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Sammanfattning 

Föreliggande studie syftar till att undersöka hur pedagogernas verbala och kroppsliga agerande i 

förskolans samling bidrar till att skapa könskonstruktioner interaktionellt. Som teoretisk 

utgångspunkt används historikern Hirdmans genussystem, vilket bygger på resonemanget att 

samhällets struktur kring kön och genus organiseras utifrån en dikotomi mellan könen och en 

hierarki där mannen/det manliga är överordnat kvinna/det kvinnliga. Därtill används ett 

kompletterande synsätt där också en eventuell pluralism i könskonstruerandet inom 

könskategorierna ska kunna bli synlig. Den datainsamlingsmetod som har använts är observation 

med hjälp av videoinspelningar, och analysen har sedan genomförts utifrån etnografiska riktlinjer. 

Observationerna har genomförts på en 3-5-årsavdelning och omfattar tio observationstillfällen 

som tidsmässigt varierar mellan femton och femtio minuter. Empirin struktureras i kapitlet 

Resultat och analys utifrån de olika temana Bekräftelse, Tillsägelser, Herren på täppan och de andra, 

Förväntningar samt Språket. Resultaten visar bland annat på att både en dikotomi och en hierarki 

mellan könen är vanligt förekommande vid flertalet samlingssituationer, där pojkarna som grupp 

ofta dominerar. Emellertid förefaller också en viss pluralism i könskonstruerandet möjliggöras, 

dock verkar denna påverkas av pedagogernas föreställningar och förförståelse kring flickor och 

pojkar som två åtskilda grupper med olika egenskaper. Den observerade pojkdominansen vid 

samlingstillfällena förefaller också påverkas starkt av en specifik dominant pojke, en så kallad 

”Herren på täppan” som fungerar som en slags representant för de andra pojkarna, och som 

delvis får ett annat bemötande från pedagogerna än de andra barnen i gruppen. Därtill visar också 

materialet att det inte bara är i det direkta bemötandet gentemot barnen som pojkarna utgör en 

norm och befinner sig högre upp i hierarkin. Även i pedagogernas grammatiska språkbruk, främst 

i brukandet av personliga och possessiva pronomen, framträder ett tydligt mönster där så gott 

som allt som inte explicit är en ”hon” istället blir en ”han” eller möjligtvis en ”den/det”. 

 

Nyckelord: Förskola, Samling, Observation, Genus, Genussystem 
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 Inledning 

Ämnesvalet i denna studie syftar till att ta upp något som jag anser vara oerhört viktigt och 

betydelsefullt inom förskolläraryrket och dess praktik, och därtill också är något som varje 

förskollärare är förbunden enligt läroplanen att förhålla sig aktiv till, nämligen jämställdhet. Det är 

min fasta övertygelse att människor föds som ”oskrivna blad” när det gäller normer knutna till 

könsidentitet, men att vi redan som barn formas utifrån de förväntningar som ställs på oss och 

det bemötande som vi får från omgivningen.  

Detta är ett väl omtalat ämne och det finns en hel del forskning som på olika sätt behandlar 

detta område, men jag anser emellertid att det fortfarande finns mycket kvar att göra. 

Jämställdhet handlar inte om att alla ska tvingas vara likadana eller fösas in i olika fack, utan 

tvärtom att alla individer ska få möjlighet att själva få välja hur de vill leva, agera och definiera sig 

själva, oavsett kön. Jämställdhet handlar om att alla människor ska ha samma rättigheter, 

möjligheter och skyldigheter, och så länge samhället inte ser ut på det viset så återstår det 

fortfarande mycket arbete, både inom forskningen och det praktiska arbetet i vardagen. Här utgör 

då förskolan och dess dagliga verksamhet ett utmärkt exempel på det sistnämnda. 

Min förhoppning är, med utgångspunkt i dessa tankar, att jag genom denna studie ska 

kunna komma med, om än ett så litet, bidrag till möjliggörandet av ett mera jämställt samhälle. 

Jag vill här också ta tillfället i akt och rikta ett varmt tack till min handledare, vars stöd och 

feedback jag inte hade kunnat undvara i denna process. Därtill vill jag även tacka pedagoger, barn 

och vårdnadshavare på den observerade förskoleavdelningen. 
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Bakgrund 

En stor majoritet av barnen i vårt samhälle tar, om än i varierande stor utsträckning, del av den 

svenska barnomsorgen, där förskolan utgör en instans. Förskolan är en frivillig skolform, men 

har sedan 1998 en egen läroplan med strävansmål och riktlinjer som arbetet följer. Dessa 

innefattar då en mängd olika områden, där bland annat demokrati och jämställdhet kan nämnas.  

Enligt Läroplan för förskolan, Lpfö-98 (rev. 2010) ska förskolans verksamhet vila på en 

demokratisk grund och också präglas av de värden som förknippas med denna. Dit hör då bland 

annat rättvisa, jämställdhet samt egna och andras rättigheter. För att det ska bli möjligt för barnen 

att ta till sig dessa värderingar krävs det då att dessa tydliggörs och på ett konkret sätt lyfts fram 

och praktiseras i den dagliga verksamheten (s. 4). 

Under rubriken ”Saklighet och allsidighet” återfinns också ett stycke som mer explicit 

behandlar jämställdhet: 

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

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

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

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

utifrån stereotypa könsroller. 

Lpfö-98 (rev.2010) (s. 5). 

 

Att arbeta med frågor som rör jämställdhet är således något obligatoriskt för varje förskollärare 

och inget som den enskilde pedagogen kan välja att lägga till i mån av tid eller intresse. Detta 

handlar om varje barns rätt, rätten både till ett bemötande fritt från könsnormer som verkar 

begränsande och rätten att pröva och utveckla sina förmågor och intressen utan begränsningar 

utifrån stereotypa könsroller (Hedlin, 2010, s 7). Förutom detta så framhålls i Skolverkets allmänna 

råd (2009) också vikten av att det inom verksamheten förs en diskussion och en reflektion kring 

de normer och värderingar som utgör den bas som pedagogerna står på, oavsett om dessa är 

uttalade eller ej, då dessa i annat fall kan leda till diskriminering på olika sätt: 

 

Attityder och föreställningar, uttalade eller outtalade, om vad som är att betrakta som normalt eller 

onormalt ligger ofta bakom kränkningar och diskriminering av barn och elever i verksamheten. Ett 

sätt att hantera detta är att personalgruppen systematiskt reflekterar över och synliggör både egna 

attityder och sådana som genomsyrar den pedagogiska verksamheten. 

Skolverkets allmänna råd 2009 (s. 12) 
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Flera utredningar och rapporter har tillkommit inom området kring genus och jämställdhet, till 

exempel SOU 2004:115 Den könade förskolan: Om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans 

pedagogiska arbete och SOU 2006:75 Jämställd förskola: Om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans 

pedagogiska arbete som båda två behandlar frågeställningar kring kön och genus i förskolan ur en 

mängd olika perspektiv. Bland annat lyfts den brisande kunskapen hos pedagoger och andra 

verksamma inom verksamheten fram som en svårighet för att kunna arbeta aktivt med denna 

problematik, även om viljan finns (SOU 2004:115 Den könade förskolan: Om betydelsen av jämställdhet 

och genus i förskolans pedagogiska arbete, s. 8-9). Vidare framhålls betydelsen av att detta arbete sker 

som en integrerad del i den övriga verksamheten, och inte ses som något frivilligt sidoprojekt 

(ibid.). 

Också Hedlin (2010) behandlar jämställdhetsområdet i sin rapport Lilla genushäftet 2.0. Hon 

tar i denna text upp vad genus och genusforskning kan vara och relaterar sedan detta till 

läraryrket. Inledningsvis behandlas också några vanliga missuppfattningar kring genus och 

genusperspektiv, där hon bland annat belyser att använda sig av ett genusperspektiv inte är 

detsamma som att fokusera på kön eller könsskillnader. Däremot syftar begreppet genus på de 

föreställningar om kvinnor/kvinnligt och män/manligt som vi har. Därtill följer ett 

problematiserande kring det som har med kön och genus att göra, också sådant som många 

gånger i vardagen ses som självklart och av många tas för givet (Hedlin, 2010, s. 4-5). 

De föreställningar vi bär med oss gör också att vi förväntar oss och ser olika egenskaper 

hos individer, beroende på vilket kön vi tillskriver dem, och därmed också behandlar människor 

olika som en följd av detta (Hedlin, 2010, s. 9). 

I linje med en del av läroplanens mål som här tidigare har tagits upp så lyfter Hedlin också 

fram att jämställdhet är en fråga om demokrati, inflytande och om att räknas och värderas i 

samhället (Hedlin, 2010, s. 9). 

