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 __________________________________________________________________________  

Jämställdhet har en stor betydelse i förskolans verksamhet. Pedagogerna i förskolan skall 

bemöta alla barn på lika villkor oavsett barnens kön. Vi är intresserade av hur könsroller 

framkommer utifrån de organiserade samlingarna som förekommer i verksamheten. Detta för 

att få en förståelse om barnens samt pedagogernas åsikter utifrån begreppen pojkaktigt och 

flickaktigt. Studien utgår från en kvalitativ undersökning där både observationer och 

intervjuer har används som en datainsamlingsmetod. För att kunna motverka de traditionella 

könsmönster som förekommer i dagens samhälle bör pedagogerna först och främst bli 

medvetna om sina förhållningssätt. Detta för att kunna arbeta på ett neutralt sätt och bemöta 

samtliga barn som individer oavsett kön. Utifrån barnens perspektiv synliggörs det hur deras 

förutfattade meningar av hur de bör bete sig som flicka respektive pojke. Redan när barnen 

föds behandlas könen olika vilket förskolan skall sträva efter att motverka. Pedagogerna skall 

sträva efter att utveckla barnens förhållningssätt utifrån genus till ett neutralt perspektiv. 

Undersökningens slutsats påvisar att pedagogernas förhållningssätt har en stor betydelse för 

att medverka till barns medvetenhet om de traditionella könsrollerna. Barnen förmedlar att 

deras beteende inte beror på könen utan istället individerna.  
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 __________________________________________________________________________  

Gender plays an important role in preschool. Educators in preschools should respond to all 

children equally regardless of children's gender. We are interested in how a gender role 

emerges from the organized collections that exist in the preschool. This is to gain an 

understanding of children's and teachers' opinions based on the concepts of boyish and girly. 

The study is based on a qualitative study in which both observations and interviews have been 

used as a data collection method. To counter the traditional gender patterns that exist in 

today's society, educators should first become aware of their approach. This is to be able to 

work in a neutral manner and respond to all children as individuals regardless of gender. 

Based on the children's perspective clarifies the way their preconceived notions of how they 

should behave as a girl or boy. Even when children are born different sexes are treated as pre-

school should seek to counteract. Educators should strive to develop children's attitudes by 

gender to a neutral perspective. Study that shows that teachers' attitudes have an important 

role in contributing to children's awareness of the traditional gender roles. The children 

convey that their behavior does not depend on gender but rather individuals.

http://tyda.se/search/equality
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1 Bakgrund  

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) erfarit att pedagoger
1
 agerar olika i 

sitt förhållningssätt beroende på om barnet är flicka eller pojke. Vi har upplevt att pojkar har 

uppmärksammats mer än flickor av pedagogerna. Genom att pojkar beter sig mer aktivt vilket 

bidrar till att pedagogerna ger pojkarna mer uppmärksamhet. Dessa erfarenheter har 

framkommit genom iakttagelser och genom samtal med pedagoger och klasskamrater. Vi 

inser betydelsen av att pedagoger har en könsrollsmedvetenhet, detta eftersom att 

pedagogerna har en påverkan i barnens uppfostransansvar. För att försöka skapa ett jämställt 

samhälle bör alla pedagoger inom förskolan arbeta aktivt för att motverka de traditionella 

könsrollerna. I mötet med barn kan pedagoger på så vis påverka deras bemötande till andra 

barn och vuxna på ett jämställt sätt. Eidevald (2009) betonar att barns olika behov kan 

beskrivas utifrån att människan föds med olika behov med hänsyn till den biologiska 

utvecklingen, vilket leder till att pedagogerna organiserar aktiveter för att bemöta dessa olika 

behov. Olika barn har behov med utgångspunkt av att vissa barn anses ”inåtvända” medan 

andra är ”utåtagerande”. Barron (2004) påpekar att det finns en föreställning om vad som är 

pojkaktigt och flickaktigt. Dessa föreställningar är kopplade till flickors och pojkars olika 

förväntade beteenden och egenskaper, deras olika sätt att vara. Hellman (2010) har i en 

tidigare studie inom detta område kommit fram till att pojkar som är stillsamma inte blir 

uppskattade som ”riktiga” pojkar eftersom att de inte är tillräckligt aktiva. Medan flickor som 

beter sig aktivt inte blir förstådda som ”riktiga” flickor. Men att bete sig ”bråkigt” behöver 

inte betraktas som enbart pojkaktigt utan även flickaktigt. 

Olsson och Olsson (2007) och Odelfors (1998) menar att både flickor och pojkar skall få 

samma möjlighet att utveckla sin kommunikativa kompetens. Därmed blir det avgörande hur 

pedagoger arbetar för jämställdhet, detta kan ske i organiserade samlingar. De organiserade 

samlingarna kan planeras utifrån både flickor och pojkar. Exempelvis genom könsneutralt 

material såsom egna berättelser där pedagogerna använt sig av kvinnliga och manliga 

karaktärer. De kvinnliga karaktärerna kan syssla med mansdominerade yrken och intressen 

och tvärtom. Vi tror att barnen kommer att reagera utifrån dessa berättelser och på så vis 

startas en diskussion barnen emellan om vad som är flickaktigt respektive pojkaktigt. 

Litteratur är generellt ett bra sätt att nå ut till barnen. Med individanpassning menar vi att 

pedagogerna antar ett förhållningssätt i att bemöta alla barn utifrån barnens olika 

förutsättningar och behov.  

Vi kommer i studien att undersöka hur pojkaktigt och flickaktigt tar sig uttryck vid 

organiserade samlingar, detta för att förstå de traditionella könsroller som existerar i 

förskolor. Vi ställer oss frågande till barnens samt pedagogernas synsätt på jämställdhet och 

om det stämmer överens med hur det yttrar sig i praktiken.  

  

                                                 
1
 Med pedagog avses i studien såväl förskollärare som annan pedagogiskt arbetande personal på förskolan. 

Maltén (2007) menar att en pedagog är en person som undervisar samt lär ut kunskap till andra människor, men 

har sedan historiskt även ansetts som förebild och fostrare av samhällets värderingar. 
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Barron (2004) hävdar att genuskategoriseringen kan uppfattas som en naturlig del av 

människors tänkande samt deras förståelse av olika beteendemönster och livsvillkor. 

Genuskategorisering betyder att olika traditionella könsroller skapas för hur de olika könen 

bör bete sig. Barron poängterar att traditionella könsroller framträder exempelvis genom att 

färgen rosa är bättre ämnad för flickor än för pojkar, eller att flickor är mer omsorgsfulla än 

pojkar. Detta förhållningssätt styrker att människan förhåller sig till en genuskategorisering. 

Det gör det svårt för människan att låta bli att tänka på genus som någonting som inte är 

tudelat, det vill säga i termer av vad som är pojkaktigt eller flickaktigt, såsom motsatspar eller 

olikheter Det kan vara svårt att motverka de traditionella könsroller, eftersom att de är väldigt 

starkt skapade i samhället. Detta område är en intressant utmaning för alla människor och 

framförallt för pedagoger med tanke på deras roll som delaktiga i barns fostran. Pedagoger 

skall arbeta aktivt för att motverka de traditionella könsrollerna som förekommer i 

verksamheten vilket framkommer i förskolans läroplan. (Lpfö 98, 2010, s.5):  

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.  

För att kunna motverka de traditionella könsrollerna är det väsentligt att få ökad kännedom 

om barns idéer kring vad som är pojkaktigt respektive flickaktigt. Med deras tankar om genus 

kan pedagogerna bidra till att skapa en mer jämställd verksamhet. Studien avser att behandla 

vad som utmärker flickaktigt och pojkaktigt i förskolans samlingar. Detta innebär att genom 

analys skapa en förståelse för hur barn och vuxna resonerar samt uppfattar flickaktigt och 

pojkaktigt. Mårdsjö och Pramling Samuelsson (2010) menar att det är genom barnens 

perspektiv som pedagogerna kan finna ett arbetssätt som når deras förutsättningar. Utifrån 

våra erfarenheter ställer vi oss frågande till de organiserade samlingarna, då pojkar och flickor 

blir bemötta olika av pedagogerna vilket även framkommer tydligt ur litteraturen. Detta 

kommer arbetet att klargöra mer ingående i avsnittet inringning av problemområde och 

kunskapsöversikt nedan. Det är med detta område vi formar studiens syfte samt 

frågeställningar. Med uppsatsen vill vi att pedagoger skall bli medvetna om sin syn på 

könsroller samt ha detta i åtanke vid planering av samlingar.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur genus uttrycks i samspel mellan pedagoger och barn 

under den organiserade samlingen med betydelse för arbetet med jämställdhet.  

 

1. Hur uttrycks genus i samlingar mellan barn och pedagoger?  

2. Vilka strategier kommer till uttryck för att motverka traditionella könsroller? 

3. Hur skapas genus i barnens agerande?    

2 Inringning av problemområde och kunskapsöversikt 

De begrepp som kontinuerligt förekommer i studien är genus, jämställdhet samt traditionella 

könsroller. Dessa har benämnts ovan och beskrivs mer ingående i styckena nedan. Begreppen 

knyts samman i slutet av detta avsnitt för att öka förståelsen av problemområdet. Därefter 

belyses Hirdmans teori kortfattat som en ram för hur genus kan förstås utifrån ett arbetssätt 

inom området för jämställt samhälle, för att på så vis utmana och utveckla arbetet med genus i 

förskolan.  

2.1 Genus  

Hedlin (2006) skriver att genus är ett begrepp som har stor betydelse inom förskolans 

verksamhet med syftet att skapa lika villkor mellan flickor och pojkar. Genusforskning 

undersöker hur könsroller uppkommer mellan flickor och pojkar, samt undersöker möjligheter 

och begränsningar. Det är känt inom pedagogiken att pojkar och flickor bemöts på olika sätt 

av de vuxna på förskolan förklarar Hedlin. Författaren poängterar att pedagogerna är 

omedvetna om att de behandlar pojkar och flickor olika. Människans erfarenheter och 

föreställningar om vad som är pojkaktigt och flickaktigt är svårt att motverka, eftersom denna 

problematik förs vidare genom generationer och tillbaka i tiden. Människor gör en 

föreställning om hur pojkar och flickor bör bete sig genom de normer och värderingar som är 

skapade i samhället. Barron (2004) påpekar att genusperspektiv har beskrivits som att 

relationen mellan flickor och pojkar struktureras i hierarkiska termer med pojken som norm 

och flickan är avvikelse och i en underordnad position i förhållande till pojkar. 

Genusforskning bygger på ett teoretiskt antagande om en samhällelig maktstruktur, som tar 

sig olika uttryck.  

Utifrån vår studie betraktas begreppet genus utifrån vad som är pojkaktigt respektive 

flickaktigt.   
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2.2 Jämställdhet som pedagogisk utmaning 

Jämställdhet är ett begrepp som har olika betydelser för människor. Detta beror främst på att 

människan eventuellt inte alltid vet vad begreppet har för betydelse. Hedlin (2006) påpekar 

(2006, s.11) att ”jämställdhet handlar om förhållandet mellan kvinnor och män”. Begreppet 

blir begripligt genom både kvalitativa och kvantitativa aspekter. Den kvantitativa aspekten 

handlar om att få en jämställd könsfördelning. Den kvalitativa aspekten avgörs genom att 

flickor och pojkar ges samma rättigheter och möjligheter att utveckla sina förmågor. Därför 

skall förskolan sträva efter en jämställdhet och arbeta för att motverka könsskillnader, vilket 

ställer krav på ökade kunskaper hos pedagogerna, vilket även Lpfö 98 (2010) förespråker.  

2.3 Traditionella könsroller 

Connell (2006) beskriver begreppet traditionella könsroller som koncept skapat av människor 

för att generera skillnader mellan könen. En könsroll kan exempelvis handla om att pojkar 

dominerar flickor i den heterogena gruppen inom förskolan, medan flickor accepterar deras 

dominans genom att bli reserverade. Detta kan ge uttryck i förskolans samlingar. Samtidigt 

finns det flickor som inte reagerar på det sättet. De accepterar inte att pojkar tar större 

utrymme i gruppen. Connell poängterar att pojkarna redan från födseln förväntas bete sig 

annorlunda än flickor. Här talas det om biologiskt nedärvda handlingar som får utlopp i 

sociala grupper. Pojkar ses som hårdare, starkare, mödosamma, aggressiva och energiska 

medan flickor förväntas vara passiva, snällare, mer utåtriktade samt gulligare. Connell (2006) 

påpekar att vuxna dömer barnen efter normen om hur pojkar och flickor är till sättet. Lpfö 98 

(2010) vill motverka dessa traditionella könsroller genom att belysa detta i förskolans läroplan 

(Lpfö 98, 2010, s.5):  

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.  

Anledningen är att skapa samma förutsättningar för pojkar och flickor att pröva och utveckla 

tillgångar och intressen. Olofsson (2007) menar att flickor ses som emotionella varelser 

medan pojkar rationella, detta synsätt är vanligt i dagens samhälle.  

