara tolka deltagarnas olika tolkningar utan 

också att ifrågasätta dessa tolkningar och söka efter dolda bakomliggande agendor och 

mönster.  Den första tolkningen kommer att synas i mina beskrivna observationer. Andra 

graden syns i min analys och den tredje graden kommer synas i min resultatdiskusson.  
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6. Observationer  

Första mötet 

När jag och min kurskamrat kommer in på förskolan vi skulle utföra våra observationer 

på är det första vi möts av en vägg full med foton på barnen och anteckningar om vad 

barnen gjort under vissa tillfällen. Jag fastnar för två anslag på väggen, den ena är ett 

kollage med en stor rubrik KILLGRUPPEN och den andra är den med rubriken 

TJEJGRUPPEN.  På bilderna under rubriken killgruppen finns bilder på pojkarna från 

förskolan när de är i en gymnastiksal och har brottning på en tjockmatta. Under rubriken 

tjejgruppen är det bilder på när flickorna har spa tillsammans med en av pedagogerna, de 

har ansiktsmasker och gurka på ögonen. En förklaring jag får av pedagogerna lyder ” De 

vill inte umgås med varandra och vi tänkte att brottning är bra för killarna då de får utlopp 

för sina energier och spa är ju självklart när man är tjej”.  

 

Frödén (2012) och Eidevald (2011) skriver om kompensatorisk genuspedagogik och att den 

innebär att man delar upp barnen i grupper beroende på deras kön. Kompensatorisk 

genuspedagogik eller kompensatorisk pedagogik är en populär strategi men också en 

kritiserad strategi inom jämställdhetsarbeten (Frödén 2012).  I första mötet på förskolan så får 

jag syn på dessa bilder på väggen, de visar tydligt att det är en kompensatorisk 

genuspedagogik som personalen på förskolan jobbar efter. Både Eidevald (2011) och Frödén 

(2012) menar att barnen i dessa grupper, pojk- eller flickgrupp ska öva sig på de egenskaper 

som de anses sakna som att uttrycka sig eller visa hänsyn. Syftet och grundtanken med 

kompensatorisk genuspedagogik är att barnens könsidentitet ska stärkas och att barnen ska 

stimuleras till att utmana de stereotypa handlingar och mönster som finns på förskolan.  I 

situationen ovan kan man med hjälp av bilderna och det pedagogen berättar för mig se att 

aktiviteterna är typiska pojk- och flickaktiviteter, brottning och spa. Men enligt pedagogen så 

är inte syftet med deras grupper att barnen ska öva på kompetenser eller likande utan det 

handlar om att flickorna inte vill leka med pojkarna och pojkarna behöver få utlopp för sin 

energi. Kompensatorisk genuspedagogik handlar även om menar Frödén (2012) att uppmuntra 

flickor till att leka mer maskulina och pojkaktiga lekar och uppmuntra pojkar till att leka 

flickiga lekar och med mer kvinnliga leksaker på förskolan. Detta är något som förskolan i 

min undersökning jobbar tvärtemot om man utgå ifrån de bilder och pedagogens berättelse.  

Resultatet av att arbeta med dessa olika könsgrupper ska synas först när barnen börjar leka i 
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blandade grupper igen, vilket inte fram går på förskolan i undersökningen om det gjort eller 

inte.  

 

Fruktsamling 

I verksamheten där observationerna utspelade sig hade men en fruktsamling innan det var 

dags att gå ut. Alla barnen och pedagogerna på förskolan satt tillsammans på en rund 

matta på golvet. Barnen fick bestämma platser själva. När en av pedagogerna med namn 

Emma har gett alla frukt och alla ätit upp tar hon fram en låda med ringar och siffror i. 

Hon förklarar för barnen att var en och sen få vända upp en siffra och tala om vilken 

siffra det är. Sedan ska dem plocka upp lika många ringar som siffran på brickan de vänt 

upp. Emma väljer vem som ska få börja och sedan går de i tur ordning, de hjälps åt att 

räkna när barnen säger att de är klara. När det sedan blir en av flickornas tur säger 

pedagogen Emma som håller i samlingen 

- Nu får vi vara tysta så ska vi se om Malin kan säga vilken siffra och räkna ringarna. 

Malin tar upp en bricka med siffran fyra på. Hon säger tydligt vilken siffra det är till de 

andra barnen och pedagogerna och tar sedan upp rätt antal ringar i färgen röd och räknar 

sedan högt så alla kan se att hon gjort rätt.  När Malin är klar skuttar hon tillbaka till sin 

plats i ringen och pedagogen säger 

- Mycket bra Malin, det där kunde ju du! 