Det har också bedrivits mycket forskning kring områdena genus och barn i förskolan och 

nedan följer tre exempel på avhandlingar som på olika sätt anknyter till dessa områden. Månsson 

(2000) undersöker i sin studie interaktionen mellan barn och pedagoger i förskolan, genom 

barnens signaler om en önskan om samspel med de vuxna och dessas respons, detta sett ur ett 

genusperspektiv. Hellmans (2010) studie fokuserar på normer om pojkighet i förskolan och hur 

dessa normer skapas, upprätthålls och omförhandlas av både barn och pedagoger. Simeonsdotter 

Svensson (2008) fokuserar i sin studie på den pedagogiska samlingen i förskoleklassens 

verksamhet, och önskar då studera barns olika sätt att erfara och hantera svårigheter inom denna. 

En mera utförlig beskrivning av dessa avhandlingar och deras resultat återfinns längre fram under 

rubriken Tidigare forskning. 

Utifrån det som här har beskrivits angående förskolans uppdrag att arbeta aktivt med 

jämställdhet, varje barns rätt att utvecklas maximalt utan begränsningar från könsnormer och 

förtydligandet om att frågor som rör jämställdhet handlar om demokrati och individens värde i 
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samhället, har förestående studie utformat sina grundvalar. Denna studie syftar därmed till att 

utifrån ett genusperspektiv undersöka på vilka sätt pedagogernas verbala och kroppsliga agerande 

i förskolans samling bidrar till att skapa könskonstruktioner interaktionellt. 
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Litteraturöversikt 

I detta kapitel följer ett försök att belysa forskningsläget både kring genus med inriktning barn i 

förskolan, och samlingen i den pedagogiska verksamheten. Efter en översikt över tidigare 

forskning följer en fördjupning av de teoretiska perspektiv och begrepp som föreliggande studie 

har sin utgångspunkt i. 

 

Tidigare forskning 

Forskningsfältet kring genus och jämställdhet är både stort och brett. För att få en lämplig och 

hanterlig överblick av den del av området som anknyter till min egen studie har jag därför valt att 

utgå ifrån tre avhandlingar som jag anser på olika sätt utgör representativa exempel på fältet och 

väl tjänar mina syften för att ge en forskningsgrund att stå på. Två av dessa avhandlingar har sitt 

främsta fokus på olika aspekter av genus och skapandet av könsidentitet, medan den tredje istället 

fokuserar på förskolans samling som fenomen och pedagogisk plattform. 

Dessa studier har valts ut på grund av sitt innehåll och den relevans som jag anser dessa ha 

i förhållandet till min egen studie, varför också vissa utvalda delar av dessa avhandlingar har 

studerats närmare och ges ett tydligare fokus i följande kapitel än övriga delar. Denna 

litteraturöversikt som följer gör heller inga anspråk på att vara heltäckande eller ge en 

allomfattande beskrivning av allt som har producerats inom fältet kring barn och genus eller 

förskolans samling. 

 

Det kompetenta barnet och dess könsidentitet 

Både Månsson (2000) och Hellman (2010) ger i sina avhandlingar övergripande presentationer av 

forskningsfältet inom genusområdet med anknytning till barn och barns utveckling. Månsson 

(2000) slår fast att det sedan tidigare finns lite forskning som handlar om de allra yngsta barnen 

och deras genusskapande, vilket kan ha sin förklaring i den tidigare synen på barns utveckling och 

den fokusering som har varit på begreppet könsroll, vilket då har sammankopplats med de något 

äldre barnen. Månsson (2000, s. 15) framhåller emellertid, med referens till Chodorow (1989) att 

det redan under de första levnadsåren sker ett genusformande, om än subtilt och svårt att få syn 

på, som sätter spår i grundläggandet av könsidentiteten. 

Under de senaste decennierna har bilden av det kompetenta barnet vuxit fram och blivit 

den dominerande diskursen inom barndomssociologin, vilket Hellman (2010, s. 25) påvisar 
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genom referenser till ett flertal studier kring området, som Corsaro (2003), Dahlberg, Moss & 

Pence (2006) Halldén (2007) och James, Jenks & Prout (1998). Barnet ses här som en aktiv 

medkonstruktör av identitet, kunskap och kultur, och därmed också, vilket Månsson (2000, s. 15) 

visar genom Woodhead (1990), som en medskapare i sin egen socialiseringsprocess vilket även 

går hand i hand med tankarna om att den kontext där barnet befinner sig påverkar 

uppväxtförhållandet och vilka villkor som det enskilda barnet har att förhålla sig till. Månsson 

(2000, s. 15) belyser här, med hänvisning till Sommer (1997), att som en del av denna kontext på 

makronivå räknas bland annat historiska, kulturella och materiella förhållanden, medan man på 

mikronivå kan framhålla både barnets familj och den barngrupp där barnet vistas. 

Som en allmän utgångspunkt i sin sammanställning av forskningsläget fastslår Hellman 

(2010, s. 23) att flertalet av de studier som har gjorts angående förskolebarn och kön eller genus 

på olika sätt har fokuserat hur kön konstrueras i förskolans praktik mellan de två kategorierna 

flickor och pojkar och hur dessa kategorier påverkas i förskolans olika situationer (se exempelvis 

Rithander, 1991; Odelfors, 1998; Peachter, 2007; Karlsson, 2009). 

Månsson (2000, s. 29) lyfter också fram att ett stort antal av de studier som tidigare har 

gjorts kring barn och genus visar på några återkommande tendenser. Barn i förskolan tenderar att 

göra lekval som följer de traditionella könsmönstren som är förknippade med dessa lekar och 

deras eget kön (Kvalheim, 1981) och många gånger förstärks uppdelningen och barnens agerande 

av de vuxna pedagogerna (Annerblom, 1983). 

Ett annat tema som Månsson (2000, s. 30) har identifierat i den tidigare forskningen är 

genomförda studier som visar att pojkar som grupp får mest uppmärksamhet så tillvida att de 

oftare blir tilltalade, tittade på av pedagoger, oftare ingår i samtal med en vuxen och oftare blir 

behandlade som enskilda individer. Därtill tenderar också pedagogerna att ge pojkarna mer 

beröm, hjälp och detaljinstruktioner (Andrésen, 1995). Också studier som på olika sätt 

uppmuntrar ett ”flickigt” beteende hos tjejerna utgör en undergrupp i Månssons (2000, s. 30) 

sammanställning. Dessa studier har visat att ett klassiskt ”flickbeteende” är något som 

uppmuntras hos flickorna och att de ofta tenderar att bli en ”stödgrupp” av hjälpredor åt 

pedagogerna (Kärrby, 1987). Det är också vanligt att flickor både upplevs och beskrivs som mer 

stillsamma, ansvarstagande och självständiga än pojkarna, som istället upplevs och beskrivs som 

livligare och mer konfliktorienterade (Hägglund, 1984; Hägglund & Öhrn, 1992; Kampmann, 

1993). 

Vidare visar Månsson (2000, s. 31) i sin sammanställning på flera studier där flickor och 

pojkar har visat på olika beteendemönster i fråga om fysisk närhet till pedagogerna. Flickor 

tenderar att hålla sig närmare de vuxna och söka relationer på ett annat sätt än pojkarna, vilket 

ofta av pedagogerna i studierna emellertid snarare betraktades som att flickorna var klängiga 

(Kvalheim, 1981; Andrésen, 1995; Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991; Kärrby, 1987). 
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Angränsande till de resultat som Månsson (2000, s. 31-32) själv kommer fram till i sin egen 

studie kan också nämnas det som hon lyfter fram i samband med Odelfors (1996) studie; 

nämligen det att pojkar också tenderar att dominera de områden och aktivteter i verksamheten 

som är mest styrda och ledda av vuxna, där samlingen utgör ett exempel. Flickorna behöver vara i 

numerärt överläge för att kunna ta lika mycket plats som pojkarna gör och tydligare framträda i 

gruppen. De aktiviteter som inte lika tydligt styrs av pedagogerna visar sig också ha en större 

variation när det gäller könsdominans mellan barnen. 

Det blir här viktigt att påminna sig om att både flickor och pojkar emellertid är individer, 

och att de mönster som framträder i forskningen gäller de två kategorierna som grupper, vilka det 

givetvis kan finnas stora skillnader inom. När det gäller olika typer av maskulinitet och 

identitetsskapandet kring detta så visar Hellman (2010, s. 35) att den mesta forskningen har 

tenderat att fokusera på hur den hegemoniska maskuliniteten upprätthålls, och genom detta har 

andra maskulinitetspositioner inte heller blivit lika synliga inom detta forskningsfält. 

 

Förskolans samling som pedagogisk plattform 

De vardagliga rutinerna i förskolan syftar bland annat till att ge barnen stabilitet i den vardagliga 

aktiviteten och dess tillhörande omsorg och fostran (Månsson, 2000, s. 19) och Sommer (1997, i 

Månsson, 2000, s. 19) framhåller även betydelsen av dessa vardagsrutiner för att kunna skapa en 

förståelse kring barnens kulturella integration. 