Traditionella könsroller innebär i vår studie vilka roller och beteenden som betraktas som 

flickaktigt respektive pojkaktigt.  

2.4 Hirdmans genusteori 

Hirdman (2003) beskriver genus och traditionella könsroller som sammanhängande i ett 

genuskontrakt. Det gäller att synliggöra den orörlighet i historien som format könens villkor. 

Hedlin (2006) beskriver att genuskontraktets huvuduppdrag är att förklara olika oskrivna 

regler för vad som är pojkaktigt och flickaktigt. Detta för att skapa en föreställning om 

könsroller. Kontrakt förändras även genom tiden. Vad som en gång ansågs pojkaktigt 

respektive flickaktigt kan i dagsläget skifta beroende av att normer ändrats.  
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Hedlin (2006) menar att om människan är medveten om genuskontraktet kan vi bli bättre på 

att möta de könsroller som finns i samhället. Genom medvetenhet om genuskontraktet kan 

människan på ett mer jämställt sätt utmana de olika könsroller som finns i dagens samhälle. 

2.5 Skillnad på flicka och pojke? 

Nordahl (1999) menar att det finns många skillnader mellan pojkar och flickor. När pojkar 

blir vänner med varandra kan de tänkbart börja leka med varandra direkt medan flickor skall 

vara vänner innan de börjar leka. Nordahl berättar vidare att barnen alltså har olika 

uppfattningar om kompisrelationer och detta kan vara en anledning till att pojkar och flickor 

ser sig själva som olika. När flickor skapar identiteter vänder de sig mot sådana människor 

som de känner igen, vilket ger dem trygghet. Pojkar däremot jämför sig med vad som 

uppfattas farligt genom främmande situationer, på så vis skapar pojkar sin identitet.  

Rithander (1997) påpekar att flickor och pojkar, liksom de vuxna, har med sig normer och 

värderingar in i förskolan för vad som är rätt och fel. En väsentlig del av dessa synpunkter 

handlar hur flickor och pojkar förväntas bete sig och vad de tycker om. Barnen har fått lära 

sig detta från allra första början, framförallt genom föräldrar och syskon i hemmet. Vem gör 

vilka sysslor, vem bestämmer inom vilka områden, vilka intressen har vi, vad ger vi barnet för 

kläder och leksaker och på vilka aktiviteter tar vi med dem. Detta späds på med hur 

män/pojkar och kvinnor/flickor skildras i böcker, TV och serier och i den reklam barn ser 

överallt. Normer och värderingar för kvinnligt och manligt återspeglar sig i barnens val av 

aktiviteter och leksaker, men även i deras förväntningar på och beteende mot varandra i 

förskolan. Skälen till utstötning i en pojkgrupp kan till exempel vara att en pojke inte är 

tillräckligt tuff. Han har inte de ”rätta” egenskaperna som betraktas vara pojkaktigt. Barnen 

jämför sig med varandra och konstaterar att vissa handlingar ”gör inte flickor” och andra 

handlingar ”gör pojkar”.   

 2.6 Förskolans verksamhet 

Statens offentliga utredningar (2006) beskriver att förskolan är mycket betydelsefull för 

barnens fostran och kunskapsutveckling då det handlar om barnens framtid. Förskolan gör det 

möjligt att forma samt motverka traditionella könroller. Det är normer som formar vad som 

ses som flickaktigt respektive pojkaktigt. Statens offentliga utredningar skriver att det i 

Skandinavien inte är många förskolor som arbetar med jämställdhet i förskolans pedagogiska 

verksamhet. Detta beror på att olika länder har olika värderingar på fostran. Värderingar om 

exempelvis genus och jämställdhetssyn ses som något personligt som skall fostras i hemmet 

och inte i förskolan. Många länder i världen anser inte att jämställdhet handlar om den 

pedagogiska verksamheten utan att istället inkludera fler män att arbeta inom verksamheten. 

Självklart diskuteras detta även i Sverige men är inte det centrala för att skapa en mer 

jämställd förskola.       
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Olofsson (2007) förklarar att både pojkar och flickor blir vinnare och förlorare i den 

ojämställda verksamheten inom förskolan. Pojkar är tydliga vinnare inom de aktiviteter som 

är planerade av de vuxna. Pojkar får mer uppmärksamhet i samlingar genom flera frågor från 

pedagogen, ögonkontakt, flera leenden och mer respons. Fast de får även fler negativa 

tillsägelser än flickorna, som exempelvis att de skall vara tysta och sitta stilla. Alltså får 

pojkarna mer uppmärksamhet från de vuxna i den organiserade samlingen.  

2.7 Samlingar i förskolan 

Odelfors (1998) menar att samlingar kan beskrivas som en situation med en riktad handling. 

Pedagoger har då en förväntan på hur barnen skall bete sig efter de samlingar som genomförs. 

Samlingar som förekommer inom förskolan är till stor del planerade och strukturerade av 

pedagogerna själva. Det är en återkommande aktivitet som barnen känner igen. Samlingar kan 

planeras olika. Pedagogen kan ge tillfälle till diskussioner med barnen eller vara helt styrda av 

pedagogen själv. Rubinstein Reich och Wesén (2000) beskriver ordet samling som ett tillfälle 

där samtliga samlas gemensamt, psykisk skärpning eller koncentration. Författaren berättar 

vidare att 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. Samlingen är 

ett regelbundet återkommande moment i förskoleverksamheten och hålls på en bestämd plats 

och på en bestämd tid. Cirkeln är enligt många kulturer viktig, författaren menar att cirkeln 

utgör det mest jämlika sättet att mötas. Samtliga i cirkeln sitter lika nära centrum och alla ser 

alla. Att delta i samlingar är en del i ett barns socialisation. I samlingen skall barnet, förutom 

att lära sig något, också lära sig att fungera på det sätt som kommer att krävas i klassrummet, 

det vill säga: lyssna på andra, vänta på sin tur, göra sig synlig, motta instruktioner och 

information i grupp. Rubinstein Reich påpekar att samlingar är ett dagligt inslag med likartat 

innehåll och uppläggning. Samtal om till exempel sådant barn varit med om, 

sång/musik/rörelse, sagor/berättelser, upprop, väder, datum och information, är vanliga inslag. 

Kunskapsförmedling i form av att ett tema behandlas är ganska vanligt i samlingar.  

Eidevald (2009) intresserar sig för att förstå pojkaktigt och flickaktigt som position i 

förskolans vardagsrutiner och lek. Han beskriver att det flera gånger under en dag 

förekommer olika samlingar. Samlingar kan ske innan måltider eller vid planerade aktiviteter. 

I författarens undersökning framkommer det att flickorna är tysta medan pojkar ”tar plats” 

under samlingen och även efter samlingen när det skall diskuteras vad barnens skall leka.  

Olofsson (2007) poängterar att i förskolans verksamheter kan böcker vara ett bra läromedel 

för att diskutera genus och jämställdhet med barn. Att läsa böcker som beskriver traditionella 

könsroller kan skapa lärorika och intressanta diskussioner i barngruppen. Detta är en vanlig 

metod. Olofsson poängterar att pedagogerna redan i deras planering inför samlingen kan 

motverka könsrollerna mellan pojkar och flickor. 
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2.8 Pedagogernas förhållningssätt  

Berg (2006) poängterar att vuxna behandlar barn utifrån de stereotypa synsätt som existerar 

mer än barnen själva. Därför är det viktigt att pedagogerna inom verksamheten är väl 

medvetna om detta och motverkar de synsätt som existerar i samhället, då barnen härmar de 

vuxna i deras beteende. På så vis kan pedagogerna motverka de traditionella könsrollerna som 

finns och även skapa en mer jämställd verksamhet. Pedagogerna bör därför vara medvetna om 

de synsätt på könsroller som finns i samhället samt att de vuxna skall våga prata med barnen 

om detta i syfte att minska de stereotyper som förekommer. För att förändra vårt beteende och 

de åsikter som pedagoger har bör de vara medvetna om hur de ser på de traditionella 

könsroller som existerar.  

Henkel och Tomičic´ (2009) ställer sig frågande till hur pedagoger inom en förskola skall 

arbeta för en jämställd verksamhet. En jämställd förskola innebär exempelvis att barnen skall 

bemötas jämställt och på ett respektfullt sätt. Barnen skall respekteras och veta att alla åsikter 

är viktiga. Men vad krävs av pedagogerna för att skapa en jämställd förskola? För att arbeta 

med jämställdhet krävs en kompetens inom områdena nyfikenhet, mod att förändra samt 

uthållighet. Att inse det ojämställda situationerna och dess konsekvenser anses vara ett steg 

närmare målet. Det är när någon bryter mot de könsroller som existerar som det skapas en 

tydlighet när det gäller vad som är pojkaktigt respektive flickaktigt. Samtidigt menar Henkel 

och Tomičic´ att det inte dröjer länge förrän den personen blir tillsagd av personer i dennes 

omgivning som till exempel syskon, föräldrar, kamrater eller någon vuxen. Dessa traditionella 

könsroller ger barnen en trygghet, då det är färdiga oskrivna regler som förklarar hur pojkar 

och flickor skall bete sig. För att bryta dessa könsroller bör vuxna studera och vara 

uppmärksamma när barnen rättar varandra och varför de rättar.  

Olofsson (2007) menar att många pedagoger anser att de arbetar på ett jämställt sätt och att de 

inte skiljer flickor och pojkar åt. Men i själva verket är pedagogerna ”könsblinda”, vilket 

menas att människan inte ser könsrollerna, utan istället de undantag som förekommer. Ett 

exempel på detta är att flickorna ses som lugna och stillsamma. Berg (2006) förklarar att för 

en ökad medvetenhet skall kunna ske hos pedagogerna kan kommunen eller enskilda 

verksamheter skriva en jämställdhetsplan. Det är lag på att varje verksamhet skall ha en sådan 

plan. Denna jämställdhetsplan är till för att göra arbetet mellan kvinnor och män mer 

jämställt. För att få en jämställdhetsintegrerad verksamhet bör pedagogerna analysera 

förändringsbehov, åtgärder, utvärdering samt en uppföljning.    

Johansson (2008) skriver att förskolan fostrar flickor till att vara ansvarstagare med fokus på 

andra människors välbefinnande snarare än sitt eget. I en observationsstudie av Johansson 

framkom det att pedagogerna ger mer uppmärksamhet till pojkarna. Johansson hävdar att 

pedagoger som arbetar inom förskolans verksamhet behandlar pojkar och flickor lika, men 

enligt Johansson visar det sig att pedagogernas handlingar riktar sig mer till pojkar än till 

flickor. Detta visar sig genom att pojkar ges mer tid, uppmärksamhet, beröm och hjälp av 

pedagogerna.  
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Flickorna samspelar till skillnad mot pojkarna med pedagogerna då det gäller omsorg och 

ordningsskapande i förskolans vardag. Flickor beskrivs även som tysta och mindre 

utmanande. Johanssons studie av prosocialt
2
 agerande kan bestå av mer eller mindre dolda 

metodologiska felkällor som har att göra med könsroller. Detta kan återspegla människors 

förväntningar av hur flickor respektive pojkar bör agera, snarare än hur de faktiskt agerar. 

Kamrater, föräldrar och lärare tenderar att uppfatta flickor som mer prosocialt. Flickor 

förväntas vara mer empatiska och prosociala än pojkar. Dessa förgivettaganden spelar en 

avgörande roll i hur vi ser på barns agerande. 

Forskaren Christian Eidevald (2009) poängterar i sin avhandling hur pedagoger bemöter 

pojkar och flickor utifrån deras förhållningssätt. Han menar att pedagogerna i förskolans 

verksamhet förstärker de traditionella könsroller som finns i dagens samhälle. Med 

observationer som metod märktes tydligt att pedagogerna uppmanar flickorna att bete sig 

minde högröstat jämfört mot pojkarna. I studien framgick det att flickor klarar av att vänta på 

sin tur medan pojkar inte kan vänta. Här blir maktpositionerna synliga, eftersom att pojkarna 

inte kan vänta får de mer uppmärksamhet från pedagogerna och tillåts lättare att bryta mot 

regler. Medan flickorna anpassar sig och inte beter sig lika aktivt som pojkarna. Pedagogerna 

värderar alltså det maskulina högre då pojkarna får mer uppmärksamhet. På så vis bidrar detta 

till att barnen får en förståelse av att pojkar är värda mer uppmärksamhet än flickorna.  

2.9 Fenomenografiskt perspektiv 

Marton och Booth (2000) poängterar att begreppet fenomenografi beskriver ett fenomen som 

människan betraktar på olika sätt genom olika variationer, exempelvis pedagogers 

förhållningsätt. Människan hanterar och bemöter situationer, problem och fenomen olika 

beroende på människans olika erfaranden. Men vad står då erfara för? Marton och Booth 

beskrev detta på följande sätt: ”Ett sätt att erfara någonting är ett sätt att urskilja någonting 

från och att relatera det till ett sammanhang” (Sid, 147). Att erfara en situation, ett problem 

eller ett fenomen kan förklaras genom att studera olika uppfattningar, sätt att förstå, ett sätt att 

begripa eller att skapa en begreppsbildning. Att studera människans olika variationer av deras 

erfarande är främst det intressanta för ett fenomenografiskt perspektiv. Detta perspektiv 

strävar efter att förklara variationerna som uppkommer. Det går alltså ut på att tolka olika 

erfaranden genom att ställa dem emot varandra för att skapa olika beskrivningskategorier. 