De går sedan vidare till de andra barnen men alla hjälps åt att kontroll räkna när varje 

barn har lagt sina ringar. Pojkarna väljer de gröna eller de blåa ringarna medan flickorna 

väljer de röda eller orangea ringarna. När alla har tagit en siffra och lagt ut sina ringar så 

säger Björn 

- Vi kan räkna alla. (Ringar) 

Så börjar han räkna men han hinner bara till 12 när den andra pedagogen Sandra säger 

- Björn, björn vi kanske ska räkna tillsammans allihopa?  

- Ja just, jag glömde! Svarar Björn pedagogen Sandra 

De börjar sedan om på ett och räknar tillsammans, Björn räknar lite fortare än alla andra 

och Emma som har hållit i samlingen tystar ner hon genom att visa med handen att han 

gjort fel och han tystnar på en gång. 

Samling anses som viktig i förskolan för att barnen ska lära sig de uppförandekoderna som 

finns när de senare i livet ska börja skolan. Det är genom samling som de lär sig vem som 

bestämmer, tar initiativ och upprätthåller ordningen. Det är även genom samlingen som 

pedagogerna ska förmedla traditioner och kunskap till barnen men även uppmärksamma varje 

barn (Eidevald 2011). I fruktsamlingen kan man se tydliga tecken på att pedagogerna vill visa 

vem det är som bestämmer, de bestämmer i vilken ordning de får frukt, i vilken ordning de 
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ska börja räkna, det är dem som håller ordningen under samlingen och det är dem som tar 

initiativ till räkneleken de utför efter frukten. Zlotnik (Eidevald 2011) menade att pojkars 

utveckling kräver lite mera än flickors och det är därför pojkar blir mer osäkra och otrygga i 

sin uppväxt och att det är under dessa skillnader som pedagogerna måste anpassa sina 

bemötanden (Eidevald 2011). I situationen under samlingen ser vi att båda pedagogerna 

bemöter pojkarna på ett annorlunda sätt än mot flickorna (se observation fruktsamling). När 

Björn vill räkna alla ringar så blir han tillsagd nästan på direkten då pedagogen Sandra tycker 

att alla barnen ska räkna ringarna tillsammans. Hade en flicka fått samma tillsägelse eller hade 

de fått räkna själva?  

 

Hellman (2010) beskriver bråkiga pojkar som en självklarhet i förskolan även om orsakerna 

till varför de anses vara bråkiga är olika. En av förklarningarna är att ”det är så pojkar är” och 

under samlingen tycker jag att det går att tolka att pedagogerna anser att det är så pojkar är 

och det är därför de behöver mer hjälp med att räkna och det är därför de får fler tillsägelser 

än flickorna. En annan av förklaringarna som kan beror på att pojkar är bråkiga i förskolan är 

för att det är kvinnliga pedagoger menar Hellman (2010). Det är dem kvinnliga pedagogerna 

som har svårt att anpassa förskolan miljö så att pojkarnas egenskaper får komma till uttryck. 

Denna förklaring kan man koppla till samlingen under undersökningen. Var det valet av 

aktivitet som pedagogen Emma hade valt som kanske gjorde att pojkarna blev uttråkade och 

därför behövde sägas till. I många år har begreppet jämställdhet används som en 

utgångspunkt i arbeten i att motverka orättvisor bland pojkar och flickor. På 1960-talet så låg 

fokus på att flickor och kvinnor skulle ger rättvisa förutsättningar i arbetsliv, utbildning, 

familjeliv och politik. Några av dessa förutsättningar kan man tolka att pedagogerna i 

undersökningen ger en av flickorna, då hon får räkna helt själv medans alla andra får hjälp av 

de andra barnen och pedagogerna.  De ger henne en möjlighet till att kunna räkna som behövs 

för utbildningar, arbetsliv, familjeliv och politik.  De ger även henne en förutsättning till att 

utöka en självständighet som Eidevald (2011) menade att man kunde arbeta med under 

måltiderna på förskolan.  

Eidevald (2011)  anser att det finns olika strategier för att lägga fokus på genus och 

jämställdhet i förskolan och dessa är att man antingen använder sig av könsneutralt material 

så som vatten, lera, bokstäver, skapande material och så vidare. Ringarna som barnen får 

räkna med på förskolan vill jag placera in som könsneutralt material och på så sätt gör 

pedagogerna ingen skillnad på barnen genom att välja material som är ”pojkigt” eller 
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”flickigt”. Det andra är att man använder material som har en klar könskodning och detta 

menar Whener-Godée (2011) är pedagoger eller andra vuxna som kodat. Det är de vuxna som 

bestämt vem som ska få leka med vilken leksak, vad som är ”pojkigt” eller ”flickig”, hur de 

olika rummen på förskolan ska se ut och var möblerade vilket man inte kan se så mycket av 

under samlingen. Hellman (2010) tar även upp att flickor gärna vill vara hjälpfröknar under 

samlingar och att det är något som kan irritera pedagogerna. I min observation ser jag något 

som är helt tvärtemot det som Hellman tar upp. Här är det Björn som vill vara hjälpfröken och 

ibland går det bra för pedagogen och ibland inte. Flickorna i observationen är mer 

tillbakadragna och lyssnar mest på pedagogen som berättar vad de ska göra och så vidare.  