Samlingen kan sägas utgöra en av dessa vardagsrutiner, och beskrivs av Rubenstein Reich 

(1993) på följande vis: 

När en grupp barn och vuxna i förskolan sitter samlade, ofta i en cirkel, och har gemensamma 

aktiviteter under ledning av en eller flera vuxna. Den skall vara ett regelbundet återkommande 

moment i förskoleverksamheten och hållas på en bestämd plats och en bestämd tid. 

Rubenstein Reich 1993, s. 15 i Simeonsdotter Svensson, 2008, s. 19 

 

Med sin höga grad av vuxenledning är samlingen också den aktivitet som tydligast motsvarar 

skolans mer formella lektioner (Månsson, 2000, s. 81), vilket även detta är något som Rubenstein 

Reich (1993 i Månsson, 2000, s. 159) belyser i sin forskning. Samlingen beskrivs där som en 

skolförberedande ordningsritual, som bland annat syftar till att ge barnen kunskap i att förhålla 

sig till det som brukar benämnas ”den dolda läroplanen”. 

Därtill utgör samlingen ett tillfälle då hela gruppen, eller delar av denna, är samlad och 

pedagogen har en större möjlighet att se och uppmärksamma varje barn (Rubenstein Reich, 1993 

i Hellman, 2010, s. 109). Detta ger möjlighet att skapa situationer där barnen kan bli både 

bekräftade och uppmuntrade, men skapar också samtidigt ett tillfälle då var och en blir väl synlig 
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för de andra i gruppen och det är lätt att bli utpekad om man på något sätt gör fel (Hellman, 

2010, s. 112). En strategi som barnen i dessa samlingssituationer då kan använda sig av för att 

protestera mot det som sker är att fysiskt avlägsna sig från samlingsringen (Rubenstein Reich, 

1993 i Simeonsdotter Svensson, 2008, s. 16). 

Månsson (2000, s. 159) lyfter också fram att flera studier har visat att formaliserade och 

styrda aktiviteter, av det slag som samlingen utgör, ofta präglas av en pojkdominans (Einarsson & 

Hultman, 1984; Kärrby, 1987; Odelfors, 1996). 

 

 

Möten som formar – Månssons studie 

Månsson (2000) själv har i sin studie fokuserat på de yngsta barnen i förskolan och på de signaler 

som barnen sänder ut till de vuxna som en önskan om samspel, samt de vuxnas respons 

(Månsson, 2000, s. 14). Därmed kan interaktionen som helhet sägas vara i fokus (Månsson, 2000, 

s. 62). Som teoretisk utgångspunkt har Månsson valt psykoanalytikern Stern och hans tankar om 

det redan från början aktiva och kommunicerande spädbarnet, och de olika domäner som barnet 

genomgår under sin utveckling. Sterns forskning rör sig mestadels runt spädbarnet och dess 

moder, men Månsson anser emellertid att dessa teorier också är tillämpbara på det lilla 

förskolbarnet och dess pedagoger. 

Då hon anser att ett genusperspektiv ofta saknas när det gäller forskning kring de yngsta 

barnen har en av hennes utgångspunkter varit att använda sig av just detta perspektiv för att 

skapa sig en förståelse kring sitt valda tema. Detta bland annat för att Månsson anser kön vara en 

integrerad del av identiteten och därmed blir intresserad av att studera denna aspekt av 

identitetsutvecklingen (Månsson, 2000, s. 63). Stern som teoretisk utgångspunkt har därför 

kompletterats med Walkerdine (Månsson 2000, s. 63) vars egen forskning bland annat har 

fokuserat förskolebarn och genus i ett poststrukturalistiskt perspektiv. Genus ses i dessa studier 

som skapat i processer mellan de inblandade parterna. 

I sin studie har Månsson använt sig av både deltagande observationer, videoinspelningar av 

barn och pedagoger och intervjuer med pedagoger. De observerade tillfällena delas upp i de tre 

kategorierna Helt, Delvis och Inte vuxenledda situationer. Resultatet visar att vilken typ av kontakt 

man som barn söker till viss del är påverkat av den ena eller andra könskategorin och att vilken 

situationen det rör sig om påverkar hur genusskapandet utformas. Önskan om att få något och att 

få bekräftelse är de vanligaste formerna av signalskapande från barnens sida, och i den sistnämnda 

kategorin är pojkarna i majoritet. Också i kategorierna önskan om delat fokus och protestera/avvisa 

dominerar pojkarna Månssons material, och pojkarna förefaller också få mera utvidgade svar än 

flickorna, särskilt vid de helt vuxenledda aktiviteterna. Överlag tenderar pojkarna att dominera vid 
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dessa tillfällen, som till exempel vid samlingen (Månsson, 2000, s. 158), medan det vid de delvis 

eller inte vuxenledda aktiviteterna, som till exempel vid måltiden eller den fria leken inte är lika 

tydliga uppdelningar mellan det utrymme som flickor och pojkar tar och tillåts ta. 

Månssons studie visar emellertid att det inte är pojkarna som grupp som dominerar, utan 

att det istället är en enskild pojke, ofta tillhörande de äldsta och mest verbala, som genom att ta 

plats stärker pojkarnas dominans och utgör en slags representant för hela kategorin ”pojkar” i 

gruppen. Tas denne dominante ”Herren på täppan” bort ur materialet framträder istället en bild 

där flickorna dominerar, detta gäller då tydligast vid de vuxenledda aktiviteterna. Detta kan 

användas för att illustrera att varken gruppen pojkar eller gruppen flickor är homogen eller 

enhetlig, utan istället innehåller stora variationer, vilka det emellertid kan vara svårt att få syn på 

då tolkningarna många gånger sker utifrån det som är taget förgivet (Månsson, 2000, s. 164-168). 

 

Kan Batman vara rosa – Hellmans studie 

Hellman (2010) önskar i sin studie använda sig av en ny infallsvinkel på temat barn och genus, 

och istället för att, som i många andra studier, undersöka området utifrån de två könskategorierna 

”flicka” och ”pojke”, istället fördjupa sig inom olika sätt att vara pojke på. Det övergripande 

syftet med studien blir således att undersöka normer om pojkighet i förskolan, och hur dessa 

normer skapas, upprepas och omförhandlas av flickor, pojkar och pedagoger i barns praktiker i 

förskolan (Hellman, 2010, s. 36). 

Som teoretisk bas utgår Hellman från poststrukturell feministisk teori, queerteori och 

kritisk maskulinitetsforskning (Hellman, 2010, s. 37). Inom den poststrukturella teorin ses världen 

som socialt konstruerad och människorna som aktiva medskapare av den verklighet där de 

befinner sig. Kunskap blir då något värdeladdat och kontextberoende, viket utmanar tanken om 

en definitiv sanning eller verklighet. Som representant för queerteorin använder sig Hellman av 

Butler, som även hon ifrågasätter de för givet tagna sanningarna kring de fasta kategoriseringarna 

kring kvinnor och män och önskar problematisera dessa (Hellman, 2010, s. 38-39). Den kritiska 

maskulinitetsforskningen, slutligen, fokuserar enligt Whitehead (Hellman, 2010, s. 39) dels att 

maskulinitetsformationer är skapade och hur dessa processer sker. Fokus ligger här på normer 

om kön, maskulinitet och femininitet och hur dessa skapas, både mellan könen och inom 

kategorin ”Pojkar/Män” (Hellman, 2010, s. 40). 

Hellman har i sin studie använt sig av den etnografiska metoden deltagande observationer. 

De tydligaste resultaten som studien visar på är bland annat att sådant som förstås av barnen som 

tydligt könat normaliseras och påverkar hur verksamheten planeras. Samtidigt innebär olika 

könade positioner olika status i gruppen, och positionen ”typisk pojke” innehar då en relativt låg 

status, både bland barnen själva och i förhållande till pedagogerna. Studien visar också att kön 
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skapas i förhandling samtidigt som det existerar vissa föreställningar kring naturlig 

könstillhörighet och egenskaper och handlingar som anses vara typiskt ”flickiga” eller ”pojkiga”. I 

könsförhandlingarna använder sig barnen vanligen av olika markörer som exempelvis färger och 

frisyrer, snarare än könskategorierna i sig. Också ålder blir till en viktig könsmarkör, då det har 

skapats ett motsatsförhållande mellan att vara ”bebis” och ”stor pojke” respektive ”stor flicka” 

(Hellman, 2010, s. 215-216). 

En grundläggande huvudpoäng i Hellmans studie är också att både flickor och pojkar utför 

en mängd handlingar, men av dessa är det endast ett fåtal som uppmärksammas och kategoriseras 

av omgivningen, så som kamraterna och pedagogerna. Dessa handlingar är då ofta sådana som är 

väl överensstämmande med ett typiskt ”flickigt” respektive ”pojkigt” beteende, varpå dessa 

förstärks ytterligare och vissa sätt att vara flicka respektive pojke på premieras och får statusen av 

att vara mer riktiga än andra. De barn som avviker från detta normerande sätt att göra sitt kön 

riskerar att bli kategoriserade som antingen avvikande eller oförståliga (Hellman, 2010, s. 216-

217). 