Beskrivningskategorierna skapas genom de olika variationerna och erfaranden som utgår från 

ett fenomen, en situation eller ett problem. Det finns olika steg då dessa 

beskrivningskategorier skapas, det första kriteriet handlar om att kategorierna skall vara 

kopplade till undersökningen. Det andra kriteriet förklarar att kategorierna måste ha logik, 

variationen skall alltså ha en logisk relation till varandra. Det sista kriteriet beskriver att 

kategorierna skall användas sparsamt. Det skall alltså inte användas för många kategorier. 

Fenomenografiskt perspektiv används för att ta reda på hur olika människor erfar något och 

detta kan ske i en grupp med människor eller enskilt med en individ.  

                                                 
2
 Att agera prosocialt betyder att man beter sig på ett socialt önskvärt sätt, som blir till 

fördel för en annan människa. Detta inkluderar beteenden som: hjälpsamhet, omsorg, 

generositet och osjälviskt handlande (Raundalen, 1997). 
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Vi har använt oss av fenomenografiskt perspektiv då vi till viss del vill studera skillnader och 

likheter i barn och pedagogers agerande. Genom intervjuer framkommer deras tankar och 

erfarenheter om vad som ses som flickaktigt och pojkaktigt. Pedagogerna och barnen har 

olika erfarenheter vilket gör det intressant för oss att studera utifrån ett fenomenografiskt 

perspektiv. Vi har valt detta perspektiv då det går ut på att studera individers erfarenheter av 

ett fenomen.  

3 Metod 

Detta stycke kommer att beskriva studiens vetenskapliga metod.  Därefter presenteras våra val 

av datainsamling. 

3.1 Kvalitativ metod 

Eftersom att våra forskningsfrågor handlar om att skapa en fördjupad kunskap inom ett 

specifikt fenomen valdes en kvalitativ metod. En annan vetenskaplig ansats är kvantitativ 

metod. Starrin och Svensson (1998) förklarar att en kvantitativ metod inriktas mot att skapa 

statistik, där vanligtvis enkäter används i studien. En kvantitativ studie avser att undersöka 

omfattningen av ett fenomen, eller hur vanligt förekommande som detta fenomen 

uppkommer.  

Vår studie handlar om att förstå genus i termer av uttryck som detta kan ta i ett pedagogiskt 

sammanhang. Syftet med studien är att undersöka hur genus uttrycks i samspel mellan 

pedagoger och barn under den organiserade samlingen med betydelse för arbetet med 

jämställdhet.  

3.2 Observation 

Rubinstein Reich och Wesén (2009) skriver att syftet med observationer i förskolan är att 

studera vad som sker i det sociala samspelet med barn. När observationen skall genomföras 

bör det inriktas mot specifika interaktioner som är relevanta att införskaffa mer vetskap om. 

Vid observationer kan användning av olika verktyg vara effektivt, observatören kan välja att 

använda sig av bandinspelning, videoinspelning och löpande protokoll. Bell (2007) menar att 

erfarenheter av att observera är betydelsefullt vid observationer. Det kräver stor förberedelse 

innan genomförandet. Observationer används även för att komplettera information som 

samlats in med andra typer av teknik till exempel intervjuer. 

Observationer kan enligt Patel och Davidsson (2011) utföras på olika sätt. Observatören kan i 

förväg bestämma vilka beteenden och skeenden som skall observeras och på så vis arbeta 

fram ett observationsschema. Den här typen av observation kallas för strukturerad 

observation vilket vi använde oss av i vår studie. Innan observationstillfället utformade vi ett 

flertal punkter vi skulle observera (se bilaga 1). Observatören kan även använda sig av en 

ostrukturerad observation vilket betyder att denne har ett utforskande syfte och vill använda 

observationer för att erhålla så mycket kunskap som möjligt, vilket alltså utesluter ett i förväg 

färdigställt observationsschema. Något som dock bör kommenteras är att den sistnämnda 

typen av observation kräver förberedelser och noggranna överväganden.  
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Oavsett vilken typ av observation som genomförs finns det frågor som vi bör ta ställning till, 

detta enligt Patel och Davidsson (2011, s.93):  

 Vad ska vi observera?  

 Hur ska vi registrera observationerna?  

 Hur ska vi som observatörer förhålla oss? 

Svaren på de två första frågorna kommer till viss del att se olika ut beroende på om det gäller 

strukturerad eller ostrukturerad observation. Strukturerade observationer utgår ifrån att 

problemet är så väl preciserat att det på hela taget är givet vilka situationer och vilka 

beteenden som ska ingå i observationen. Ostrukturerade observationer används ofta i 

undersökande syfte, särskilt för att man skall inhämta så omfattande information som möjligt 

kring ett visst problemområde. Vid dessa typer av observationer använder sig inte 

observatören av något utprovat observationsschema, utan istället observeras ”allting”, vilket i 

och för sig är en omöjlighet även för den skickligaste observatören. Vi valde  

Patel och Davidsson (2011) skriver att observatören kan välja mellan att vara deltagande och 

icke deltagande. En deltagande observatör tar aktiv del i den situation som skall observeras 

och går in som medlem i den aktuella gruppen. När en icke deltagande observatör infinner sig 

i observationssituationen är dennes roll klart definierad som observatör och observatören 

befinner sig utanför det aktuella skeendet, i vårt fall samlingen. Vi var icke deltagande då vårt 

syfte med observationen var att studera pedagogernas förhållningsätt. Vår närvaro kan komma 

att påverka individerna genom att deras beteende förändras. Patel och Davidsson menar att 

individerna kommer att vänja sig vid att observatören finns närvarande.  

Bell (2007) poängterar att när observationer sker genom anteckningar är det viktigt att det 

sker noggrant utifall citat eller dylikt skall användas i studien. Därför är det viktigt att under 

observationerna göra en markering på de meningar som är citat, en omskrivning eller likande. 

3.3 Videoobservation 

Gillham (2008) menar att videokameran som hjälpmedel bidrar till en noggrann 

dokumentation som kan användas flera gånger om, vi kan på så vis få en ordentlig granskning 

och analys av observationen. Författaren menar att videokameran är den mest kompletta 

upptagningen av en observation, det gör det även lättare för observatören att uppfatta vad som 

sagts och att identifiera talaren i en grupp. Det finns dock även negativa faktorer med 

videokamera som hjälpmedel. De som observeras kan känna sig obekväma. Det kan även 

bidra till att kameran får mycket uppmärksamhet vilket kan uppmuntra de observerade till 

”skådespeleri”. Med det menar författaren att beteendet hos de observerade kan påverkas av 

videokameran. Patel och Davidsson (2010)  menar att videobservationer är en bra metod när 

forskare vill undersöka människors handlande i olika miljöer. Observatören kan även på så vis 

fånga upp deras sätt att uttrycka sig verbalt samt hur de samspelar med andra. 
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Rubinstein Reich och Wesén (2009) poängterar att videofilmning bidrar till att observatören 

upprepande gånger kan spela upp specifika händelser vilket skapar en hjälp då analysen skall 

utformas. Vi har valt att använda videoinspelning när vi observerade de olika organiserade 

samlingarna, detta på grund av att kunna återuppspela situationerna och finna relevant 

datainsamling. Rubinstein Reich och Wesén förklarar även att videoinspelning anses mer 

gångbart än anteckningar då fler kan ta del av materialet och skaffa sig en egen idé om vad 

som sker mellan respondenterna i filmen.  

3.4 Intervju 

Starrin och Svensson (1998) menar att en intervju genom kvalitativ metod ger en mer 

djupgående insamling av data. Patel och Davidsson (2011) påpekar att kvalitativa intervjuer 

kan organiseras både efter strukturering och även standardisering när intervjuguiden skapas. 

Nedan presenterar vi kombinationen av olika intervjuformer för att därefter beskriva vår 

genomförda intervju med respondenterna i studien. Kvalitativa intervjuer har ofta låg grad av 

strukturering. Med låg grad av strukturering tillåts intervjupersonen att svara med egna ord. 

Intervjuaren kan dock välja att ställa frågorna i en viss följd. Intervjuaren kan välja att ställa 

frågorna i den ordning som faller sig bäst i det enskilda fallet. På så vis sker en låg grad 

standardisering. Begreppen standardisering och strukturering föreligger vissa otydligheter i 

språkbruket kopplat till kvalitativa intervjuer. En annan benämning på intervjuer som ofta 

används är ”semistrukturerade intervjuer”. Med detta menas att forskaren skriver en lista över 

specifika grundtankar som skall beröras, intervjupersonen har frihet att utforma svaren. 

Kvalitativa intervjuers syfte är att upptäcka och identifiera egenskaper hos något, till exempel 

den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om något fenomen. I undersökningen används 

kvalitativ intervju då vår tanke var att respondenterna skulle svara utifrån deras erfarenheter 

och tankar. Den här formen av intervju valdes då kvalitativa intervjuer består av öppna 

frågeställningar (se bilaga 1), vi kunde på så vis få ut mer av deras svar än om vi skulle använt 

oss av en kvantitativ intervju. Patel och Davidsson (2011) menar att kvalitativa intervjuer kan 

belysa det speciella genom att fokusera på det som snarast är undantag. Detta kan utgöra att 

intervjuaren får en fyllig bild av den intervjuades livsvärld. Dessa fylliga beskrivningar kan ge 

läsaren en bättre förståelse av det tolkade. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) skriver att när intervjuer med barn sker är det ett 

pedagogiskt verktyg för skapa en situation där barnen får utveckla sin förståelse om deras 

omvärld. Intervjuerna kan ske i grupp och med det enskilda barnet. Vill den som intervjuar 

undersöka barnens enskilda tankar och idéer om något fenomen bör intervjuerna ske 

individuellt. Hur länge en intervju med barn skall utspela sig beror helt på individen. Detta är 

beroende av flera faktorer, till exempel barnets ålder, hur delaktigt barnet är under intervjun 

samt hur intresserad barnet är kring innehållet. Intervjuerna kan variera i tid, yngre barn har 

inte lika mycket erfarenheter samt att de inte befinner sig lika långt i språkutvecklingen som 

äldre barn. När den som intervjuar frågar vilka barn som vill delta måste du acceptera att alla 

inte vill delta.   
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Bell (2007) påpekar att när en intervju med barn skall förberedas bör det tas hänsyn till 

formuleringar av intervjufrågor. Frågorna bör vara lättförstådda och ordvalen väl 

genomtänkta. Placeringen av frågorna bör ha en röd tråd. Innan intervjun tar sin början bör 

den som intervjuar förklara och beskriva vad intervjuerna har för syfte. Ett sådant kontrakt bör 

ske skriftligt (se bilaga 2 och 3), så att personen som intervjuas har tid att tacka nej om så 

beviljas. Vi förberedde barnen genom att berätta för dem att vi skulle ställa frågor kring deras 

samlingar. Vårt etiska arbetssätt presenteras mer utförligt under rubriken forskningsetik. 

Trost (2010) skriver att det egentligen inte är någon skillnad på att intervjua barn och vuxna, 

eftersom alla är människor. Intervjuaren bör tänka på att barn kan ha svårare med att 

koncentrera sig en längre tid. Därför bör inte intervjuerna pågå under en längre tid. Vuxna har 

lättare att förklara och berätta om sina egna åsikter vilket barn kan ha svårare med, av den 

orsaken är det till stor del viktigt att få barnet intresserat av att bli utfrågad. Barn ser i nuet 

och är konkreta i sina utsagor. Om detta bör intervjuaren ta till vara på i sin intervjuguide. Det 

ställer krav på oss att ställa följdfrågor som direkt ansluter till deras utsagor. Vi valde att 

intervjua barnen samt pedagogerna direkt efter den genomförda samlingen.  

3.5 Urval 

Datainsamlingen ägde rum på två förskolor som är belägna i två olika kommuner i Västra 

Götaland. Studien baserades på observationer och intervjuer med barn som är fyra till fem år 

gamla, samt pedagoger som arbetar inom verksamheten. Pedagogerna har olika 

yrkeserfarenheter beroende på hur länge de arbetat. Samtliga pedagoger har en 

förskollärarutbildning. Vi observerade sex samlingar var, alltså tre samlingar på de olika 

förskolorna. Barngrupperna varierade mellan heterogena grupper och homogena grupper, 

samt att barnantalet varierade mellan de olika samlingarna. Det deltog mellan 10-15 barn 

under våra observationer. Syftet var att ta reda på deras åsikter och tankar kring genus såsom 

den framträder under planerade samlingar. 