 

Hallen på väg ut 

Efter fruktsamlingen så var det dags att gå ut, de barn som redan varit på toaletten får på 

sig kläderna snabbt och hinner bli klara innan pedagogerna kommer till hallen. När 

Sandra kommer ut i hallen sätter hon sig på en rullpall och börjar hjälpa Matilda. 

- Jag har inga överdragsbyxor, pappa glömde dem. 

- Vi kollar i väskan, annars får vi ta något annat, svarar Sandra.  

Medan de håller på och letar i väskan så är Emma kvar på toaletten med några barn. Kalle 

går fram till Sandra och frågar 

- Måste man ha överdragsbyxor? 

- Ja det blåser så det är bra att ha, svarar Sandra  

Sandra lämnar sedan Matilda vid hyllan och rullar bort till Kalles hylla för att hjälpa 

honom men samtidigt kommer pedagog nr 1 in och hjälper Kalle. Sandra hamnar då mitt i 

hallen och Matilda gör allt för att få hennes uppmärksamhet. Pelle ropar att han behöver 

hjälp och Sandra rullar dit. Matilda har fortfarande inte fått den hjälp hon vill ha och står 

kvar i hallen medan barn efter barn gå ut.  Matilda får sedan hjälp av Sandra och kommer 

ut hon med. Malin hinner både gå på toaletten och klä på sig utan att någon av 

pedagogerna uppmärksammar detta.  

 

I förskolan utnyttjas vardagen för barns lärande på ett annat sätt än i skolan menar Eidevald 

(2001) och hallen är just en sådan vardagssituation inom förskolan. Många pedagoger menar 

att det är i de här situationerna som de kan göra barnen medvetna om till exempel språkets 

funktion eller matematiska begrepp. Det är i vardagssituationerna som pedagogerna kan ge 

barnen en möjlighet till att utveckla sina olika kompetenser. I observationen från hallen kan vi 

se att pedagogerna inte ger barnen möjlighet till så mycket mer än att klä på sig, de tar varken 

in språkets funktion eller matematiska begrepp vilket de enligt Eidevald (2011) hade kunnat 
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göra för att utveckla barnens kompetenser. Under just påklädningssituationerna är det upp till 

pedagogerna att identifiera barnens olika mognadsnivåer vad gäller om de klara av att klä på 

sig eller behöver hjälp. Pedagogen Sandra kan tolkas göra en sådan identifiering när hon 

lämnar Matilda vid sin hylla och hjälper Kalle i stället men det kan också tolkas som att hon 

gör den identifieringen av att Kalle behöver mer hjälp än Matilda utifrån att han är pojke, 

Matilda behöver fortfarande hjälp men blir kvar till sist för att alla andra barn få hjälp innan 

henne. Eidevald (2011) skriver även att det är inte bara sinnestämning som går att avläsas 

genom barns handlingar utan man kan även se hel del om deras inlärningstakt, intressen, 

utvecklingsnivå och deras förhållande till vuxna och andra barn. Pedagogen Sandras handlar 

kan tolkas som att hon avläste Matilda som att hon hade en ”god” utvecklingsnivå och därför 

lät henne försöka själv, eller att Matilda har en ”snabb” inlärningstakt och därför lär sig 

snabbt om hon bara försöker.  Eidevald(2011) menade också på att om barnen får för mycket 

hjälp med påklädningen kan detta hämma barnens utveckling. Pedagogen Sandras handlingar 

kan även tolkas utifrån det, hon ansåg kanske att Matilda behövde göra själv för att utvecklas 

eller så ville hon hjälpa Kalle för att han behövde det för att utvecklas.   

 

Lunch nr 1 

 Vid första lunch tillfället så satt Sandra tillsammans med 2 flickor och 3 pojkar vid ett 

runt bord. När alla satt sig och börjat äta så började Sandra fråga pojkarna massa olika 

saker, till exempel vad dem lekte ute och så vidare. Pojkarna svarade ivrigt på allt och 

berättade massa intressanta saker. Flickorna satt mest lugnt och åt sin mat, gick i väg och 

hämtade ny mat utan att säg till och pedagogen Sandra sa inget till dem. När en av 

pojkarna ville ha mer mat frågade han Sandra om han fick gå och fick en nick till svar. 