 

Den pedagogiska samlingen i förskoleklassen -  

Simeonsdotter Svenssons studie 

Simeonsdotter Svenssons studie (2008) fokuserar på samlingen i förskoleklassens verksamhet, 

och utgår då från att denna är en pedagogisk lärandesituation (Simeonsdotter Svenssons, 2008, s. 

15). Det övergripande syftet med studien är att studera barns olika sätt att erfara och hantera 

svårigheter inom den pedagogiska samlingen. Hon önskar studera både vad som barnen upplever 

vara en svårighet och hur dessa kommer till uttryck i barnens handlingar, samt barns och 

pedagogers perspektiv av detta (Simeonsdotter Svenssons, 2008, s. 18). 

Studiens teoretiska utgångspunkter är den utvecklingspedagogiska teorin, det 

kommunikativt relationsinriktade perspektivet och den symboliska interaktionismen 

(Simeonsdotter Svenssons, 2008, s. 25). Inom den förstnämnda av dessa teorier ligger 

Simeonsdotter Svenssons (2008, s. 25) fokus på vad- och hur- aspekten i barns upplevelse av 

svårigheter med ett specifikt temainnehåll eller uppgift i den pedagogiska samlingen. Inom nästa 

teori läggs fokus istället på vad- och hur- aspekten i begreppen kommunikation, lärande och 

delaktighet (Simeonsdotter Svensson, 2008, s. 25). I sin användning av den sistnämnda teorin, 

den symboliska interaktionismen, fokuserar Simeonsdotter Svensson (2008, s. 26) på begreppen 

samspel, handling, språk, symboler, jaget/identitet, med vad- och hur- aspekten särskilt fokuserad 

på handlingsbegreppet. 

De övergripande resultaten i studien är att de svårigheter som barnen upplever vid 

samlingen antingen relateras till den egna förmågan eller till uppgiften. I det förstnämnda fallet 
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erfar barnen en känsla av att inte duga eller oro inför att göra fel. Då fokus istället ligger på 

uppgiften kan barnen uppleva att pedagogen inte förstår att uppgiften är svår, uppleva sig som 

mindre delaktiga i uppgiften eller uppleva sig inte förstå pedagogens instruktioner (Simeonsdotter 

Svenssons, 2008, s. 238-239). 

Vidare visar studien att barnen tar till olika strategier för att lösa svårigheterna, där till 

exempel att ta hjälp från en kamrat eller efterfråga pedagogens stöd kan nämnas (Simeonsdotter 

Svenssons, 2008, s. 239). Barnen agerar även genom att protestera vid svårigheter, genom att 

exempelvis lämna den gemensamma aktiviteten, trotsa givna eller oskrivna regler, eller protestera 

inför pedagogen och önska mera av dennes närvaro (Simeonsdotter Svenssons, 2008, s. 240). 

Slutligen visar också studien att barnen tar hjälp av leken på olika sätt för att kunna hantera en 

upplevd svårighet. Detta kan då ske bland annat genom att barnen antingen initierar smyglek eller 

också uttrycker en öppen önskan om att få leka och denna önskan då tillgodoses i olika grad 

beroende på pedagogens inställning och agerande (Simeonsdotter Svenssons, 2008, s. 240-241). 

En slutsats som dras av studien är också att den grad som barns perspektiv tas i beaktande i 

lärandesituationen påverkar i hög grad. Både kommunikation, samspel och delaktighet är 

betydelsefulla delar för hur, och i vilken utsträckning, svårigheter erfars och hanteras i den 

pedagogiska samlingen (Simeonsdotter Svenssons, 2008, s. 241). 

Teoretiska perspektiv 

Yvonne Hirdman är en väletablerad och ofta refererad talesperson när det handlar om genus och 

hennes tankar dyker i allt ifrån feministiska tidskrifter till föreläsningar på lärarutbildningar. De 

tankar hon lyfter fram innehåller bland annat en förklaringsmodell för att förstå hela samhällets 

struktur, sett ur ett genusperspektiv. Då både hennes namns och tankar har tyngd och legitimitet, 

samtidigt som de har ifrågasatts, blir det intressant att undersöka hur väl hennes resonemang kan 

appliceras på en del av förskolans vardagliga praktik. 

Det teoretiska perspektivet för denna studie tar därför sin utgångspunkt i Hirdmans 

resonemang kring genussystemet, med sina två logiker, och genuskontraktet. Samhällets struktur 

beträffande kön och genus kan, enligt Hirdman, förklaras utifrån ett tänkt system, vilket hon 

benämner som genussystemet. Detta bärs då upp av de två logikerna dikotomi och hierarki 

(Hirdman, 1990, s. 73-84, Hirdman, 2004, s. 117). Hirdman är historiker, och hennes tankar kring 

genussystemet och genuskontraktet är framvuxna ur de historiska analyser hon har ägnat sin 

forskning åt (Hirdman, 2001). 

Dikotomin innebär ett isärhållande mellan kvinnan och mannen och de egenskaper som 

traditionellt sett förknippas med dem som grupp. Kvinnan och mannen kommer genom detta att 

utgöra varandras motpoler, vilket leder till att ett positionerande och agerande som ”man” 

samtidigt omöjliggör ett positionerande och agerande som ”kvinna”. Med andra ord innebär detta 
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att en individ som är ”man” (med allt vad det innebär) samtidigt är en ”ickekvinna” (med allt vad 

det innebär) och vice versa (Hirdman, 1988, s. 51-52; Hirdman, 2001, s. 48-52; Hirdman, 1990, s. 

76-77, Hirdman, 2004, s. 117). 

Hierarkin innebär att det ovanpå denna dikotomi också läggs en dimension där det bestäms 

vilka värden som är knutna till de två polariserade grupperna. Detta gör att dessa också 

rangordnas och tilldelas olika hög status i olika sammanhang (Hirdman, 2001, s. 48-52). 

Vidare menar Hirdman att de etablerade föreställningar som finns om ”kvinnan” och 

”mannen”, det ”kvinnliga” respektive det ”manliga” samt den arbetsfördelning som dessa 

föreställningar genererar tydligt visar på hur dessa logiker används. Både genom dikotomin och 

hierarkin framhävs mannen som norm och utgör därmed också det positiva, medan kvinnan, som 

varande hans motpol, istället utgör det avvikande och negativa (Hirdman, 2001, s. 59-67). 

I genussystemet ingår också den del som Hirdman benämner genuskontraktet, vilket utgörs 

av de, ibland outtalade och oreflekterade, överenskommelser som upprättas mellan kvinnor och 

män. Detta fungerar då som ett rättesnöre för att få fungerande relationer mellan enskilda 

individer, vilket då hjälper till att skapa balans mellan parterna. Men samtidigt kan detta kontrakt 

också bidra till att vidmakthålla isärhållningen mellan de båda grupperna ”män” och ”kvinnor” 

(Hirdman, 1988, s. 50-55; Hirdman, 1990, s.77-78; Hirdman, 2001, s. 84-93). 

Enligt Hirdman är kön överordnat alla andra strukturer i samhället och genom hennes 

synsätt blir det därmed relativt lätt att applicera de två logikerna dikotomi och hierarki på flera 

stora områden inom både politik, ekonomi och sociala strukturer och studera hur dessa påverkas 

av genussystemet (Hirdman, 2001; Hirdman, 2004, s. 116, s. 124). Slutligen menar Hirdman också 

att detta system är någonting som bibehålls från en generation till en annan genom att kontraktets 

normer sprids vidare och legitimeras som självklara (Hirdman 1988, s 54-55; Hirdman 1990, 84-

97; Hirdman 2004, s. 122). 

Det har riktats kritik mot Hirdman från flera håll, som då oftast handlar om att hennes 

systemtänkande blir väldigt fyrkantigt och statiskt, utan möjlighet till förändringar och variationer 

inom kategorierna ”kvinna” och ”man”, och inte heller erbjuder möjlighet att förhålla sig till ett 

könsöverskridande (Hedlin, 2010, s. 22). 

Som ett komplement till Hirdmans teorier används i denna studie de resonemang som både 

Månsson (2000) och Hellman (2010) för i sina studier angående den pluralism som kan uppfattas 

i skapandeprocessen av kön och identitet, även inom en och samma könskategori. 