Trost (2010) skriver att vid användning av en kvalitativ metod bör urvalet vara så 

variationsrikt som möjligt och inte likartat. Det skall även vara ett urval med heterogena 

deltagare och inte homogena; detta för att få variation i datainsamlingen. Det finns många 

olika metoder som går att användas när urvalet skall göras. Med bekvämlighetsurval menas att 

forskaren använder de respondenter som denne kommer i kontakt med. Denna metod är inte 

optimal vid en kvalitativ undersökning då du bör ha ett varierat urval, då forskaren tänkbart 

inte vet något om personerna.  

Vårt urval av de respondenter som deltog under intervjuerna valdes slumpartat, fast med ett 

undantag. Vi valde de barn som vi i förhand visste skulle kunna prata och föra ett samtal kring 

vad som är flickaktigt respektive pojkaktigt. En annan betydelse för urvalet var att både 

pojkar och flickor skulle delta. Vi ville få ett perspektiv från både flickor och pojkar med 

tanke på att undersökningens teman var genus och jämställdhet. Intervjuerna skedde efter en 

organiserad samling då intervjuernas fokus låg med utgångspunkt i samlingarna. Detta 

eftersom att barn har svårt att sätta sig in i situationer som utspelat sig vid ett tidigare skede. 

Barnen fick på så vis en kort tidslängd mellan den aktuella samlingen och intervjutillfället. 

Samtliga pedagoger som medverka i vår studie är kvinnor.  
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Pedagogernas intervjuer utgick ifrån de samlingar som de planerat och genomfört. Det tillkom 

även frågor utifrån deras planeringar. Till exempel varför pedagogerna valde enbart flickor i 

barngruppen eller varför barnen placerades varannan flicka och pojke. Samlingen skulle vara 

planerad av pedagogerna vilket var viktigt för vår studie då vi fokuserade på organiserade 

samlingar.  

3.6 Genomförande 

Tidigare i detta kapitel om Metod har vi valt att knyta an till relevanta aspekter som benämns 

kopplat till kvalitativ metod. Nedan förklaras studiens genomförande gällande vårt 

genomförande av datainsamlingen.  

Vi valde att observera aktiviteter i de planerade samlingarna vilka organiserades av 

pedagogerna. Med planerade samlingar avses att pedagogerna innan planerat innehållet med 

utgångspunkt att lära barnen ett specifikt innehåll. Vi observerade sex samlingar var, det vill 

säga tre samlingar på de olika förskolorna. Innehållet varierade mellan rörelselekar, 

högläsning och sångstunder. Tiderna för observationerna varade mellan 20-40 minuter 

beroende på samlingens innehåll. Rörelselekarna varade under en längre tid jämfört med 

högläsningen. Innehållet var mer eller mindre könsneutralt, samlingsinnehållet tilltalade både 

pojkar och flickor. Det var inte tillåtet att filma på den ena förskolan, vi valde istället att 

observera förskolan med hjälp av observationspunkter som observatören förde anteckningar 

kring. I den förskola där videoinspelning var tillåtet var det ett barn som inte fick delta i 

intervjuerna och observationerna, därav inte heller i undersökningen. Vi valde därför att 

observera de samlingar där barnetinte deltog. Intervjuformuläret utformades av öppna frågor 

alternativt teman (se bilaga 1). Under intervjun använde vi oss av en diktafon. Vi har 

sammanlagt intervjuat sex pedagoger samt 12 barn. Det ger oss ett rikt datamaterial kring 

genus i organiserade samlingar. Barnintervjuerna varade i 5–10 minuter och intervjuerna med 

pedagogerna varade i 10-30 minuter.  

3.7 Analys  

Starrin och Svensson (2006) skriver att vid intervjusituationen, vilken inbegriper både vad 

som förmedlas och hur det förmedlas, kan en första tolkning av intervjuerna redan ske. Denna 

instinktiva tolkning kan därefter finnas som ett slags rutmönster när de transkriptionerna, 

alltså de utskrivna intervjuerna, skall behandlas samt våra observationer. Analys- och 

tolkningsarbetet av intervjuerna kan delas in i fyra faser med olika avsikter för respektive fas: 

(1) för att bekanta sig med datainsamlingen och skapa ett helhetsintryck; (2) för att 

uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna; (3) för att kategorisera uppfattningar i 

beskrivningskategorier och (4) för att studera den underliggande strukturen i 

kategorisystemet. När så datainsamlingen analyserades utgick vi från de fyra stegen nedan 

presenterade av Starrin och Svensson (2006). Detta medförde en strukturerad datainsamling, 

så att vi enklare skulle kunde urskilja de genusaspekter som framgick utifrån intervjuerna 

samt observationerna.  

Fas 1: Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck 
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Med avsikt att försöka etablera ett helhetsintryck sker i den inledande fasen vanligtvis en 

något ordnad och frekvent genomläsning av de utskrivna intervjuerna. Den första analysen 

innebär att söka efter betydelsefulla uttalanden i syfte att kunna avtäcka kvalitativa skillnader 

i undersökningspersonernas sätt att bearbeta innehållet i den företeelse eller i det objekt som 

varit i fokus.  

Innan analysen av datainsamlingen transkriberades renskrev vi intervjuerna. Vi lyssnade på 

inspelningarna från intervjuerna samt observationerna och därefter sammanställde den mest 

relevanta informationen, på så vis uteslöt vi den information som var irrelevant för 

undersökningens centrala värde. Detta underlättade analysen och jämförelsen av 

datainsamlingen. Vi valde även att studera intervjuerna och observationerna tillsammans, 

eftersom att vi då kunde tolka och analysera händelserna som en gemensam förståelse av vad 

som sades. Vi kunde även på så vis inflika om något ur material var oklart. Det är först när en 

upplevelse av en viss förtrogenhet med det samlade intervju- och observationsmaterialet som 

mönster i form av skillnader och likheter börjar lysa igenom.  

Fas 2: Att uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna 

Den andra analysfasen innebär att på ett mer konsekvent och konkret sätt uppmärksamma 

skillnader och likheter i yttrandena, vilket kan ske genom att intervjuutsagor ställs i motsats 

till varandra. Vi studerade samtliga respondenters utsagor och satte dessa i relation till 

varandra och jämförde dessa. Vi ville upptäcka eventuella skillnader och likheter. Därefter 

analyseras videoobservationerna och anteckningsobservationerna från förskolorna. När vi 

studera filmerna och anteckningarna hade vi olika punkter som vi analyserade. Detta för att få 

en så jämn och rättvis datainsamling som möjligt. 

 Hur pedagogen förhåller sig gentemot pojkar och flickor?  

 

 Hur jag uppfattar skillnaderna mellan könen under samlingen?  

 

 Får alla lika mycket utrymme?  

 

 Hur har pedagogerna planerat samlingen? Även innehållet i exempelvis sagorna 

pedagogen läser?  

 

Fas två är en växelverkan mellan att försöka utforma sammanfattande mönster och täckande 

beskrivningar som prövas mot de enskilda uttalandena. Om nya tolkningar framträder behöver 

det samlade intervjumaterialet återigen läsas igenom.  

Fas 3: Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. 

När vi påbörjade vårt analysarbete skrev vi in samtliga videoobservationer, 

anteckningsobservationer och intervjuer i dokumentet. Detta hjälpte oss att bearbeta vårt 

kommande resultat då vi fick en helhet av datainsamlingen. Vi fick fram olika åsikter, 

skillnader samt likheter utifrån intervjuerna, videoobservationerna och 

anteckningsobservationerna. Med utgångspunkt i detta skapade vi olika kategorier. Detta för 
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att få en struktur på den insamlade datainsamlingen samt underlätta för läsaren. Kategorierna 

är skapade utifrån vår empiri med utgångspunkt i studiens problemformuleringar samt syfte. 

Genom att strukturera datainsamlingen har vi även lättare att studera och analysera vårt 

resultat.  

Fas 4: Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet 

Specifikt för fenomenografiska
3
 undersökningar utgörs utfallsrummet huvudresultatet. 

Utfallsrummet bildar därutöver grunden för en mer systematisk analys av hur uppfattningarna 

förhåller sig till varandra. När sådana analyser utförs kan uppfattningarnas inbördes 

förhållanden resultera i grundläggande olika kategorisystem. Framförallt är det i två aspekter 

som kategorisystem betraktas som jämbördiga i förhållande till varandra. Ingen uppfattning är 

tyngre eller viktigare än någon annan och de kan inte rangordnas sinsemellan. Skall 

uppfattningarna rangordnas bör detta ske i relation till ett yttre kriterium, till exempel i 

relation till ett bestämt utbildningsmål eller med hänsyn till aktuell forskning. Vi analyserade 

och granskade vår datainsamling.  

Den sista fasen går ut på att gå på djupet med varför situationer yttrade sig på olika vis. Vårt 

syfte med detta var att finna kärnan i de olika handlingar och skeenden som upptäcktes. Det 

andra principiella fallet utgörs av uppfattningar som bedöms vara mer utvecklade eller mer 

omfattande än andra uppfattningar inom samma kategorisystem. Bedömningen sker då utifrån 

ett inre kriterium. Det finns följaktligen en logik i uppfattningarnas inbördes relationer. Under 

vårt resultat framkommer olika exempel som pedagogerna samt barnen uttryckt för under 

intervjuerna. Observationerna har sammanställts utifrån vad vi har sett utifrån barnens och 

pedagogernas agerande. Detta för att ge en tolkning om hur vi har analyserat för att nå ett 

resultat.  

3.8 Studiens trovärdighet 

Att skapa en tillförlitlighet till en undersökning bör samtliga respondenter få samma 

intervjufrågor poängterar Trost (2010). Detta så att situationen blir likartad för samtliga 

respondenter. Vid en hög trovärdighet bör forskaren använda öppna frågor och inte 

påståendefrågor. Påståendefrågor ger begränsade svar. Följdfrågor är ett bra alternativ då 

forskaren kan fördjupa samtalet utifrån respondentens svar, vilket Trost poängterar. 

Starrin och Svensson (1998) poängterar vikten av att läsaren skall kunna skapa en helhet av 

innehållet. Undersökningens syfte skall tydligt framgå. Det handlar om att göra resultatet så 

tydligt och relevant som möjligt. En annan faktor för trovärdigheten är att undersökningen 

skall innehålla relevanta teorier och metoder som har fokus på samma innehåll. Att 

kommunicera till läsaren är viktigt och i en undersökning bör tidigare forskning framgå vilket 

ger läsaren en förståelse för vad undersökningen vill bidra till. Dessa krav är besvarade i 

undersökningen och på så vis har en större trovärdighet skapats.  

  

                                                 
3
 Fenomenografi är en kvalitativ forskningsmetod. 
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3.9 Forskningsetik i studien 

Bell (2007) påpekar att inför datainsamlingens början bör forskaren fundera på bemötandet av 

personerna som deltar i undersökningen. Forskaren ska alltid visa hänsyn och respekt för 

personens behov och önskemål då det är denne som behöver hjälp av dem och inte tvärtom. 

Vid intervjun är det viktigt att välja en lugn och stillsam miljö. Tiden är också en viktig faktor 

då det lätt kan bli ett stressmoment om tiden inte räcker till. Intervjupersonen bör känna sig 

trygg under momentet. När tekniska verktyg skall nyttjas bör intervjuaren vid samtliga 

tillfällen fråga om lov. Trost (2010) poängterar att respondenten vid en intervju alltid är 

anonym samt att intervjuaren har tystnadsplikt. Anonymitet handlar om att personen som 

deltar i undersökningen inte skall kunna identifieras och dennes namn skall inte framgå för 

läsaren.  

Vetenskapsrådet (2002) rekommenderar fyra olika etniska krav, vilket är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innefattar 

att alla som deltar i undersökningen skall få ta del av syftet för studien. Förskolans pedagoger 

samt barnens vårdnadshavare informerades. Detta skedde skriftligt och syftet med 

undersökningen presenterades och även generell information om undersökningen. Det andra 

kravet kallas samtyckeskravet vilket omfattar att alla som deltar i undersökningen har rätt att 

själva bestämma om de vill medverka. I undersökningen fick de medverkade ett 

informationsblad där de fick möjlighet att skriva under om de ville delta under intervjuerna 

och observationerna. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet som handlar om att 

deltagarna är anonyma, vilket vi informerade om, därför används fiktiva namn. Det sista 

kravet är nyttjandekravet och innefattar att all datainsamling som sker är till 

forskningsändamål. Datainsamlingen som samlats in är enbart i forskningssyfte och kommer 

efter användning raderas. 

4 Resultat 

Utifrån analysen har vi fått en förståelse om barnens samt pedagogernas tankar kring 

könsroller. Rubrikerna som förekommer i kommande stycken har vi skapat utifrån våra 

kategoriseringar under analysen.  De citat som vi valt ut beskriver kategorierna utifrån 

uppsatsens tema.  

4.1 Genus som pedagogisk strategi 

Pedagogerna som deltog i intervjuerna planerar sina samlingar utifrån olika förutsättningar. 

Beroende på innehåll samt medvetenhet angående genus. Vissa av pedagogerna är mer eller 

mindre medvetna om deras val och hur de planerar samlingarna utifrån genus. Flera av 

pedagogerna förklarar att de inte alls planerar sina samlingar utifrån ett genusperspektiv.  
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4.1.1 Placering av barnen 

En förutsättning som pedagogerna planerar sina samlingar utefter är barnens placering. En 

vanlig placering som vi uppmärksammat är att samlingarna genomförs på golvet och då oftast 

i ring. Pedagogen Anna anser inte att barnen skall sitta varannan pojke och varannan flicka.  