Efter en liten stund ville de andra pojkarna vid bordet också hämta mer mat, Sandra reste 

sig då och följde med pojkarna för att hämta mer mat. Flickorna blev då helt själva vid 

bordet under en liten stund. När Sandra kom tillbaka med pojkarna och deras mat satte de 

sig och fortsatte att diskutera och berätta saker för varandra utan att flickorna fick en syl i 

vädret.  

 

 

 Lunch nr 2  

 Under lunch nr 2 så valde vi att fokusera på ett utav borden där båda pedagogerna befann 

sig. Emma och Sandra hade redan innan lunchen bestämt vilka barn som skulle sitta vid 

vilket bord föra att göra det så lätt som möjligt för dem själva efter som de bara var två 

pedagoger på avdelningen. När barnen varit och hämtat sin mat och skulle välja platser 
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vid bordet som vi valt att fokusera på så var Sandra med och kollade och pekade vart 

pojkarna skulle sitta medan flickorna fick bestämma själva. Emma frågar barnen om de 

vill ha mjölk och sedan om de vill ha tomater, när hon frågar om mjölk börjar hon från 

ena hållet och när hon frågar om tomater börjar hon från andra. När både Emma och 

Sandra sitter vid bordet får alla barnen någon slags uppmärksamhet och får säga det han 

eller hon vill berätta.  

 

Måltiderna är en av de vardagsrutiner som finns på många förskolor och det är även vanligt 

att många utav på olika verksamheter äter frukost, lunch och mellanmål på förskolan. 

Eidevald (2011) anser att under måltiderna förväntas barnen lära sig en mängd olika saker och 

inte bara att äta mat. Förskollärarna frågar ofta barnen saker under måltiderna eller berättar 

något för dem. Vissa gånger kan pratet vid måltiderna pågå oavbrutet. Det är här det verbala 

samspelet sker och styrs av förskollärarna genom frågor och berättelser, precis som syns både 

i lunch nr 1 och nr 2. Pedagogerna för ett ledande samtal med barnen genom att ställa frågor 

och låter barnen berätta. Under måltiderna har barnen möjlighet till att träna på sin 

självständighet och Eidevald (2011) menar att barnen behöver få misslyckas ibland, som att 

spilla ut mjölken eller liknande för att de ska bli mer självständiga och för att de ska få känna 

ansvar. I lunch nr 1 följer pedagogen Sandra efter pojkarna när de vill ha mer mat men 

flickorna låter hon gå själva. Pedagogen Sandra tolkas som att flickorna klarar av att vara mer 

självständiga än vad pojkarna klarar. Måltiderna anses inte som ett likvärdigt samspel mellan 

pedagoger och barn. Pedagogerna har redan bestämt hur måltiderna ska organiseras, hur 

barnen ska uppföra sig, hur de klarar av att hantera glas, tallrik och bestick, om de får lov att 

gå och hämta mat själva eller om de behöver hjälp av en pedagog. Att pedagogerna i lunch nr 

2 har organiserat måltiden kan man se tydligt genom att de redan innan lunchen bestämde 

vilka barn som skulle sitta vid vilket bord för att göra det enkelt så som möjligt för dem själva 

eftersom de bara var två pedagoger på avdelningen. Att de redan har bestämt sig för vilka som 

klara av att gå och hämta mat själva utan pedagog syns tydligt i lunch nr 1. Eidevald (2011) 

menar enligt Johansson att måltiderna bör användas till så mycket mer än att bara äta mat. Det 

är här pedagogerna har möjlighet att låta barnen dela med sig om hur de resonerar och tänker 

kring ting eller uppmuntra dem till att dela med sig av sina erfarenheter. Detta pågår i både 

lunch nr 1 och nr 2, pedagogerna för ett samtal med barnen genom ledande frågor eller 

berättelser.   Eidevald (2011) menar att insatserna för jämställdhet har förändrats från flickor 

och pojkar ska ges samma förutsättningar till att de ska ges olika förutsättningar men värderas 

lika oavsett. I lunch nr 1 kan man se att pedagogen Sandra ger pojkarna och flickorna olika 
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förutsättningar till att få inflytande i förskolan som Eidevald (2011) att barnen har en 

möjlighet till att få under måltiderna. 
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7. Avslutandediskussion 

Mitt syfte med denna studie var att under söka interaktionen mellan pedagoger och barn i 

vardagsrutiner ur ett genusperspektiv . Mina frågeställningar löd: Vilka skillnader och likheter 

finns det i pedagogernas bemötande av pojkar och flickor? och Hur kommer likheter och 

skillnader i pedagogernas bemötande av pojkar och flickor till uttryck i situationer som har 

potential att bidra till ett jämställdhetsarbete? 