Månsson (2000, s. 158, 164-168) visar att både typen av situation och graden av 

vuxenledning påverkar hur genusskapandet utformas och vilka uttryck dessa tar. Hon framhåller 

också att pojkarnas upplevda dominans oftast tillkommer genom en dominant pojke som 

figurerar som representant för hela pojkgruppen, en så kallad ”Herren på täppan”. Detta sker då 

medan andra individer inom gruppen pojkar istället intar andra typer av positioner där också 

andra sorters genusskapande blir aktuella. 
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Också Hellman (2010, s. 216-217) framhåller att det finns ett flertal olika sätt att skapa 

genus på, och att både flickor och pojkar uppvisar en mängd olika handlingar som kan sägas vara 

obundna till det ena eller andra könet. Det är emellertid endast en liten del av alla de handlingar 

som utförs, och då företrädesvis sådana som är väl överensstämmande med antingen ett typiskt 

”flickigt” eller ”pojkigt” beteende som uppmärksammas av omgivningen, vilket då förstärker 

föreställningarna kring hur man som individ är ”flicka” respektive ”pojke” på rätt sätt. Vi 

tenderar alltså att endast se sådant som vi vet, eller tar för givet, finns där och som vi därför 

känner igen och upplever är begripligt. 

 

Begreppsdefinitioner 

Förutom de begrepp som hör ihop med ovan beskrivna teorier förekommer i denna studie 

ytterligare några begrepp som har fått något skilda betydelser i olika kontexter och därför kan 

kräva en mer specifik definiering för att bli begripliga för läsaren i just detta sammanhang. 

I denna studie talar jag om att utgå ifrån ett genusperspektiv. Att anlägga ett visst perspektiv 

innebär att välja vissa utgångspunkter som sedan ligger som ett raster för hur materialet förstås 

och tolkas (Hedlin, 2010, s. 5-6). I denna studie används föreställningarna kring kvinnligt och 

manligt och skapandet av kön och genus som en variabel för att förstå det som sker. Studien 

utgår med andra ord från ett perspektiv där genusaspekten är central, alltså ett genusperspektiv. 

Vidare talas det i studien om jämställdhet, vilket kan behöva definieras i förhållande till 

jämlikhet, vilket är ett begrepp som åsyftar likvärdiga villkor för olika grupper i samhället ur 

sådana aspekter som till exempel funktionsnedsättning eller socioekonomisk bakgrund. 

Jämställdhet är istället ett snävare begrepp som endast fokuserar på likvärdiga villkor mellan 

kvinnor och män (Hedlin, 2010, s. 7). Begreppet jämställdhet kan med andra ord sägas handla om 

jämlikhet i förhållande till sådant som har med kön och genus att göra. 

Begreppet kön används på två olika sätt i denna studie, dels som en benämning på de två 

kategorierna flicka/kvinna och pojke/man, och dels som en benämning på det socialt 

konstruerade könet, det vill säga de föreställningar som hänger samman med dessa kategorier. 

Anledningen till detta är att det inte på något enkelt sätt går att dra en knivskarp skiljelinje mellan 

det biologiska könet och det som är socialt konstruerat då även det biologiska könet tolkas och 

förstås utifrån sociala och kulturella föreställningar (Hedlin, 2010, s15-16). Kön kan därmed sägas 

handla om individen. 

Begreppet genus handlar om de föreställningar som kopplas till kvinnor/kvinnligt och 

män/manligt, men även om värderingar och makt då dessa föreställningar också ger de båda 

könen olika status (se Hirdmans genussystem i föregående avsnitt). Med hjälp av detta begrepp 

markeras att det är just tankar och föreställningar det handlar om, och att det finns ett flertal 
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områden i våra liv som berörs av detta, där till exempel sådant som färger, leksaker, egenskaper 

och aktiviteter har blivit genusifierade, alltså kodade som kvinnliga eller manliga. Det rör sig med 

andra ord inte bara om de två könskategorierna, utan om hela samhället (Hedlin, 2010, s. 15-16). 

Genus kan därmed sägas handla om strukturer. 

Ett begrepp som var mer vanligt förekommande för något decennium sedan är könsroll. 

Det användes då som en benämning på de olika föreställningar kring kvinnligt och manligt som 

vi har att förhålla oss till och de normer och positioner som dessa ger upphov till. Begreppet har 

emellertid kritiserats för att ge en bild av att dessa föreställningar och positioner skulle vara 

någonting som det går att ”ta av sig” eller ställa sig utanför, likt olika roller en människa intar i 

olika sammanhang (Hedlin, 2010, s.15; Hirdman, 1990, s.75). 

I denna studie förekommer likväl begreppet könsroll vid ett par tillfällen, detta främst som 

en konsekvens av att det fortfarande är det ordvalet som förekommer i Läroplan för förskolan, Lpfö-

98 (rev. 2010) då områden som genus och jämställdhet lyfts fram. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka på vilka sätt pedagogernas verbala och kroppsliga 

agerande i förskolans samling bidrar till att skapa könskonstruktioner interaktionellt. Detta sett ur 

ett genusperspektiv med utgångspunkt i Hirdmans resonemang kring ett genussystem och ett 

genuskontrakt. Denna teori har emellertid också kompletterats utifrån tankarna om att även en 

bredd i könskonstruerandet inom de två könskategorierna eventuell skulle kunna vara möjlig. 

Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: 

 I vilken mån och på vilket sätt skapar pedagogerna en dikotomi och/eller en hierarki 

mellan könen genom sitt sätt att organisera samspelet (interaktionen) med hjälp av 

verbala och kroppsliga uttryck? 

 I vilken mån och på vilket sätt möjliggörs en pluralism i könskonstruktioner i 

interaktionen mellan pedagogerna och barnen? 
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Metod 

Metod för datainsamling 

Utifrån de frågeställningar som har formulerats har observation valts ut som den metod som 

kommer att användas vid studiens genomförande. Då studien syftar till att undersöka på vilka sätt 

pedagogernas verbala och kroppsliga agerande i förskolans samling bidrar till att skapa 

könskonstruktioner interaktionellt, det vill säga i samspelet mellan barn och pedagog, kan denna 

metod motiveras på ett flertal sätt. Eftersom frågeställningarna på olika sätt behandlar 

pedagogernas faktiska handlande, både genom verbala uttryck och kroppsligt ageranden, blir det 

också relevant att studera hur de faktiskt gör i verkliga situationer, vilket är ett tillfälle då 

Esaiasson m.fl. (2010, s. 344) lyfter fram observation som en lämplig metod. Därmed faller både 

enkät och intervju som metod bort, då dessa snarare hade kunnat besvara frågor angående hur 

pedagogerna själva anser sig/önskar/strävar efter/tror sig agera i samlingssituationen. Det kan 

heller inte sägas finnas några möjligheter att genomföra en enkät- eller intervjustudie med de barn 

som medverkar under samlingen, för att på så sätt besvara frågorna. Frågorna måste anses vara 

alltför komplicerade och komplexa för att barnen ska ha någon möjlighet att kunna förstå, 

reflektera över och sätta ord på tankar kring dessa, vilket även detta grundar för att observation är 

relevant att använda som metod (Esaiasson m.fl., 2010, s. 344). 

Rent konkret avser jag att observera hur pedagogerna pratar och agerar gentemot barnen 

under samlingen, sett med ett par ”genusglasögon”. Vilka ordval görs? Hur tilltalas barnen? Hur 

är tonfallet? Vilket kroppsspråk används? Går det att observera några skillnader i hur flickor 

respektive pojkar blir bemötta? 

Urval 

Den förskola där observationerna genomfördes är en kommunal förskola där jag, via personliga 

kontakter, sedan tidigare har en påbörjad relation med pedagogerna, och ett flertal av barnen på 

en av avdelningarna. Detta gjorde att både pedagoger och barn på denna avdelning har träffat 

mig tidigare, och jag därmed inte kom som en total främling för dem, vilket torde ha underlättat 

kontakten och den självklarhet med vilken jag blev insläppt att genomföra mina observationer. 

Tack vare att jag känner till avdelningens arbetssätt och barngrupp sedan tidigare, visste jag 

också på förhand att pedagogerna arbetar med två typer av samlingar, där den ena kan 

klassificeras som den ”klassiska” typen av samlingar som är vanligt förekommande på många 
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förskolor, och den andra sker i mindre grupper utifrån pågående tematiskt arbete på avdelningen. 

Båda dessa typer av vuxenstyrda samlingstillfällen fungerade som en god utgångspunkt för min 

studie. 

Kontakten med pedagogerna togs via ett personligt besök på avdelningen, och 

vårdnadshavarna fick sedan ta del av ett informationsbrev (se Bilaga 2) och en 

medgivandeblankett (se Bilaga 3) där de gavs möjlighet att samtycka till, eller avböja, barnets 

medverkan i studien. Ingen av vårdnadshavarna motsade sig observation och därmed har det 

insamlade materialet kunnat användas i sin helhet utan tvång att bortse från vissa delar. 

 

Avdelningen och gruppen 

Den avdelning där observationerna har genomförts har en barngrupp bestående av 17 barn, som 

är i åldrarna 3-5 år. På avdelningen arbetar tre ordinarie pedagoger, men då det på grund av 

tjänstledighet skedde ett personalbyte under observationstiden, och därtill vid två tillfällen 

behövde inkallas en vikarie, förekommer det i materialet fem olika pedagoger, som har fått de 

fingerade namnen: Anna (förskollärare), Bea (förskollärare), Cissi (barnskötare), Disa 

(barnskötare), Eva (barnskötare). 