När jag planerar mina samlingar tänker jag på att alla barn skall få samma 

utrymme. Samt att jag inte placerar barnen varannan flicka och pojke bara för att 

det skall vara så, ofta får barnen välja själva vart de skall sitta. Men utifrån min 

planering är det inte genus som styr.  

Citatet ovan ger uttryck av att pedagogen vill ge alla barn lika mycket utrymme oavsett kön. 

Anna ser ingen mening med hur hon väljer att placera barnen under en samling. Däremot 

uttrycker hon en könsrollsmedvetenhet, hon menar att alla barn skall ha samma utrymme.   

Jennifer berättar om en liknande idé om hur hon planerar: 

När jag planerar mina samlingar försöker jag att tänka väldigt neutralt, det skall 

inte spela någon roll om barnen är flicka eller pojke. Som när vi valde vårt namn 

till gruppen, vi tänkte inte alls genus då utan barnen fick välja färg. Vi ville alltså 

inte välja färg åt barnen.  

Under en av observationerna som genomfördes, valde en pedagog att placera barnen varannan 

pojke och varannan flicka. Själva situationen uppkom genom att pedagogen valde barnens 

placering utifrån individerna så att gruppen skulle fungera. Under intervjun med Karin 

frågade vi om hon hade en tanke bakom en sådan placering av barnen.   

Här var det ingen genustanke i den bemärkelsen att det skulle vara rättvist, att vi 

skall dela på pojkar och flickor utan här var det rent socialt för att ringen skulle 

fungera i vår samling. För hade jag haft de pojkarna som spelar upp sig 

tillsammans hade det vart svårt att få ner. Och även att vi hade en flicka med som 

också behöver det här lugnet vid sidan.  

Karin planerar barngruppen utifrån individerna och inte utifrån pojkar och flickor. Hon finner 

att vissa pojkar inte skall vara i samma grupp då de triggar varandra till bus och spring. Karin 

anser att barnen som individer skall bestämma gruppen så att den skall fungera. Detta utifrån 

att organisera grupperna utifrån barnens behov. Karin påvisar även att flickor och pojkar inte 

skall generaliseras. Även om Karin omedvetet organiserar sin barngrupp påpekar hon att hon 

även är medveten om genus i sina val. Hon ser inte att enbart pojkar behöver lugnet för att 

inte agera busigt, utan att det även är flickor som beter sig aktivt.  
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4.1.2 Bokval 

När Jennifer väljer en bok inför en samling brukar hon vid flera tillfällen tänka på könsroller. 

Författarna till de böcker som exempelvis ”Hanna”, vänder på de könsroller som finns. Hon 

förklarar att boken med titeln ”Hanna” fokuserar på att flickan kan fixa och dona med bilar. 

Istället för att sysselsätta sig med detta, anser Jennifer att Hanna bör syssla med 

vardagssituationer som inte är så specifikt inriktade på könet. Jennifer uttrycker följande: 

När jag väljer exempelvis en bok till samlingarna så tänker jag ibland på 

aspekten genus. Ofta anser jag att böckerna vänder på könsmönstren, att flickor 

gör pojksaker. Detta är inte ett genusperspektiv. Då är det ju vi vuxna som gör 

tolkningarna om vad som är killgöra och tjejgöra. 

I citatet ovan framkommer att Jennifer medvetet väljer böcker om genus som skall ingå i den 

pedagogiska planeringen. Jennifer påpekar att hon har en könsrollsmedvetenhet. Jennifer 

påvisar hennes medvetenhet då hon analyserar barnböckerna utifrån de olika könsrollerna. 

Jennifer konstaterar att hon vill förmedla genus till barnen genom att ge konkreta exempel på 

hur könsroller kan motverkas. Detta gör hon genom att förändra barnböckerna under 

högläsningen genom att förändra karaktärerna.  

4.1.3 Att behandla alla lika  

Pedagogerna vill vara medvetna om deras agerande gentemot barnens olika kön. Det framgår 

under intervjuerna att det inte är lika lätt att agera utifrån ett genustänk som det är att handla 

utifrån denna aspekt. Pedagogerna är väl medvetna om deras åsikter om hur de vill agera 

samtidigt som de förklarar att de förmodligen inte arbetar utifrån det. Linda förklara följande:  

Jag vill behandla alla lika fast jag tror inte att jag gör det om jag skulle rannsaka 

mig själv. 

Linda vill att både pojkar och flickor skall ha samma förutsättningar genom att inte 

behandla könen olika. Även om Linda vill bemöta barnen på lika villkor tror hon inte att 

det sker. Linda tror inte att hon agerar utifrån detta. Linda bemöter barnen lika genom 

att lyssna på båda könen. Brigitta besvarar samma fråga på följande vis:  

 Jag försöker att behandla alla lika, men jag gör säkert fel 

Birgitta anser inte att barnen kan bli bemötta på samma sätt utan från barnens behov. Hon vill 

bemöta barnen utifrån alla barns egna intressen. Pedagogerna påvisar om deras medvetenhet 

kring aspekten genus men är självkritiska till att deras agerar. Det är alltså ett uppdrag som ses 

som komplicerat att uppfylla. Dock berättar pedagogerna att de arbetat mycket med genus. De 

förklarar att de observerade varandra för att därefter komma med kommentarer när det gällde 

både bemötandet och agerandet gentemot barnen. Detta arbetssätt höll i några veckor men 

rann sedan ut i sanden. På så vis kan pedagogerna utveckla sig själva för att kunna förändra 

sitt agerade utifrån genus.  
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Pedagogerna vill inte generalisera könen utifrån pojke eller flicka, utan de strävar mot att 

arbeta med att bemöta individerna och inte könen. Karolina förklarar: 

Genom att även ge pojkarna kramar och ta upp dem i knät. Stina är gosig och vill 

ha en kram men det kanske Kalle också vill om han bara får chansen. Samtidigt 

som jag busar med flickorna, lika mycket som jag busar med Klara busar jag med 

Anders. /…/ Man försöker att behandla dem på samma sätt men märker att man 

omedvetet gör skillnad genom att vara tuffare mot pojkarna och mjukare mot 

flickorna. 

Karolina uttrycker att hon försöker att motverka könsrollerna tillsammans med barnen. Då 

hon är busig med flickorna och kramas med pojkarna. Karolina är medveten om vilka 

könsroller som existerar men försöker att motverka dem. Detta genom att få barnen att bryta 

mot könsrollerna och uppmuntra barnen att motverka dem.  

Barbro poängterar att även om människan är medveten om hur hon/han vill bemöta barnen 

utifrån ett jämställt agerande så har människan ändå en omedveten ryggsäck med sig. Hon 

menar alltså att människan har åsikter och tankar om att könen skall bete sig olika och 

förmodligen kommer det från tidigare generationer. Barbro poängterar på följande sätt:  

Vi är nog inte medvetna om vi behandlar alla lika. Jag vet inte, men kan det vara 

så att vårt förhållningssätt gentemot pojkar och flickor är olika för att vi bär med 

oss något i våra ryggsäckar?! Jag har ju med mig detta från min mamma och 

pappa, de hade ju ingen tanke på att barnen inte skulle vara olika. 

Barbro är medveten om att vi har värderingar om hur flickor och pojkar borde bete sig i olika 

situationer. Detta tankesätt har vandrat från generationer till generationer.  

4.1.4 Fokus på individen – inte genus  

Katja förklarade att pedagogerna på förskolan för några år sedan brukade tänka på hur de 

planerade deras barngrupper utifrån barnens kön. Tanken med detta var att pedagogerna ville 

att flickorna skulle få mer utrymme i barngruppen. Men i dagens situation ser det annorlunda 

ut, då pedagogerna anser att det i dagens verksamhet inte är behövligt. Respondenterna anser 

att flickorna kan ta utrymme i samlingarna om de behöver. Samtidigt som det finns pojkar i 

barngruppen som inte tar något större utrymme. Katja beskriver:    

Förr delade vi in barnen i grupper för att vi ville att flickorna skulle ta större 

plats i barngrupperna, för att ge dem utrymme. Men i dagens situation anser jag 

inte att det behövs. Flickorna kan ta sitt utrymme och det behövs, samt att det 

finns ju faktiskt pojkar som inte tar något utrymme.  

Dessa grunder har en betydelse för de traditionella könsrollerna, vilket innebär att 

pedagogerna inte skall behöva dela in barnen i olika grupper. En sådan indelning kan istället 

stärka könsrollerna som existerar uttrycker Katja. Det är pedagogernas uppgift att stärka 

barnen och öppna upp situationer för dem när det gäller att uttrycka sig. De bör hjälpa barnen 

att våga ta för sig utrymme och öppna sig inför varandra svarar flera av respondenterna. Katja 
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menar att det inte enbart är flickor som behöver hjälp med att ta mer utrymme, utan även 

pojkar. Det kan alltså inte ske någon generalisering då flickor förväntas bete sig på ett sätt 

medan pojkar skall bete sig på ett annat sätt berättar Katja.  

Det framkommer under intervjuerna att pedagogerna är enade om att alla barn oavsett kön 

skall behandlas jämställt. Att genus skall studeras utifrån en individnivå är något som alla 

respondenter finner är den viktigaste faktorn vid arbete med genusperspektiv. Alla har rätten 

att vara samt bete sig som de vill menar respondenterna. Pedagogerna menar att barn inte 

beter sig på något speciellt sätt bara för att de är pojke eller flicka. Nadia beskriver.  

Första gången jag blev irriterad var när jag själv hade barn på en skola. Min son 

är väldigt lugn medan väldigt många killar i klassen var jobbiga. Vilket bidrog till 

att alla pratade om att denna klass var så jobbig för det gick så många killar i 

den, så nu fick min pojke räknas in i de barn som var jobbiga samtidigt som jag 

viste att de inte var så. 

Nadia påpekar från föregående citat att pojkar beter sig olika beroende på deras 

personlighet att alla är individer. Det förekommer att vissa pojkar beter sig busigt 

medan andra pojkar är lugna och tysta. Madelene poängterar likande åsikter.  

För några år sedan gick det en flicka här som var väldigt busig, vi pedagoger 

förundrades hur en flicka kunde vara det. Men vi kom då fram till att det var ju 

enbart för att hon var flicka, vi ansåg att hon var extra jobbig.  

Madelene menar att flickan ansågs vara jobbigare än pojkarna som betedde sig aktivt. Detta 

för att hon var flicka och hon skulle ju inte bete sig på detta sätt.  

4.2 Barnen skapar genus under samlingen 

Under en observation genomfördes en rörelsesamling där enbart flickor deltog. Barnen fick 

under samlingen göra olika rörelseövningar som bestod av att till exempel: springa, hoppa och 

krypa. Under samlingen var det två flickor som diskuterade med varandra om att det inte 

deltog några pojkar, vilket det vanligtvis brukar göra under rörelsesamlingarna.  

Sanna - Det är bara tjejer! 

Elsa – Aaa inga killar. 

Elsa – Bra va? 

Sanna – Ja, det är väldigt bra! 

Flickor samtalade om att det var positivt att inga pojkar deltog under samlingen. Flickorna 

påvisade tydligt att de trivdes bra i en miljö med enbart flickor.  

Under en samling var det en flicka som skulle sätta sig ned. Det fanns endast en plats mellan 

två pojkar. Flickan stod och tittade och visste inte vad hon skulle göra.  



 

 

21 

 

Pedagog Lisa– Du kan sätta dig mellan Pelle och Anton. 

Barn Alicia – Jag vill inte sitta mellan dom! 

Pedagog Lisa – Du får sätta dig där eftersom att det inte finns någon annan plats 

ledig.  

Barn Alicia – Okej! 

Alicia ville inte sitta bredvid pojkarna då hon heller ville sitta mellan sina flickkamrater. 

Flickan föredrog att sitta bredvid sina kamrater än mellan de två pojkarna. Men när 

pedagogen Lisa förklara att det inte fanns plats så satte sig Alicia ner.  

4.3 Barns uttryck om genus  

Utifrån de intervjuer som utspelade sig med barnen samt de observationer som analyserades 

framgick att flera flickor är påverkade av de könsroller som finns jämfört med pojkarna. Det 

var fler flickor som påpekade att de ville sitta bredvid sina flickkamrater. Tindra förklarade 

följande:  

Tjejerna pratar mest för de är bra! Killarna är inte bra för jag gillar faktiskt inte 

dem. De har kort hår och jag tycker faktiskt att de skall ha långt hår. Det är killar 

som mest springer runt, de bara förstör när vi leker.  

Tindra påpekar att pojkar är jobbiga då de springer runt och stör och hon väljer att hellre 

umgås med flickor. Hon anser att pojkarna är jobbiga för att de stör hennes lek. Tindra tycker 

att pojkarna bara springer runt och stör. 