 

I den första situationen första mötet så beskriver jag när jag kommer in förskolan som studien 

ska utföras på och möter två stora rubriker Killgrupp och Tjejgrupp.  

 Kompensatorisk genuspedagogik utgår ifrån att man delar upp barnen i olika grupper utifrån 

kön där dem ska öva på kompetenser som de anses sakna, det kan vara att uttrycka sig eller 

lära sig att visa hänsyn (Frödén 2012, Eidevald 2011). Pedagogernas syfte på förskolan var 

dock inte att barnen skulle få öva på visa egenskaper eller kompetenser men däremot att 

pojkarna få utlopp för sin energi och flickorna vill inte umgås med pojkarna. Därför blev det 

två grupper enligt pedagogen. Har pedagogerna någon aning om att de delvis arbetar efter en 

kompensatorisk genuspedagogik? Troligtviss inte, min känsla när jag kom till förskolan och 

pedagogen förklarade varför de delat in dessa grupper vara för att de skulle underlätta för 

flickorna och att pojkarna skulle få göra sig av med massa energi genom brottning så de var 

lugna resten av dagen på förskolan och för att pedagogerna skulle slippa massa bråk mellan 

pojkarna och flickorna på förskolan. Här gör pedagogerna en stor skillnad på pojkarna och 

flickorna på förskolan, vad är det som säger att flickorna inte behöver få utlopp för sin energi 

någon gång under dagen? Jag personligen tror att det fungerar att jobba efter en 

kompensatorisk genuspedagogik men att man inte bara låter pojkarna göra pojksaker och 

flickorna flicksaker utan att de två grupperna får prova på båda delarna. Frödén (2012) menar 

att kompensatorisk genuspedagogik handlar om att kompensera förgivet tagna brister hos 

pojkar och flickor. Men varför måste man se brister? Kan man inte arbete för att stärka det 

barnen är bra på och på så vis få dem mer motiverade till att öva upp sina kompetenser som de 

anses sakna? 

I den andra observationen beskriver jag en fruktsamling på förskolan som avslutas med att 

barnen får ta upp en bricka med en siffra och ta upp och räkna lika många ringar som siffran 

visar. Samlingen är viktigt i förskolan för att barnen ska lära sig de uppförandekoderna tills 

senare i livet när de ska börja skolan. Min tanke är, finns det inget bättre sätt att lära barnen de 
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koder som kommer finns i skolan än i samling? Jag anser att samling är där man ska se varje 

barn och ge alla barnen uppmärksamhet, sjunga sånger, äta frukt och liknande. Att barnen ska 

ha bestämda platser under samlingen tycker jagkan bli problematiskt ur ett genusperspektiv. 

Barnen har nya kompisar dag till dag och ibland gå de bra ihop med en del och ibland funkar 

det inte alls men då får man ha en plan b med sig som pedagog och styra upp det hela. 

Eidevald (2011) tar upp Zlotnik och att han anser att pojkars utveckling kräver lite mer än 

flickors och att de på så sätt bli osäkra och otrygga vilket leder till att de blir bråkiga. Han 

menar även att det är då pedagogerna måste anpassa sitt bemötande, vilket jag kan se klart och 

tydligt att pedagogerna gör. De bemöter pojkarna på ett helt annat sätt än flickorna men de 

bemöter även pojkarna olika utifrån om de är ”jobbiga” eller om de ”sköter sig”. Om 

pedagogen Emma hade bemött pojkarna på samma sätt som hon bemöter Malin när hon ska 

räkna tror jag att pojkarna kommer att börja känna sig säkra och kommer att våga vara med 

mer under aktiviteterna och inte bli rastlösa på en gång.  

På 1960-talet låg fokus på att ge flickorna de förutsättningar de behöver för att klara arbetsliv, 

familjeliv, utbildning och politik och i min undersökning kan man se att båda pedagogerna ger 

flickorna de förutsättningarna, en av flickorna får den förutsättningen mer då hon får räkna 

och klara sig själv när det är hennes tur medan de andra får hjälp av barnen och pedagogerna. 