På grund av sjukdom och ledighet finns inte alla barn i gruppen representerade i denna 

studies citat, utan endast 14 stycken, vilka har fått de fingerade namnen: Linda, Maria, Klara, Rut, 

Maja, Pontus, Oskar , Jim, Oliver, Karl, Peter, David, Adam, Markus. 

Observationsverktyg och material 

Enligt Kullberg (2004, s. 13) omfattas en etnografisk studie av både datainsamling och 

dataproduktion. Observatören kan, vid deltagande observationer, sägas vara med och producera 

sitt material utifrån de situationer som hen har fått tillgång till. I denna studie utgörs materialet 

dels av de videoinspelade situationer som eftersträvar att fånga händelseförloppet i de 

observerade aktiviteterna, dels de renskrivningar och transkriberingar som detta inspelade 

material har möjliggjort. Därtill kommer de reflektionstexter baserade på direkta tolkningar av det 

iakttagna i de olika situationerna, som då har gjorts i direkt anslutning till observationstillfällena. 

Genomförande 

Som ett första steg i denna observationsprocess genomfördes först en provobservation där 

löpande fältanteckningar fördes med hjälp av papper och penna under observationens gång. Det 

som fokuserades i dessa var främst det som skedde i de olika situationerna. På sidan om de 

faktiska beskrivningarna antecknades också vid några tillfällen mina egna reflektioner kring det 
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som hände. Jag försökte emellertid vara noga med att hålla isär de beskrivande och de mer 

reflekterande anteckningarna som två olika kategorier. 

Syftet med denna första provobservation var dels att låta både barn och pedagoger vänja 

sig vid mig närvaro, samt att få en inblick i hur de kommande observationerna kunde tänkas 

avlöpa i fråga om tid och struktur. På detta sätt kunde jag lättare planera hur observationerna på 

bästa sätt skulle genomföras. 

De resterande observationerna genomfördes sedan med hjälp av videokamera. 

Observationerna genomfördes under förmiddagarna, vid de av pedagogerna kallade 

”projektsamlingarna” och ”lunchsamlingarna”. Sammanlagt insamlades materialet vid tio 

tillfällen, och videokamera användes då vid samtliga utom ett (den ovan nämnda 

provobservationen). De olika observationstillfällena varierade i omfattning från femton till femtio 

minuter. 

Vid projektsamlingarna samtalade någon av pedagogerna inledningsvis med barnen kring 

gruppens pågående temaarbete eller projekt, och detta mynnade sedan ut i någon form av styrd 

aktivitet på detta tema. Vid lunchsamlingarna ledde någon av pedagogerna barngruppen medan 

en annan av dem dukade och hämtade maten. Innehållet vid dessa lunchsamlingar följde inte 

något tema på samma sätt som projektsamlingarna, men innehöll ofta återkommande inslag kring 

veckodagar, barnens namn, vädret och olika sånger eller sagor. 

När samlingarna startade, och mina observationer därmed inleddes, hade jag redan vistats 

en stund i barngruppen varje dag. Detta för att ge barnen en möjlighet att vänja sig vid min 

närvaro och kunna ställa frågor till mig om vem jag var och vad jag gjorde där. 

Under själva observationerna placerade jag mig sedan utanför samlingsgruppen och deltog 

inte aktivt i aktiviteten, detta för att på lite avstånd kunna videofilma förloppet. 

Min på förhand valda inställning att vara observatör som deltagare visade sig väl lämpad, då 

detta möjliggjorde att löpande videoinspelningar kunde göras, samtidigt som jag kunde bemöta de 

inviter och kommentarer som kom från barnen under samlingarnas gång. Dessa var emellertid få 

och barnen föreföll näst intill helt oberörda av att bli dokumenterade vid samlingssituationerna. 

Förutom det videomaterial som på detta sätt samlades in, fördes också personliga 

anteckningar direkt efter avslutad observation. Avsikten med dessa var då att antingen 

komplettera sådant som av någon anledning inte hade kommit med under inspelningen eller 

sådant som redan på detta tidiga stadium väckte tankar kring en möjlig analys. 

Databearbetning och analysmetod 

De första stegen i bearbetningsprocessen av empirin togs i direkt anslutning till avslutad 

observation. Materialet kompletterades då först med ytterligare personliga anteckningar av sådant 

som inte hade hunnit nedtecknas i det aktuella skeendet och sammanställdes samt renskrevs 
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därefter med hjälp av dator. Under denna renskrivningsprocess försökte jag också vara noga med 

att hålla isär beskrivningarna av ett skeende och mina personliga reflektioner kring detsamma. 

Denna insamlade empiri analyserades sedan i etnografisk anda, vilket innebär att denna har 

genomgått både en fortlöpande och en avslutande analysprocess (Kullberg, 2004, s. 176). En 

etnografisk forskare kan aldrig gå ut på fältet teorilös, och det är därmed viktigt att ständigt växla 

mellan data och teori. Detta innebär att tidiga analyser av det som man som observatör ser 

oundvikligen görs, men att man som forskare då måste kunna skilja på dessa analyser och det rent 

beskrivande (Kullberg, 2004, s. 178). Min strävan att hålla isär beskrivningarna och mina 

personliga reflektioner, vilket har tagit sig uttryck genom skapandet av två olika sorters texter; 

beskrivningar av händelseförlopp och reflektionstexter, är ett försök att uppnå detta. 

Dessa reflektionstexter, som bygger på spontana tolkningar gjorda i förhållande till studiens 

teoretiska utgångspunkter, utgör studiens fortlöpande analys. Denna har sedan använts som 

grundval för den avslutande analysen, vilken då kan ses som en fördjupning av den förstnämna. 

Under bearbetnings- och analysprocessen blev det också tydligt för mig att det är viktigt att 

dela en stor mängd empiri med läsaren. Som en följd av detta är flertalet av de citat som finns 

med i kapitlet Resultat och analys relativt långa. Detta är alltså ett medvetet val från min sida, då jag 

ansåg att det i denna studie var detta tillvägagångssätt som på bästa sätt gav tydlighet och 

möjlighet för läsaren att följa de resonemang som förs. 

Reflektion över metoden 

Jag anser att observation som metod lämpar sig väl för att besvara de frågeställningar som jag har 

formulerat, och det är min uppfattning att observationerna blev väl genomförda. Att 

dokumentera med hjälp av videokamera fungerade bra, och likaså att komplettera detta material 

med egna reflektioner i direkt anslutning till avslutad observation. 

Jag hade på förhand beslutat mig för att inte delta i aktiviteterna, då jag ville göra så liten 

påverkan som möjligt på gruppen. Dock var jag inställd på att barnen kunde komma med både 

frågor och funderingar riktade till mig även under observationerna, likaväl som före och efter 

dessa. Min tanke var då att jag skulle svara på tilltal från barnen men samtidigt fortsätta med min 

dokumentation. Detta visade sig fungera bra, och de fåtal försök till kontakt med mig från 

barnens sida kunde bemötas utan att videoinspelningen behövde avbrytas. Barnen föreföll dock i 

det närmaste helt oberörda av min närvaro under samlingssituationerna. 

Tack vare att videoinspelning användes, underlättades insamlandet av materialet avsevärt i 

förhållande till om endast fältanteckningar med hjälp av papper och penna hade nyttjats, och 

likaså möjliggjordes också för att kunna gå tillbaka och titta igenom materialet ett flertal gånger 

under analysprocessen. Både detaljrikedomen i materialet och möjligheten till omvärderande 

tolkningar och analyser som möjliggjordes genom detta torde också ha ökat denna studies 
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validitet och reliabilitet. Därtill har också varje steg av både observations- och analysprocessen 

noggrant dokumenterats skriftligen, vilket även detta ökar reliabiliteten (Kullberg, 2004, s. 76). 

En studie av det här slaget hade med fördel kunnat utvecklats genom till exempel 

kompletterande intervjuer, där de observerades egna tankar kring ämnet hade fått ta plats. Ett 

aktivt val har emellertid gjorts i förhållande till datainsamlingen att avstå från intervjuer. Detta 

dels för att frågorna inriktade sig på pedagogernas faktiska agerande, och inte deras 

tankar/önskningar kring detta, och dels för att ämnet måste anses vara alltför komplext och svårt 

för små barn att reflektera kring och sätta ord på. Detta leder då fram till att observationer är mer 

tillförlitliga för denna typ av studie (Esaiasson m.fl., 2010, s. 344). 

Denna studies generaliserbarhet måste betecknas som låg, grundat på de två faktorerna att 

materialet insamlats på endast en förskoleavdelning och under en kort tidsperiod. Dessa 

komponenter ger sammantaget ett relativt snävt material som varken kan eller bör användas för 

att bekräfta eller säkerställa några övergripande generaliserbara resultat. 