Barnen har vid ”utesamlingar” inte bestämda platser. Generellt sett framkommer det utifrån 

intervjuerna med barnen samt observationer av samlingarna att både flickorna och pojkarna 

först och främst väljer att sätta sig bredvid sina kamrater som är utav samma kön. Detta blev 

synligt i båda förskolorna. Finns det ingen plats väljer barnen att placera sig där det finns plats 

och det spelar ingen roll om det är bredvid samma kön. En pojke och en flicka svara under 

intervjun på följande sätt:  

Jag brukar sitta bredvid Anders, Kalle och Stefan. Jag väljer att sitta vid dem för 

de är mina vänner. Men ibland sitter jag även bredvid tjejerna. (Andreas) 

Jag brukar sitta bredvid alla, både killar och tjejer men jag vill helst sitta bredvid 

Anna och Karin för att de är snälla. (Moa)  

Intervjuerna påvisar att det är barnens olika egenskaper som har betydelse samt att de gärna 

vill sitta bredvid sina kamrater i första hand. Därefter väljer de att sätta sig där det finns plats. 

Först och främst vill barnen sitta bredvid sina kamrater samtidigt som det går bra att sitta 

bredvid det motsatta könet.    
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Utifrån intervjuerna med barnen är det delade meningar om vilket kön som stör mest under 

samlingarna genom att exempelvis prata. Några av barnen anser att barn med samma kön 

pratar mest medan vissa anser att både flickorna och pojkarna pratar lika mycket under 

samlingarna. En pojke svarade att han tycker att alla pratade lika mycket, både tjejerna och 

killarna medan en flicka svara att det är tjejerna som brukar prata mest för de är bra.  

Tjejerna är mest tysta. Speciellt Petter skrattar högt. Lisa brukar också skratta 

och prata högt. (Oskar) 

Isabell är ofta tyst och pratar inte alls.(Felicia)  

I det första citatet påvisar Oskar att de flesta flickor är tysta men att en flicka beter sig 

högljudd. Oskar poängterar att det är både pojkar och flickor som agerar högljudd under 

samlingarna genom att exempelvis prata. Felicia har uppmärksammat att en flicka på deras 

förskola är tystare än de andra flickorna. Båda citaten syftar på hur flickorna uttrycker sig.  

Frågan vi ställde under intervjuerna var vilka barn som sitter stilla och inte beter sig aktivt 

under en samling. Barnen svarade ofta utifrån individerna men det förekom även att vissa 

barn relaterade till kön. Då barnen relaterade till individerna framkom dessa svar:  

Petter och Lisa sitter inte still så ofta. Fast jag kan också tycka att det är tråkigt. 

Då vill jag leka med Per. (Johan) 

Det är Pelle och Johanna som brukar gå ifrån samlingarna. (Stina)  

Tjejerna hoppar ofta omkring fast det får de inte! Killarna hoppar också omkring 

ibland., fast mest Petter och Tristan! De är bråkiga. (Klara) 

Johan och Stina diskuterar inte det specifika könet utan barnen som individer. Johan 

poängterar att Petter och Lisa inte sitter stilla under samlingarna medan Stina menar att Pelle 

och Johanna brukar gå ifrån samlingarna. Klara däremot förklarade utifrån könet och inte 

individen. Hon menar att både flickorna och pojkarna är aktiva, dock finns det två pojkar som 

utmärker sig mer än de andra barnen genom att vara bråkiga.  Hon vidareutvecklar att 

pojkarna är aktiva och vill hoppa omkring samtidigt som att flickorna gör det oftare än 

pojkarna.  

 

Utifrån vad vi kunde se i observationerna är det inget specifikt kön som är mer aktivt än det 

andra under samlingarna, istället är det individerna. Det är nästan alltid samma barn som är 

aktiva och inte vill sitta stilla eller delta i de planerade samlingarna. Alltså kan det inte ske en 

generalisering om att något kön beter sig mer aktivt än det andra. Observationerna påvisar att 

dessa könstroller inte kan generaliserar. Det är inte enbart pojkar som beter sig aktivt utan 

även flickor.   

 

Under observationerna framkom det en skillnad på samtalsämne könen emellan. I en samling 

med en grupp som bestod av enbart flickor uppkom följande samtalsämne:  

Klara – Vilken fin tröja du har! 

Pedagog – Tackar tackar! 
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Isabella – Visst har jag en fin klänning.(Snurrar runt för att visa de andra 

barnen). 

Filippa – Och jag är med fin. (Kollar på sin klänning.) 

Isabella – Och jag har fin klänning.(Snurrar runt igen). 

 Olivia – Har jag en fin klänning?  

De övriga barnen som står i ringen studerar händelsen som sker. Därefter börja 

även de andra barnen att prata om deras kläder.  

Utifrån denna observation framkommer det att flickorna under samlingen diskuterade deras 

utseenden. Samtliga barn deltog under diskussionen och frågade varandra om de var fina.  

Under en samling där både flickor och pojkar deltog diskuterade barnen följande:  

Pedagogen samlar ihop barnen för att forma en ring. När hon sedan vänder sig 

om lägger sig Markus ner.  

Markus – Och så lägger vi oss ner. 

Pedagog – Nej, Markus vi skall stå upp.  

Nu börjar de övriga pojkarna att röra sig och hoppa samtidigt som en av dem 

börjar nynna.  

Markus – Jag vill sova lite nu. 

Flickorna under denna samling stod helt stilla och sa inte ett ord förrän 

samlingen började.  

Barnen skämtade och pratade om att de ville sova istället för att delta i samlingen. Under 

samlingen var det pojkarna som styrde samtalet. Flickorna var däremot inte delaktiga utan var 

istället passiva under hela samtalets gång.  

Emma diskuterade färger under en intervju. Hon förklarade att flickor och pojkar har olika 

tankar när det gäller färg och dess popularitet: 

Tjejer gillar rosa, lila, gul och röd. Killar gillar svart, blått och vitt. Jag vet inte 

vem som sagt det, mamma och pappa?  

Emma är väl medveten om att pojkar och flickor skall tycka om olika färger och poängterar 

att dessa tankar förmodligen ursprungligen skapas av föräldrarna.  
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4.4 Mäns betydelse i förskolan 

Det är skilda åsikter om män bör arbeta inom förskolan verksamhet. Barnet Anton förklarar:  

Mmm, en gång var faktiskt en kille och jobba här. Då behöver vi inte va så tysta 

och så, för killar är inte så tysta. Tjejer är tystare. Killar säger mycket mer 

coolare saker.  

Anton påvisar att han tror att de kvinnliga och manliga pedagogerna beter sig olika genom att 

manliga pedagoger tillåter mer talutrymme än kvinnliga. Anton menar på att pojkarna skulle 

få vara busigare om det arbetade fler män i verksamheten. Men på samma fråga svarar barnet 

Sture: 

Killfröknar är nog jättestränga och är bara med om någon gjort något dumt. 

Sture tror att manliga pedagoger är stränga och att de reagerar när någon gör något dumt.  

Pedagogen Mikaela poängterar hennes erfarenheter av manliga pedagoger: 

Det trodde jag länge. Men när vi hade en manlig vikarie som istället förstärkte de 

traditionella könsmönstren. Det ska inte ha betydelse egentligen, det beror på 

deras förhållningsätt.  

Mikaela beskriver att det är pedagogernas förhållningssätt som har stor betydelse. Efter att en 

manlig vikarie förstärkte könsrollerna har Mikaela tappat förtroendet till att det verkligen 

behövs män i förskolans verksamhet berättar hon. 

Samtidigt förklarar pedagogen Anna att män i förskolan behövs och att de hjälper till att bryta 

de könsroller som finns. Anna påvisar följande citat: 

Vi hade en manlig vikarie som hade på sig en rosa pikétröja. Pojkarna reagerade 

genom att påpeka att det var en tjejfärg. Men när dagen var slut tyckte inte 

pojkarna att färgen var en tjejfärg. Den var ju cool.   

Anna visar ett tydligt exempel på hur traditionella könsroller kan motverkas. Därför kan det 

vara en fördel att även män arbetar inom förskolans verksamhet. Att pojkarna kan få en man 

att identifiera sig med, vilket pojkarna gjorde i detta citat. Pojkarna tyckte innan att rosa var 

en tjejfärg men efter att en man hade en rosafärgad tröja i förskolan fick färgen en annan 

betydelse. Den var helt enkelt cool eftersom att mannen visar att det är okej att tycka om den 

rosa färgen. Anna har en annan erfarenhet av manliga pedagoger och finner det positivt. Anna 

anser att pedagoger är en fördel när det gäller att arbeta för en jämställd verksamhet medan 

Jennifer anser att det inte spelar någon roll då hennes erfarenheter ger uttryck för att männen 

förstärker de traditionella könsrollerna.   
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5 Diskussion 

Under nedanstående avsnitt kommer både metod och resultat att diskuteras.  I 

metoddiskussionen redogörs studiens valda metoder och de utmaningar vi stött på. Vi 

kommer även att problematisera huruvida studien kunde ha genomförts annorlunda. Under 

resultatdiskussionen diskuteras vårt resultat och sätter detta i relation till tidigare forskning 

samt Hirdmans teori om genus.  

5.1 Metoddiskussion  

Metodvalet för studien fungerade enligt oss bra. Vi har samtidigt några tankar kring hur vi 

möjligtvis kunnat agera annorlunda kring vissa val av metoder. I efterhand anser vi att en 

provintervju med några barn. Pramling Samuelsson (2007) poängterar vikten av 

provintervjuer. Vi har tillförskaffat en bredare förståelse kring intervjufrågor, även om vi 

anser att vissa frågor är självklara kan dessa uppfattas som svåra att förstå för barnen. Det kan 

då lätt uppstå missuppfattningar. Vid vissa tillfällen fick vi omformulera vissa frågor, till 

exempel då vi frågade barnen vilka som sitter stilla under samlingarna. Denna fråga 

missuppfattades eftersom att de inte förstod vad vi menade. Vi har även insett att barnen lätt 

tappar fokus kring frågor de inte till en början förstått. Barnen blev vid dessa tillfällen ofta 

rastlösa och ville avsluta intervjun.  

Under datainsamlingen stötte vi på diverse svårigheter. Det var inte tillåtet att filma barn på 

en av förskolorna vilket bidrog till att en av oss istället fick föra löpande protokoll när 

observationerna genomfördes. I den andra kommunen var det ett av barnen som inte fick delta 

när filmningen skulle ske. Detta spelade dock ingen roll då resterande barn fick delta under 

filmningen. Filmningen som utspelades planerades genom att filma de samlingar då barnet 

inte deltog. Vi anser dock inte att dessa svårigheter skapade några problem för vår studie. Det 

enda som påverkades var vår planering kring våra datainsamlingsmetoder, vi valde att 

filmningen på den ena förskolan fick ersättas av löpande protokoll.   

Under analysen använde vi oss av Starrin och Svenssons (2006) fyra faser vilket gav stöd för 

hur vi hanterat vår empiri. Undersökningen fick en strukturerad arbetsgång, vilket kan vara 

nödvändigt om man är ovan att utföra analysarbete. Dessa faser gjorde det lättare för oss att 

kontrollera vad en analys bör innehålla. Den fjärde fasen som handlar om att studera den 

underliggande strukturen i kategorisystemet var enligt oss den svåraste fasen då vi upplever 

den som väldigt abstrakt. Fasen går ut på att gå bakom det vi ser och finna kärnan i 

problemen. Vi upplever en situation som många andra gör men vår uppgift är att förstå varför 

situationen utspelar sig. En typ av problem kan vara att pedagogen bemöter barnen olika 

beroende på kön. Vår uppgift blir då att urskilja varför detta sker. De resterande tre faserna 

var desto lättare att begripa då de beskrevs som mer konkreta och blev på så vis mer 

lättförståeliga. Dessa begrepp kan vi använda utan att ha någon väsentlig tanke bakom. Det 

framgick konkret vilka skillnader och likheter som tydliggjordes under intervjuerna och 

observationerna då vi studerade och analyserade datainsamlingens helhet. Utifrån detta 

framgick det tydligt vilka beskrivningsrubriker vi skulle använda oss av vilka även är 

kopplade till våra frågeställningar och syfte. 
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Vi fann en viss skillnad när det gällde att analysera observationer och intervjuer. Det är lättare 

att bedöma vad barnen och pedagogerna vill framföra genom intervjuer då det är deras egna 

tankar och åsikter som är direkt kopplade till våra frågeställningar och funderingar. Under 

observationerna kan vi inte urskilja deras tankegångar. När analysen av intervjuerna sker kan 

vi även kontrollera att vi tolkat svaren korrekt, detta genom att skicka analysen till 

respondenterna. Vi kan dock inte avgöra hur sanningsenliga svaren är. Vi intervjua 

pedagogerna direkt efter den genomförda samlingen. På så vis fick vi reda på varför de 

agerade på ett visst sätt. Pedagogerna kunde även på ett lättare sätt beskriva hur de tänkt då 

intervjun ägde rum så tätt inpå.  