Enligt mig är det lika viktigt att ge pojkarna de förutsättningarna, ge dem en möjlighet till att 

få träna på att bli självständiga som Eidevald (2011) menar att man ska träna på under 

måltiderna. I dagens samhälle krävs det så mycket vad gäller utbildning, arbetsliv och 

familjeliv och därför anser jag att det är viktigt att flickor och pojkar i förskolan får likvärdiga 

förutsättningarna.  Eidevald (2011) ansåg även att det fanns olika strategier för att lägga fokus 

på genus och jämställdhet i sin studie. Det första var att använda sig av könsneutralt material 

och rum. Detta kan man till viss del se i observationen från samlingen, ringarna som barnen 

får räkna med kan ses som könsneutrala och det andra var att använda klara könskodningar på 

material och rum. Vilket inte blir lika tydligt i samlingen men pedagogerna gör en tydlig 

”könskodning” vad gäller vad barnen kan eller inte beroende på om de är pojke eller flicka. 

Whener-Godée (2011) menar att det är pedagoger och andra vuxna runt barnen som skapar 

dessa könskodningar, det är de som bestämmer vem som ska leka med bilar, vad som är 

pojkigt eller flickigt. Jag tycker att pedagogerna gör rätt när de valt ett könsneutralt material 

att arbeta med under samlingen, medvetet eller inte. Dock instämmer jag på det som Wehner-

Godée (2011) beskrev. Det är dem vuxna som gör barnen till deras kön. Medvetet eller inte så 

valde pojkarna de gröna, blåa eller orangea ringarna när det var deras tur och flickorna valde 
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de röda eller gula, något som vuxna påverkat barnen till? Att röd och rosa och liknade färger 

är ”tjejfärger” och blå och grön är till för pojkar?  Utan de vuxnas påtryckningar om vad en 

pojke får eller inte får leka med, vad en flicka får leka med eller inte hade nog gjort att barnen 

inte blivit så medvetna om de stora skillnaderna mellan pojkar och flickor förutom de 

biologiska skillnaderna. Hellman (2010) tog även upp hjälpfröknar och att det oftast är flickor 

som vill vara det. Där vill jag inte hålla med henne, i samlingen ovan syns det klart och tydligt 

att Björn vill vara med och hjälpa, både fröken och de andra barnen när de räknar. Pedagogen 

Emma hejdar honom hela tiden och ”hämmar” honom i att vilja hjälpa till, anser jag. Om 

pedagogen inte vill att Björn eller någon annan ska vara hjälpfröken tycker jag att hon kan 

vara tydlig med det innan samlingen, att säga ”Idag behöver jag ingen hjälp under 

samlingen”, det hade kanske gjort det tydligare för Björn. Jag tycker att barnen ska få vara 

med och hjälpa till under samlingen för det ökar deras självförtroende och det får dem att 

känna att de kan, ger dem en möjlighet till att bli självständiga.  

I förskolan används vardagsrutinerna eller vardagssituationerna till lärande för barnen på ett 

helt annat sätt än i förskolan och Eidevald (2011) menar att hallen är en sådan situation där 

lärande för barnen kan ske.  Det är här pedagogerna kan ge barnen en möjlighet till att 

utveckla sina kompetenser som behöver övas upp utan att dela in dem i pojk- respektive 

flickgrupper. I observationerna kan man ana ett liknande tänk då en del barn får klara sig helt 

själva med att klä på sig medans andra behöver mer hjälp. Behöver pojkarna utveckla sina 

kompetenser mer än flickorna? Flickorna var de som fick klara sig själva. Matilda fick hjälp 

tills en av pojkarna avbröt. Pedagogen Sandra ansåg kanske att pojkarna behövde ha mer 

vägledning i att öva på sina kompetenser när det handlar om att klä på sig medans flickorna 

kommer på det där själva. Men Eidevald (2011) ansåg även att det var under dessa 

vardagsrutiner som barnen ska ges en möjlighet till att utveckla andra kompetenser såsom 

språkets funktion eller matematiska begrepp. I observationen från hallen kan man se att 

pedagogerna inte tar in något annat än att barnen ska klä på sig och komma ut så fort som 

möjligt . Här hade de kunnat för in en språkövning genom att säga de olika klädesplaggen, 

tagit in matematik genom att barnen fick räkna sekunder, minuter, eller att pedagogerna 

räknar hur lång tid det tar för barnen att klä på sig eller att barnen räknar åt varandra. Det är 

även upp till pedagogerna att identifiera barnens olika mognadsnivåer. I observationen från 

hallen kan det tolkas som att pedagogen Sandra gör en sådan identifiering då hon lämnar 

Matilda att klä på sig själv och rullar snabbt till Kalle när han frågat om man ska ha 

överdragsbyxor på sig. Jag tolkade hela situationen som att båda pedagogerna gjorde den 
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identifieringen av att pojkarna ligger på en lägre mognadsnivå än flickorna och därför behöver 

de hjälp. Behöver pojkarna mer hjälp, är de på lägre mognadsnivå än flickorna? Enligt mig är 

det svårt att tolka ur denna observation då pojkarna inte hade någon möjlighet att klara sig 

själva, pedagogerna har möjligen gjort en identifiering som säger att de måste hjälp pojkarna 

mer. Detta är svårt för mig att avgöra under en sådan kort tid.  