Etiska aspekter 

När en samhällsvetenskaplig studie genomförs blir det viktigt att de forskningsetiska kraven följs. 

Ett av dessa är informationskravet, vilket innebär att informanterna har rätt att både få veta syftet 

med studien och hur den kommer att genomföras (Vetenskapsrådet, s. 7). Då denna studie främst 

fokuserade på barngruppens pedagoger bemöttes dessa givetvis i enlighet med 

informationskravet. Men förutom dessa vuxna personer så kom studien också att innefatta de 

barn som deltog under observationerna. Därmed blev det även viktigt att de fick veta 

anledningen till mitt besök i verksamheten. Då dessa barn är minderåriga informerades också 

deras vårdnadshavare. Detta skedde, förutom genom personliga möten i förskolan, genom ett 

informationsbrev som på ett konkret och lättbegripligt sätt förklarade studiens syfte och 

genomförande (se Bilaga 2). 

Också samtyckeskravet blev viktigt att ta i beaktande i samband med studien. Detta krav 

innebär att de informanter som deltar i studien måste ge sitt medgivande till att delta och att de 

informeras om att de när som helst kan dra tillbaka detta medgivande, och då också har rätt att få 

sin tidigare medverkan ”raderad” ur studien (Vetenskapsrådet, s. 9). I denna studie gällde även 

detta såväl pedagoger som barn, men i det sistnämnda fallet var det barnens vårdnadshavare som 

ansvarade för detta medgivande (se Bilaga 3). 

Ytterligare ett krav att ta hänsyn till är kravet om konfidentialitet, vilket innebär att alla 

informanter som deltar i studien försäkras största möjliga anonymitet, att deras personuppgifter 

ska hanteras med försiktighet och att det inte ska gå att identifiera de som har medverkat 
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(Vetenskapsrådet, s. 12). I denna studie lovades pedagogerna muntligen bemötande i enlighet 

med kravet om konfidentialitet och genom informationsbrevet till vårdnadshavarna garanterades 

både de och deras barn anonymitet (se Bilaga 2). I samklang med detta blev det också viktigt att 

de anteckningar som fördes anonymiserades och att både dessa och videoinspelningarna 

förvarades på ett sådant sätt att ingen ovidkommande kunde ta del av dem. Detta innebar också 

att vissa mindre detaljer i materialet ändrades för att en identifiering av förskolan och avdelningen 

inte skulle vara möjlig. Detta var dock inga detaljer som påverkade resultaten eller analysen av 

desamma. 

Slutligen följer nyttjandekravet, vilket också detta måste tas i beaktande när en studie 

genomförs. Detta krav innebär en försäkran gentemot informanterna om att de resultat som på 

olika sätt framkommer genom studien endast kommer att användas i ett forskningssyfte och 

varken kommer att presenteras eller användas på något annat sätt (Vetenskapsrådet, s. 14). I 

denna studie informerades pedagogerna muntligen om detta i samband med att de andra kraven 

lyftes fram, medan vårdnadshavarna fick kännedom om detta krav i det informationsbrev som de 

fick ta del av (se Bilaga 2). Rent konkret innebar detta att den information som observationerna 

genererade endast kom att användas i skrivandet av examensarbetet. Därefter användes inga av 

dessa anteckningar mera, och de har även förstörts. 
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Resultat och analys 

Föreliggande studie har som syfte att undersöka på vilka sätt pedagogernas verbala och 

kroppsliga agerande i den studerade förskolans samling bidrar till att skapa könskonstruktioner 

interaktionellt. Detta sett ur ett genusperspektiv med utgångspunkt i Hirdmans (1988, 1990, 

2001) resonemang kring ett genussystem och ett genuskontrakt. 

I processen med att bearbeta och analysera empirin har följaktligen Hirdmans (1988, 1990, 

2001) tankar kring dikotomi och hierarki utgjort en grund. Dessa har emellertid också 

kompletterats och utvidgats genom att en aspekt till har tillförts, vilken då avser att lyfta fram de 

möjliga skillnader som kan finnas inom gruppen flickor respektive gruppen pojkar och alltså inte 

enbart mellan dessa grupper. 

Bearbetningen och analyseringen av empirin har också lett till att ett antal teman, genom 

olika typer av situationer och agerande från pedagogernas sida, har utkristalliserat sig. Dessa 

teman har fått namnen Bekräftelse, Tillsägelser, Herren på täppan och de andra, Förväntningar samt 

Språket. Förestående presentation av empirin samt tillhörande analys har organiserats utifrån 

dessa teman och avser därmed att behandla studiens två frågeställningar I vilken mån och på vilket 

sätt skapar pedagogerna en dikotomi och/eller en hierarki mellan könen genom sitt sätt att organisera samspelet 

(interaktionen) med hjälp av verbala och kroppsliga uttryck? och I vilken mån och på vilket sätt möjliggörs en 

pluralism i könskonstruktioner i interaktionen mellan pedagogerna och barnen? 

En första inblick 

Empirin från de observerade samlingarna har bearbetats och analyserats utifrån 

frågeställningarna, och därmed också fått ett riktat fokus. Inledningsvis bör det framhållas att 

pedagogernas bemötande av barnen vid samlingarna vid en första anblick kan förefalla vara 

relativt jämställd. Ett antal situationer har också registrerats där pedagogerna kan sägas ha lyckats 

väl i sitt bemötande och agerande gentemot barnen, sett ur ett genusperspektiv. Exempelvis kan 

fördelningen mellan vilka barn som får dra något föremål ur sångpåsen eller får sitt namn draget 

ur högen sägas vara relativt jämt fördelat, både mellan könen och inom dessa kategorier. Därtill 

förekommer det ett flertal situationer där både flickor och pojkar ges möjlighet att uttrycka sig i 

lika stor utsträckning. Detta avser då främst verbala uttryck, där pedagogen vid olika tillfällen låter 

alla barn som vill få komma med spontana inpass i konversationen. Detta innefattar då både 

uttalanden som direkt kan knytas till samlingssituationen, exempelvis att gissa vilken veckodag det 

är, och sådant som kan tolkas som barnens ”spin-off-tankar” kring ämnet, vilket exemplet nedan 

visar på: 
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(1) Alla djurkorten med veckodagarnas namn på har lagts ut på golvet och gruppen har konstaterat 

att det är fredag idag. Peter säger: ”Min pappa säger jag får äta glass!”. Pedagogen Anna svarar: 

”Ah, ni kanske har lite fredagsmys?” Peter säger: ”Mmm”. Anna nickar tillbaka mot honom. Linda 

säger: ”Jag kunde inte ramla igår!” Anna svarar: ”Du ramlade inte igår? Men det var väl bra! Åkte 

du på någonting?” Linda säger: ”I backen. Så! (drar med ena armen i en båge framför kroppen som 

för att visa på en snabb rörelse)”. Anna svarar: ”Åkte ni pulka i backen? Ja, då var det bra att du 

inte ramlade!” 

Vid en närmare anblick framträder emellertid vissa mönster som, sett ur ett genusperspektiv, blir 

intressanta och relevanta att belysa.  

Bekräftelse 

Barnen både söker och får bekräftelse av pedagogerna på avdelningen på ett flertal olika sätt. Det 

handlar bland annat om att få sina behov tillgodosedda och att få en pedagogs uppmärksamhet, 

fokus och tid. Också barnens verbala uttalanden och pedagogernas respons på dessa, som kan 

vara mer eller mindre utvidgande och fördjupande, utgör en del av bekräftelsen. Därtill kan ett 

barn ges bekräftelse från en pedagog genom att denna vänder sin kropp och/eller blick mot 

barnet när detta agerar eller talar. Bekräftelse kan också ges genom att ett barn nämns vid namn, 

blir en individ i kollektivet, och får tjäna som ett gott exempel eller föredöme inför de andra 

barnen. Empirin visar att pojkarna som grupp i hög utsträckning ges mer bekräftelse på ett annat 

sätt än flickorna som grupp, trots att individer ur de båda grupperna i flera fall agerar på ett 

likartat sätt. Nedan följer ett antal typiska exempel från det insamlade materialet, som belyser 

olika aspekter av detta fenomen. 

(2) Pedagogen Cissi har hållit i lunchsamlingen med barnen. Den vikarierande pedagogen Eva har 

dukat tillsammans med Maja och Pontus och de kommer nu in i samlingsrummet för att tala om 

för de andra vad det är för mat till lunch. De knackar på dörren och Cissi säger: ”Kom in!” Direkt 

när dörren öppnas så säger Pontus: ”Chicklelaking!” De andra barnen ser frågade på honom och 

Eva säger: ”Chicken a la king, hette det.” Eva har satt sig ner på huk mellan Maja och Pontus som 

står i dörröppningen. Maja säger: ”Och ris…” Eva vänder sig till Pontus och säger: ”Och vad blir 

det för grönsaker?” Pontus säger: ”Ehh, pizzasallad… och… paprika…” Maja säger: ”Minimajs.” 