 

Sammanställning av intervjuer är tidskrävande då materialet skall transkriberas, när det steget 

är genomfört tar det desto kortare tid att analysera samt finna likheter och skillnader i 

respondenternas svar. Något vi skulle gjort annorlunda inför en liknande studie är att inte 

transkribera orelevant information, vilket hade sparat oss tid. Det tar dock längre tid att finna 

skillnader och likheter när det gäller observationer, då analyseringen sker utifrån filmens 

gång. Filmen behöver återuppspelas ett flertal gånger, detta för att försäkra att ingen 

information gått till spillo, vilket Bell (2007) instämmer med. Vårt utförande av intervjuerna 

med barnen skedde enskilt vilket vi upplevde som positivt. En av oss genomförde en intervju 

med en pojke som insisterade att ha med en kamrat. Respondenten påverkades då mycket av 

sin kamrat och dennes svar. På så vis uteslöts par-intervjuer. Respondentens svar finns inte 

med i resultatet. Författarna Rubinstein Reich och Wesén (2009) och Trost (2010) påpekar 

vikten kring den här typen av intervjuer då barn ofta har lättare att uttrycka sina väsentliga 

tankegångar enskilt. Vi upplevde att barnen i början av intervjun kände trygghet och gärna 

ville dela med sig av sina tankar och åsikter, men efter några minuter ville de återgå till sina 

kamrater och lekar.  

När vi intervjuade pedagogerna fick vi en uppfattning av att de vid inledningen av intervjun 

kände sig oroliga och obekväma. Pedagogerna upprepade flera gånger att de var osäkra kring 

hur de förhåller sig gentemot genus när det gäller deras agerande. Detta kan bero på att 

pedagogerna vill bemöta barnen på lika villkor oavsett om de är pojkar eller flickor. Det 

skapades troligtvis nervositet då de under flera samlingar blev observerade av oss.  

5.2 Resultatdiskussion 

Under kommande rubriker diskuteras vårt resultat utifrån våra reflektioner och litteratur. 

Vi har i resultatet skrivit ut namn istället för pojke respektive flicka, detta för att poängtera 

genus. Eftersom vi har fått en uppfattning om att genus skall ses utifrån individer anser vi inte 

att barnens skall benämnas utifrån kön, det vill säga pojke och flicka. Vi har en tanke om att 

vi kan möta en individualisering genom att tilltala barnen med namn istället för pojke och 

flicka vilket även Statens offentliga utredningar (2004) poängterar.  
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5.2.1 Pedagogernas implikationer 

Under våra observationer synliggjordes pedagogernas förhållningssätt till barnen. Vi ser att 

pedagogerna agerar olika beroende på barnens kön. Under samlingarna framkom detta på ett 

tydligt sätt. När det gäller de organiserade samlingarna anser vi att pedagogerna bör bli mer 

medvetna när det gäller placeringen av barnen. Utifrån våra intervjuer är det flera pedagoger 

som inte har någon tanke kring denna typ av organisering. En placering kan innebära mycket 

för barnets sätt att vara i barngruppen. Ett barn kan till exempel känna sig tryggare och på så 

vis öka självförtroendet om denne får sitta bredvid en kamrat.  

Genom vårt material har vi märkt att barnen på den ena förskolan skall sätta sig varannan 

flicka och pojke och att flickorna används som ”stötdämpare”, detta för att minska buset bland 

pojkarna. Detta kan jämföras med att flickorna får i uppgift att isolera pojkarna från varandra. 

Vi anser att det kan vara ett bra sätt att få en harmonisk miljö under samlingarna men 

samtidigt anser vi att flickorna inte bör ha i uppdrag att lugna pojkarna, det är pedagogens 

uppgift. I vår studie framkommer det att barnen vill sitta bredvid sina kamrater och vi tycker 

att pedagogen bör ha detta i åtanke men om den placeringen inte fungerar bör en omplacering 

ske, detta för att skapa en lugnare miljö. Vi vill poängtera att det inte enbart är pojkar som 

behöver en ”stötdämpare”, det förekommer även att flickor behöver detta. Återigen är det inte 

barnet som flicka och pojke som är i fokus utan individen. Rithander (1997) poängterar att det 

i förskolans verksamhet förekommer att flickorna placeras mellan två pojkar, detta för att 

skapa en lugn i samlingsmiljö. Detta beror på att flickorna ses som lugnare än pojkar.  

 

Pedagogerna arbetar på olika sätt när det gäller att motverka de traditionella könsroller som 

existerar. Pedagogen Anna påvisar att hon inte planerar innehållet utifrån vad som kan ses 

som flickaktigt och pojkaktigt. Hon påvisar hennes medvetenhet kring genus då hon inte 

finner någon mening med att placera barnen varannan flicka och varannan pojke. Jennifer 

planerar inte sitt innehåll utifrån vad som ses som flickaktigt respektive pojkaktigt. Hon 

förklarar att den organiserade planeringen skall vara så könsneutral som möjligt, detta för att 

inte skapa situationer där de traditionella könsrollerna synliggörs. Hennes medvetenhet 

påvisas även då hon har analyserar olika val av innehåll, till exempel barnböcker. Berg (2006) 

betonar hur viktigt det är att pedagogerna är medvetna om vilka könsroller som existerar.  

Under intervjuerna har pedagogerna talat mycket kring sitt eget förhållande kring vad som 

betraktas flickaktigt och pojkaktigt och även hur de bör ändra sina handlingssätt. Efter att 

analyseringen av intervjuerna skett blev det märkbart att de talade om deras egen medvetenhet 

kring vad som ses som flickaktigt respektive pojkaktigt. Vi menar att pedagogerna bör få 

barnen medvetna kring genus och dess inverkan. Lpfö 98 (2010) betonar att pedagogerna 

skall motverka de traditionella könsroller som existerar. Genom att göra barnen medvetna om 

könsroller kan dessa motverkas vilket Berg (2006) stödjer. Det finns många faktorer som 

påverkar barns syn på vad som är flickaktigt respektive pojkaktigt. Bokläsning är ett av flera 

sätt som kan användas vid detta. Bokläsning kan utveckla barns syn på världen och på vad 

som är pojkaktigt respektive flickaktigt.  
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Pedagogerna kan byta ut sysselsättningar som flickor intresserar sig för och ersätta dessa med 

intressen som pojkar har. Flickan kan istället leka i byggrummet istället för i dockvrån. Pojkar 

kan leka i dockvrån istället för i byggrummet. Pedagoger kan introducera diverse material i 

den organiserade samlingen. Detta bör göras på ett kreativt och lustfyllt sätt. Nyfikenheten 

hos barnen väcks då förhoppningsvis, dessutom kan det vara spännande att motverka deras 

tankar kring könsroller. Självklart skall pedagogerna acceptera om flickor inte vill leka i 

byggrummet och om pojkar vill göra det. Att motverka de traditionella könsrollerna går inte 

ut på att tvinga barnen att agera och bete sig olika utan istället erbjuda och introducera annat 

material vilket kan bidra till ytterligare intressen hos barnen.  

Pedagogerna förklarar att de förr reagerade ”chockartat” då en flicka betedde sig busigt. Vi 

anser att det är pedagogernas förutfattade meningar. Pedagogerna skall motverka de 

könsroller som finns, vilket Lpfö 98 (2010) även stödjer. Pedagogerna påvisar att både pojkar 

och flickor är inåtvända och utåtagerande. Vi anser att pedagogerna skall samtala och påvisa 

för barnen att det är okej att bryta mot könsrollerna, detta kan ske genom samtal och 

diskussioner med barnen. Vilket både Berg (2006) samt Olofsson (2007) poängterar. 

Sammanfattningsvis anser vi att pedagogerna kan skapa en mer jämställd verksamhet genom 

att visa att det inte finns några regler för hur pojkar och flickor skall vara. Vi anser att deras 

agerande inte skapas utifrån deras kön utan från deras personlighet, de är alla individer med 

olika personligheter.  

5.2.2 Barnens uttryck om genus 

Utifrån observationerna uppfattar vi att både flickor och pojkar tar för sig under samlingarna, 

dock skiljer det sig beroende på situation och antal pojkar. När det är fler pojkar än flickor 

anser vi att pojkar uttrycker sig mer gnälligt, detta tror vi beror på att de vill ha 

uppmärksamhet av pedagogerna. Vi anser dock att pojkar och flickor generellt sett pratar lika 

mycket under samlingarna, vi tror inte att det beror på könet utan individen. En aspekt som vi 

fått större insikt av är att flickorna tar mindre plats när samlingen innefattar lika många flickor 

som pojkar alternativt fler pojkar, medan när samlingen består av fler flickor tar flickorna 

desto mer utrymme. Utifrån litteraturen och de traditionella könsrollerna är pojkar mer aktiva 

och pratsamma än flickorna som är passiva och lugna. Detta ställer vi oss frågande till då vi 

utifrån intervjuer och observationer fått en annan uppfattning. Vi har i vår undersökning sett 

att flickor och pojkar inte kan generaliseras på detta sätt då det finns lika många passiva 

pojkar som flickor och tvärtom. Skillnaderna styrs av individerna, inte av könen. Olofsson 

(2007) poängterar att genus skall ses ett individperspektiv vilket även SOU (2004) stödjer.  

Tindra hade en negativ attityd gentemot pojkar. Motivet till detta var främst deras utseende. 

Hon beskriver att pojkar är mer aktiva med spring i benen, vilket barnen lär sig redan i tidig 

ålder poängterar Rithander (1997). Tindra avslutar med att påpeka att pojkarna förstör när hon 

och hennes kamrater leker. Hon ser flickor som det bättre könet. Hon förklarade under 

intervjun hur bra flickor är medan pojkarna förklarades som störiga. Kan det vara så att 

hennes omgivning har påverkat hennes attityd till pojkar? Enligt vår uppfattning verkar 

Tindra inte se pojkar som kompetenta lekkamrater där lekreglerna inte efterföljs. Hennes 

inställning till pojkar kan även bero på hennes personlighet.  
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Eidevald (2009) betonar att pojkar uppfattas leka på ett mer aktivt sätt medan flickor leker 

mer moget på ett lugnande sätt, detta poängterar även Olofsson (2007). Vi får en uppfattning 

av att Tindra vill ha en lugn miljö och att flickor bidrar till detta medan pojkar medverkar till 

en miljö med mer rörelse och oväsen. Utifrån vår datainsamling kan vi tolka att vissa barn 

finner det svårt att bryta mot de traditionella könsroller som existerar. I undersökningen finns 

det ett flertal barn som påvisar att både flickor och pojkar på förskolan beter sig både mer 

aktivt och högljudd. 

 

Utifrån det fenomenografiska perspektivet kan vi få en föreställning om att Tindra erfar att 

pojkar beter sig mer aktivt och störande än flickor. Det framgår att vissa barn har andra 

erfaranden om vilka barn som beter sig mer aktivt och störande. Det framgår tydligt att barnen 

har erfarit olika om vad som anses flickaktig och pojkaktigt, detta genom deras åsikter och 

tankar kring fenomenet genus. 

Utifrån intervjuerna med barnen framkommer det att de först och främst vill sitta bredvid sina 

kamrater. Pedagogerna förhåller sig till detta på olika sätt beroende på förskola. På den ena 

förskolan har barnen bestämda platser och på den andra förskolan får de själva bestämma vart 

de vill sitta. För att minska att det uppkommer en liknande situation som inträffade för Alicia 

kan pedagogerna förhindra detta genom att använda bestämda platser alternativt att 

pedagogerna placerar barnen inför varje samling. Vi finner dock inte detta som ett problem. 

Vi anser inte att det förkommer någon konsekvens av att barnen väljer att sitta bredvid sina 

kamrater. Vi anser inte att det spelar något större roll om de sitter placerade bredvid ett barn 

av samma kön så länge inte samlingen blir lidande. Att samlingen blir lidande kan exempelvis 

vara att barnen beter sig aktivt och stör pedagogerna samt de andra barnen i gruppen genom 

bus.  

Utifrån resultatet framkommer det att två flickor finner det positivt att barngruppen under en 

samling var homogen. Eftersom att det inte framkommer varför flickorna uttrycker sig på 

följande sätt har vi gjort vår egen tolkning. Det kan eventuellt uttrycka sig i att barnen anser 

att det är skönt och lugnt eftersom att det inte deltar några pojkar.  Olofsson (2007) poängterar 

att pojkar är mer aktiva än flickor som beter sig väldigt lugnt. Samtidigt framkommer det 

utifrån intervjuerna att barnen inte anser att varken pojkar eller flickor är mer aktiva eller 

lugna. Kan det vara så att flickorna uppfattar pojkarna som mer dominanta? Detta eftersom att 

flickorna under den organiserade samlingen i den heterogena gruppen betedde sig mer passivt. 