Enligt Eidevald (2011)  är måltiderna en vardagsrutin i förskolan där barnen kan lära sig 

mycket mer än att bara äta mat och det är här det verbala samspelet mellan pedagoger och 

barn sker med styrning ifrån pedagogerna.  I observationerna från luncherna på förskolan kan 

man tolka att pedagogerna använder det verbala samspelet till att berätta och fråga barnen 

saker. I lunch nr 1 kan man se att pedagogen gör detta med pojkarna medans flickorna sitter 

stilla och äter sin mat och blir till frågade ibland. I lunch nr 2 kan man se att pedagogerna 

bemöter alla barnen och där gör de mer likheter mellan pojkar och flickor än i lunch nr 1. 

Eidevald (2011) skriver att barnen måste få misslyckas för att bli mer självständiga och för att 

känna mer ansvar. I lunch nr 1 får flickorna gå och hämta mer mat utan att pedagogen 

behöver frågas eller följa med men pojkarna får hämta mer mat när pedagogen är med. Det 

kan tolkas som att pedagogen Sandra anser att flickorna är mer självständiga och klarar mer 

än vad pojkarna göra.  

 Jämställdheten har förändrats ifrån att pojkar och flickor ska ges samma förutsättningar till 

att de ska ges olika förutsättningar men värderas lika. I lunch nr 1 kan man tydligt se att 

pedagogen Sandra ger pojkarna bättre förutsättningar till inflytande in verksamheten medan 

flickorna blir passiva och ges inte samma förutsättningar. Vid lunch nr 2 när pedagogerna 

redan innan hade organiserat upp måltiden ges pojkarna och flickorna samma förutsättningar 

till inflyttande då de är två pedagoger vid samma bord och alla barn blir hörde och får berätta 

och dela sina erfarenheter.  Som tidigare nämnt så anser Eidevald (2011) att barnen måste få 

misslyckas för att bli självständiga men i lunch nr 1 kan det tolkas som att pedagogen Sandra 

tycker det är jobbigt om mjölken skulle spillas ut eller en tallrik skulle hamna på golvet. Jag 

tror att om pojkarna ges samma förutsättningar som flickorna när det handlar om att hämta 

mer mat kommer de att lära sig, bli självständiga och ta mer ansvar.  Lunch nr 1 visar tydligt 

på skillnader mellan pojkar och flickor medan lunch nr 2 visar mer på likheter. 
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Yrkesprofessionella konsekvenser 

En av konsekvenserna som kan bli när pedagogerna inte ger barnen samma förutsättningar är 

att barnen inte litar på pedagogerna, vilket kan bli en följd av att barnen känner sig otrygga 

och osäkra vilket leder till att detta är något som pedagogerna måste arbeta med. Det kan även 

bli att barnen börjar ställa mer krav på pedagogerna då barnen upptäcker att de inte får samma 

förutsättningar eller tycker något är orättvist. Jag tänker även att en av effekterna av 

pedagogernas ojämställdhet i förskolan kan bli att det uppstår konflikter mellan pedagogerna 

och föräldrar då de kan höra eller märka att barnen inte behandlas lika. Detta blir en 

konsekvens för pedagogerna då de måste arbeta med att åter få föräldrarnas och även barnen 

förtroende om att alla bli likabehandlade i förskolan oavsett kön.  Barnen kan även bli 

hämmade om pedagogerna gör för stora skillnader på pojkar och flickor, vilket leder till att en 

del barn kommer behöva ännu mer uppmärksamhet ifrån pedagogerna. Pedagogerna kan 

tycka det är jobbigt att barnen blir hämmade och blir extra krävande då de måste tillgodose 

alla barns behov och detta blir en påfrestande följd.  

Sammanfattningsvis har jag kommit fram till att pedagogerna i min studie gör en skillnad på 

pojkar och flickor. Känslan av att de tycker och tror att flickorna klarar mycket mer än 

pojkarna och behöver inte sägas till syns väl i verksamheten. Pedagogerna måste hela tiden 

prata med pojkarna för att de inte ska bli rastlösa, de hjälper pojkarna mer i hallen för att 

flickorna klarar sig bra själva. Denna koppling kan man göra till det Hellman (2010) skriver 

om att bråkiga pojkar ses som en självklarhet i förskolan även om orsaken till varför det 

skiljer sig . Om pojkar får lika mycket förtroende som flickorna och alla ges samma 

förutsättningar tror jag att arbetet med genus kommer bli enklare. Eftersom forskning om 

genus i förskolan är ständigt växande så skulle en vidare studie kunna vara att man studerar 

olika metoder för att arbete med att främja genuspedagogik i förskolan verksamheter. 