Eidevald (2009) betonar att flickor ofta känner sig dominerade av pojkarna i förskolans 

verksamhet. Vi anser att denna situation handlar om de traditionella könsroller som existerar i 

samhället. Henkel och Tomičic´ (2009)  framhäver att pedagogerna skall stötta barnen i deras 

agerande, oavsett om det uppträder pojkaktigt eller flickaktigt. Olofsson (2007) poängterar 

vikten av att ge positiv feedback till de barn som överskrider de oskrivna lagarna inom 

könsrollerna.   
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5.2.3 Hirdmans genuskontrakt 

Hirdman (2003) beskriver att med ett genuskontrakt inkluderas genus och traditionella 

könsroller. Vi anser att det utifrån kontraktet bildas regler för flickor och pojkar. Redan vid 

födseln utspelas flera av dessa regler i enlighet med socialt och kulturella villkor framhäver 

Hirdman. Vi anser att barn redan vid födseln får en förväntan på hur de bör vara och bete sig. 

Detta poängterar även Barron (2004) som menar att vi föds in i sociala föreställningar om hur 

man skall, bör, eller förväntas vara som flicka och pojke. På så vis har barnet blivit ett visst 

kön, det vill säga, de har redan fått krav och förväntningar på sig som hör ihop med de 

rådande normer och värderingar gällande kön, innan födseln. Pedagogerna uttryckte i de 

intervjuer som gjordes att de anser att barn redan vid födseln får ett förväntat beteende. 

Exempel på detta är att vi vuxna pratar på olika sätt, lugnt med flickor och på ett tuffare sätt 

med pojkar, detta framgick vid våra observationer.  

Hedlin (2006) beskriver att genuskontraktets huvuduppdrag är att förklara olika oskrivna 

regler för vad som är pojkaktigt och flickaktigt. En utav pedagogerna förklara att en flicka 

betedde i motsats till de traditionella könsrollerna då hon var busig. Respondenten 

poängterade att de blev chockade av att en flicka inte betedde sig som de övriga flickorna. 

Detta är ett exempel på när ett barn bryter mot Hirdmans genuskontrakt. Flickan bryter mot de 

regler som existerar. I avgränsning till våra tankar menar Hellman (2010) att pojkar inte 

uppfattas som ”riktiga” pojkar om deras beteende är passivt medan flickor skall bete sig 

passivt annars uppfattas de inte som ”riktiga” flickor. Hellman styrker alltså Hirdmans 

genuskontrakt. Gruppsammansättningen har också en stor inverkan på hur barnen agerar.  

5.2.4 Kvinnor och Män i förskolan 

Vi har intervjuat barn gällande ”manliga fröknar”. Vi fick ingen märkvärdig respons på denna 

fråga, vilket gjort att vi inte behandlat den mer uttryckligen. Barnen förstod oss inte när frågan 

om manliga fröknar kom på tal. Det var något enstaka barn som tyckte att det skulle vara kul 

med killfröknar. Ett annat barn berätta att killfröknar nog skulle vara jättestränga och bara 

vara med om någon gjort något dumt.  

Vi har erfarenheter av att när en man kommer till förskolan, såsom exempelvis snickare, 

elektriker och dylikt, flockas barnen kring mannen. De blir genast nyfikna på vad som är på 

gång, vad denne har med sig för material och verktyg med mera. Mannen har med sig flera 

verktyg, riktiga verktyg som inte är i plast. Pojkarna får vid det tillfället en manlig förebild. 

En förebild som finns på riktigt. Rithander (1997) poängterar vikten med en manlig förebild. 

Eftersom att det sällan förekommer manliga förskollärare, så får pojkarna istället identifiera 

sig med varandra alternativt någon fiktiv person som ofta består av en superhjälte. Författaren 

skriver även att om antal män i förskolan ökade skulle det bidra till pojkars sociala och 

känslomässiga utveckling. Vi ställer oss frågande till den typen av motivering. Vi får en 

uppfattning om att Rithander anser att männen måste in i verksamheten för att rädda pojkarna. 

Vi finner att pedagogerna spelar stor roll för barnen oavsett kön.  
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Rithander (1997) skriver att förskolan är ett kvinnodominerat yrke, med detta i baktanke, 

menar hon att de manliga fröknarna skulle få en möjlighet att dominera förskolans olika 

aktiviteter. Detta tror vi kan yttra sig på både gott och ont. Ett drömscenario vore att den 

manliga förskolläraren agerade på ett så könsneutralt sätt som möjligt. En av de pedagoger vi 

intervjuat berättade om en manlig vikarie som anlände till förskolan iklädd en rosa pikétröja. 

Pojkarna reagerade till en början på den färg den manliga förskolläraren hade på sig men i 

slutet av dagen hade färgen rosa en helt annan betydelse. Det var inte längre en tjejfärg utan 

en häftig färg som båda könen kan använda. Pedagogen poängterar att pojkarna kunde 

identifieras sig med en manlig förebild och insåg att rosa inte behöver vara en tjejfärg. En 

annan pedagog berättade om en manlig vikarie som till skillnad från föregående exempel 

istället förstärkte synen på könsrollerna. Pedagogen ansåg att detta berodde på dennes 

förhållningssätt gentemot genus. Han tydde sig mer till pojkarna och förstärkte könsrollerna 

genom hans beteende. Vikarien intresserade sig mer för pojkarnas intressen och lekar medan 

han inte engagerade sig för flickornas lekar och intressen. Vi anser att en pedagog bör ha 

vetskap om de könsroller som finns och på ett aktivt sätt förhålla sig på ett så neutralt 

förhållningssätt som möjligt och se till individen, inte till könet. Lpfö 98 (2010) poängterar 

vikten av de vuxnas förhållningssätt. Pedagogerna är viktiga förebilder som påverkar barns 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett jämställt samhälle.  

Sammanfattningsvis framkommer det genom intervjuerna med barnen och pedagogerna att de 

har olika åsikter om män som arbetar inom förskolans verksamhet. Anton poängterar att det 

skulle vara roligt med en manlig pedagog eftersom att han uppfattar män som coolare. Sture 

påvisar att han tror att manliga pedagoger skulle vara strängare än kvinnliga pedagoger. Vi 

tror att Anton menar att det borde arbeta män i förskolan och vi har en föreställning om att 

han skulle finna det roligt. Sture har förmodligen inte några erfarenheter av manliga 

pedagoger. Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv kan vi tolka det som att barnen har olika 

erfaranden om män som arbetar inom förskolans verksamhet. Studerar vi pedagogernas 

åsikter utifrån detta perspektiv kan vi även se hur deras olika erfaranden påverkar deras 

meningar om manliga pedagoger. Pedagogen Mikaela berättar att deras manliga vikarie 

förstärkte könsrollerna medan Anna anser att könsrollerna minskade när en manlig vikarie 

besökte deras förskola iklädd en rosa tröja.  

5.2.5 Slutsatser 

Utifrån våra intervjuer med pedagogerna visar datainsamlingen att pedagogerna finner att de 

har införskaffat sig en bredare förståelse och medvetenhet kring könsroller än vad de tidigare 

haft. Pedagogerna blev vid ett tidigare tillfälle överraskade över hur en flicka kunde bete sig 

busigt. Detta tankesätt har de nu i efterhand ändrat och generaliserar inte könen som de 

tidigare gjort. Det är viktigt hur pedagogerna bemöter barnen utifrån de traditionella 

könsroller som existerar i samhället, detta eftersom att pedagogerna är delaktiga i barnens 

uppfostran. Vi tror att verksamheten kan bli mer jämställd genom att bemöta barnen som 

individer och inte enbart två delade gruppen, pojkar och flickor. Föregående påstående 

markerar även Lpfö 98 (2010). Utifrån inledningen i relation till vårt resultat skall vi inte 

behandla barnen utifrån deras kön utan istället bemöta barnen utifrån individen. Alla barn är 

olika och beter sig olika vilket skall bemötas på ett rättvist sätt.  
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Sammanfattningsvis finner vi att barnen har en föreställning kring vad som är pojkaktigt och 

flickaktigt. Det påstås generellt att flickor skall vara lugnare och tystare medan pojkar skall 

bete sig aktivare samt pratsammare. Vi anser att barnen inte uppfattar flickor och pojkar 

utifrån föregående påstående. Vi anser att barnen har en mer könsneutral syn på individer än 

vad pedagoger har. Utifrån ett fenomenografiskt perspektiv kan detta bero på att barn inte 

erfarit i lika hög grad som pedagoger.  

5.2.6 Vidare forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att studera fler förskolan inom detta område, 

detta för att få en större förståelse om genus utifrån organiserade samlingar. För att införskaffa 

en ökad förståelse för begreppet genus skulle det även kunna forskas vidare kring hur genus 

uttrycks i andra situationer inom förskolans verksamhet. Under matsituationer, utifrån barnens 

lek. Detta för att kunna skapa en ökad kunskap om hur förskolornas verksamheter skall arbeta 

för att skapa en mer jämställdhet verksamhet. Det skulle även vara intressant att intervjua ett 

flertal föräldrar och erhålla deras tankar kring genus och hur de tänker kring de val som görs i 

vardagen. En annan frågeställning som vore intressant att fråga föräldrarna vore hur de tänker 

kring genus och hur stor påverkan de anser sig ha när det gäller sina barn.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till barnen 

 Vad tycker du är roligt/tråkigt med samlingar?  

 Vem brukar du sitta bredvid undersamlingarna? Varför?  

 Vilka skillnader tycker du det är mellan flickor och pojkar?  

 Vilka pratar mest i samlingarna? (pojkar/flickor) 

 Vilka sitter inte stilla respektive sitter stilla under samlingarna?  

 Varför tror du att de två föregående frågor utspelar sig så?  

 Det finns inte så många manliga fröknar, vad tycker du om det? 

 

Intervjufrågor till pedagoger 

 Hur ser du på genus?  

 Vad har du för förhållningssätt gentemot pojkar respektive flickor?  

 Hur tänker du på genus när du formar/planerar dina samlingar?  

 Vilka skillnader ser du mellan pojkar och flickor under samlingarna?  

 Det finns inte så många manliga förskollärare, vad anser du om detta?   

 

Att tänka på inför observation av samling 

 Hur pedagogen förhåller sig gentemot pojkar och flickor?  

 Hur jag uppfattar skillnaderna mellan könen under samlingen?  

 Får alla lika mycket utrymme?  

 Hur har pedagogerna planerat samlingen? Även innehållet i exempelvis sagorna 

pedagogen läser?  
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Bilaga 2 

Hej! 

 

Vi heter Lovisa Johnsson och Martina Ahrling, vi läser nu sista terminen som heter 

”Examensarbete i Lärarutbildningen 15hp” på Högskolan i Skövde. Vårt examensarbete 

kommer att handla om genus och hur det framträder inom förskolans verksamhet. Vi kommer 

att göra en jämförelse mellan två olika förskolor inom två olika kommuner. Studien kommer 

att utgå ifrån ett barnperspektiv samt de vuxnas perspektiv.  

 

Vi vill ha ditt godkännande då vi gärna vill intervjua och observera dig. Du kan avbryta ditt 

deltagande när du vill. Vi kommer att använda videokamera samt diktafon, detta för att få en 

detaljerad datainsamling. Vi kommer inte att spela upp inspelningarna för några andra utan de 

är enbart till för vårt förfogande. I arbetet kommer det användas fiktiva namn då deltagarna 

och förskolorna kommer att utgå ifrån sekretess. Informationen vi kommer att införskaffa 

genom observationer och intervjuer kommer enbart att användas i studien.  

 

Med vänliga hälsningar/ Lovisa Johnsson och Martina Ahrling 
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Bilaga 3 

Till vårdnadshavare på förskolan  

Vi heter Lovisa Johnsson och Martina Ahrling, vi läser nu sista terminen som heter 

”Examensarbete i Lärarutbildningen 15hp” på Högskolan i Skövde. Vårt examensarbete 

kommer att handla om genus och hur det framträder inom förskolans verksamhet. Vi kommer 

att göra en jämförelse mellan två olika förskolor inom två olika kommuner. Studien kommer 

att utgå ifrån ett barnperspektiv samt de vuxnas perspektiv.  

 

Vi skulle gärna vilja intervjua samt observera ert/era barn om deras tankar och åsikter kring 

genus under olika aktiviteter, som förekommer på förskolan. Under observationerna kommer 

vi att filma och under intervjuerna kommer vi att spela in, detta för att få detaljrikt och 

användbart material till studien. Vi kommer inte att spela upp inspelningarna för några andra, 

utan de är enbart till för vårt förfogande. Vi kommer att intervjua barnen enskilt och kommer 

att acceptera barnens villkor som uppkommer under intervjun. Arbetet utgår från sekretess, 

barnens namn samt förskolans namn kommer inte att nämnas i arbetet. Barnen kommer själva 

att få avgöra om de vill delta i studien och de får när som hels avbryta deltagandet. Önskar ni 

ytterligare information om den aktuella undersökningen får ni gärna kontakta oss då vi 

befinner oss på förskolan vecka, 41-43 samt 45-46.  

 Jag godkänner att mitt barn deltar i studien 

 Jag godkänner inte att mitt barn deltar i studien 

 

Målsmans underskrift: __________________________________________________ 

Var vänlig fyll i och lämna åter till förskolan senast 17 oktober. 

 

Med vänliga hälsningar/ Lovisa Johnsson och Martina Ahrling 

  

 

 

 

 

 

 