 

Metoddiskussion 

Jag och min kurskamrat valde att göra videoinspelningar för att få med så många detaljer och 

händelser på en och samma gång. Enligt Bjervås (2011) så finns det många sätt att utföra en 

observation på, genom att enbart anteckna, fota, ljudinspelningar eller likande. I efterhand så 

kan jag se att videoinspelningar inte var det bästa alternativet. Pedagogerna tvekade när 

videoinspelningar nämndes, pedagogerna fick det att känns som att det var jobbigt att bli 
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filmad. En annan anledning till att detta inte var ett bra alternativ var att barnen kände sig 

osäkra och tvekade många gånger under inspelningarna. En pojke vill inte bli filmad då han 

var själv men när hans killkompisar var med i samma rum var detta okej, han kände sig 

osäker och utpekad vilket vi inte ville att någon skulle känna.  Att utföra videoinspelningar 

var ändå ett bra alternativ då jag och min kurskamrat var ute på förskolan endast under två 

förmiddagar. Detta är en kort tid för att kunna kalla studien för en etnografisk studie, där av 

en etnografiskt inspirerad fallstudie.  

Deltagande observationer genomfördes under studien för att kunna observera samtidigt som 

man deltar i verksamheten. För att kunna göra detta menar Frödén (2012) att det krävs en 

distanserad kritisk blick samtidigt som man ska vara socialt aktiv och aktiv i det 

meningsskapande som pågår under fältarbetet. Detta var något som jag kände var svårt, när 

man var socialt aktiv glömde man helt bort att ha en distanserad kritisk blick till allt som 

skedde runt om i verksamheten och när man hade en distanserad kritisk blick glömde man 

bort att vara deltagande det meningskapandet som skedde.  

Att jag valde de vardagsrutiner som framkommer i studien är för att det är där jag som 

pedagog kommer att kunna påverka i mitt kommande yrke. Jag vill vara med och motverka 

den omedvetenhet som finns vad gäller genus i förskolan.  

Som jag nämnde under Tillförlitlighet och generaliserbarhet så hade jag kunnat få tillväga 

annorlunda för att få den mer tillförlitlig. Jag hade kunna undersöka en av de valda 

situationerna under en längre tid på enbart en förskola för att få ett mer trovärdigt resultat. Jag 

hade även kunnat studera alla tre vardagsrutiner men på en eller två till förskolor för att se om 

mönstret följdes överallt.  
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Bilaga 1 

 

Hej alla föräldrar! 

Vi är två studenter som går nu vår sjätte termin på Örebro universitet och har precis börjat 

med vår c-uppsats. Vi vill undersöka hur kommunikationen mellan pedagoger och barn 

fungerar, verbalt, icke verbalt och om det är någon skillnad på pojkar och flickor och även hur 

man kan jobba för att detta ska bli bättre. Vår tanke är att observera 3 olika situationer i 

förskolan, de vi har valt att rikta in oss på är maten, hallen och samlingen. Vi kommer att ta 

hjälp av en videokamera och behöver få allas samtycke för att kunna genomföra detta. Är det 

så att ni inte vill att era barn ska vara med i denna undersökning så respekterar vi det. 

Allt material som samlas in kommer att förstöras när betygen är satta. Vi behöver ert 

samtycke, kommer fråga barnen om de vill delta och pedagogerna. Under hela 

undersökningen så kan barnen välja att inte vara med när som helst och vi kommer då att 

avbryta om vi ser att barnet deltar där vi kommer att filma. Inga namn på barnen, pedagoger 

eller förskola kommer att skrivas ut i uppsatsen och inte heller något som kan få läsaren att 

lista ut vart undersökningen är gjord. 

Vi skulle gärna vilja att ni lämnar denna lapp till pedagogerna i fylld senast FREDAG DEN 

11 APRIL. Vi kommer att vara på förskolan någon gång under veckorna 16-17. 

Har ni några frågor så kan ni nå oss på: 

Johanna Gunnarsson: Johguh115@studentmail.oru.se eller mobil: 070-751 75 84 

Nathalie Gunnarsson: natguh112@studentmail.oru.se eller mobil: 0730744344 

 

 Samtycker  Samtycker inte 

 

Namn: 

Mvh Johanna och Nathalie 
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