Pontus faller in och säger: ”Minimajs!” Eva nickar ut mot barnen i rummet och vänder sig sedan 

till Pontus och frågar: ”Och vad får vi för dricka?” Pontus säger: ”Mjölk och vatten” Maja faller in 

och säger: ”Och vatten.” Eva vänder huvudet åt barnen i samlingsringen och säger: ”Mm, precis 

som vanligt.” Cissi tittar på Pontus och frågar: ”Vilka får gå då?” Eva vänder sig mot Pontus som 

då ropar: ”Cissis bord!” samtidig som Maja faller in och också säger ordet ”bord”. Barnen som 

sitter vid Cissis bord reser sig upp och springer ut ur rummet. Eva vänder sig mot Pontus och 

frågar: ”Och vilka får gå sen då?” Pontus ropar: ”Annas bord!” 

(3) Jim har limmat fast diverse pysselmaterial på sin teckning och säger: ”Nu är jag klar!” 

Pedagogen Disa vänder sig mot honom och säger: ”Jättesnyggt! Vad är det här för nåt då? (pekar 

på en fastlimmad kork). Vad är det?” Jim: ”Man åker ut så här (gör en rörelse med armen och slår 

till sig själv i pannan). Disa pekar på en fastlimmad toarulle: ”Okej, vad är det här då?” Jim: ”Som 

man drar ut.” Disa: ”Vaddå drar ut?” Under tiden har Rut rest sig från sin stol och lyft upp sin 

skapelse. Hon säger: ”Nu är jag klar! Nu är min färdig! Nu ska jag lägga den i min låda.” Disa 

(vänd mot Jim): ”Hur startar man den då?” Jim pekar på en annan kork och visar med fingrarna 
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hur man vrider om. Samtidigt ropar Rut, nu högre än förra gången: ”Jag ska lägga den i min låda! 

Jag ska lägga den här i min låda!” Disa tittar upp och säger: ”Nej vet du, vi ska ställa dem i… låta 

dem få torka. Ställ den där så länge (pekar på en hylla)”. Sedan vänder hon sig mot Jim igen och 

pekar på nästa grej på hans teckning: ”Men vad är det här för nåt? Vad är det för knapp?” Jim: 

”Som man styr med.” Disa: ”Styr man med den? Men var sitter man nånstans då, sitter man på 

den här? (pekar på en sten)”. Jim nickar. Disa: ”Wow!” Rut kommer fram till bordet. Disa (pekar 

på en lång toarulle): ”Är det här själva raketen, där elden kommer ut?” Jim nickar. Rut frågar: 

”Var?” Disa pekar och säger: ”Här kommer elden ut, och här sitter man och styr.” Rut: ”Jaha.” 

Disa (vänd mot Jim): ”Mmm. Vad snygg den va! Duktig du är!” Sedan tittar Disa upp mot de 

andra barnen som sitter vid bordet och frågar: ”Går det bra Adam?” Adam sitter och håller i en 

sax, men verkar ha lite svårigheter med hur han ska hålla i den för att kunna klippa. Disa böjer sig 

fram över bordet och visar hur han ska göra. Rut tittar på Adam och säger: ”Nu vill jag också 

klippa. Vill ha ett nytt papper.” Disa svarar: ”Det finns där på hyllan.” Maria har nu stoppat in sin 

bubbelplast i toarullen så att den sticker ut i ena änden. Hon säger: ”Det här är min… här åker 

elden ut!” Disa (vänd mot Adam): ”Så, tummen här i.” Maria: ”Jag kan ta fram elden.” Hon 

plockar ut plasten igen och vecklar upp den, och plockar ur de stenar som hon har där i. Maria 

tittar på Disa och säger: ”Jag tar fram min eld. Tar fram elden.” Disa (fortfarande vänd mot 

Adam): ”Och så två fingrar där i.” Maria: ”Tar fram elden!” Disa (vänd mot Adam): ”Så!” 

(4) Pedagogen Disa sitter bredvid Jim och tittar på och ställer frågor kring hans skapande. Maria 

håller upp sin bubbelplast mot Disa och säger: ”Titta! Det funkar!” Disa vänder huvudet åt Maria 

och säger: ”Ska du bygga en raket av det där?” Maria: ”Ja!” Disa: ”Ja. Ska du…” Jim avbryter 

(pekar på en toarulle som ligger på bordet): ”Den där är min!” Disa svarar: ”Vilken? Den där? 

Eller den där? (pekar på olika föremål på bordet)” Maria fortsätter med sitt skapande och stoppar 

in en toarulle i bubbelplasten. 

I citat 2 och 3 ovan är det helt och hållet pojkarna som dominerar och på olika sätt ges 

bekräftelse av pedagogerna. I det första exemplet både tar och ges Pontus uppmärksamhet, 

likaväl från Eva och Cissi som resten av barngruppen. Fokus är hela tiden på honom och det är 

också han som tillåts dominera över både talutrymme och taltid. Eva vänder också både sin 

kropp och blick mot honom varje gång hon ställer en fråga och svarar eller nickar bekräftande 

när han säger något. När man som barn har fått vara med och duka hör det också till att få tala 

om för de andra vad det blir för mat och bestämma vilka som ska få gå och sätta sig. Genom att 

detta är en för barnen åtråvärd uppgift kan Pontus också sägas få sina behov tillgodosedda 

genom att han får både delta i och dominera vid genomförandet av denna. Därtill ges Pontus 

också makt på ett väldigt konkret sätt då han tillåts att, helt på egen hand, bestämma vilka som får 

gå (se också Jims maktposition i exempel 12). Majas beteende under hela sekvensen kan sägas 

vara likartat med Pontus, men med den skillnaden att bekräftelsen och responsen från 

pedagogernas sida uteblir. 

Också Jim och Adam bekräftas på ett flertal olika sätt, medan bekräftelsen till Rut och 

Maria i stort sett uteblir, trots att de i grunden agerar på samma sätt som pojkarna eller försöker 

ta till sig deras beteende. Både Jim och Rut aviserar att de är klara med sitt skapande, men det är 

endast Jim av de två som uppmuntras att berätta om vad han har gjort och hur han har tänkt. Jim 

ges här bekräftelse både genom tidsåtgång, fokus, talutrymme och genom att Disa visar både 

verbalt och kroppsligt att hon är intresserad och tycker att han har varit duktig. Att först bli 
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uppmärksammad för det man har gjort, och sedan få utveckla tankar kring detta och sätta ord på 

det kan också sägas vara ett viktigt sätt att få sina behov tillgodosedda. 

Adam efterfrågar inte bekräftelse på samma sätt, men tilldelas den ändå när Disa anser sig 

vara klar med Jim. Han får då både hennes fokus och tid. Detta trots att Rut både verbalt och 

kroppsligt har sökt Disas uppmärksamhet och, i den händelse det skulle existera ett outtalat 

kösystem, i så fall skulle vara nästa på tur (se också relationen mellan flickan Maria och pojkarna 

Adam och Markus i citat 6). Ruts fråga om Jims skapelse kan också ses som ett försök att bli 

delaktig i denna konversation och därmed få tillgång till Disas uppmärksamhet. När fokus istället 

hamnar på Adam och hans sax uttrycker Rut en önskan om att också få klippa, vilket kan tolkas 

som ett nytt försök att få bekräftelse. Också Marias enträgna uttalanden om raketens eld kan 

tolkas som ett försök att få bekräftelse för något som alldeles nyss tilldrog sig Disas intresse vid 

Jims skapande. 

Citat 4 visar också ett typiskt exempel på hur fokus förflyttas från en flicka till en pojke, i 

detta fall från Maria till Jim som tar över verbalt och då också får pedagogens uppmärksamhet (se 

också sekvensen som citat 3 och 4 är hämtade ifrån i sin helhet i Bilaga 1). 

(5) Pedagogen Bea har lunchsamling med barnen. De leker en lek där barnen ska ha ett visst antal 

händer och fötter i mattan. Bea frågar: ”Hur många är det som kan stå... på tre ben? Hur gör man 

då?” Rut och Linda ställer sig på ett ben. Oskar ställer sig på alla fyra och lyfter sedan upp sitt ena 

ben i luften. Pontus, Oliver, Maria och Jim sitter kvar på mattan. Oskar ropar: ”Som jag gör!” Bea 

säger (vänd mot hela gruppen): ”Ja, som Oskar gör kanske.” Sedan ställer även hon sig på samma 

sätt som Oskar och de andra barnen följer efter. Bea fortsätter: ”Och så ska man ha två i golvet. 

Hur gör man då?” Maria reser på sig och går iväg. Linda som står på alla fyra börjar sparka upp 

med benen i luften så att bara händerna är i mattan korta stunder. Hon ropar: ”Så här! Så här som 

jag gör!” Bea tittar åt ett annat håll och reser sig sedan upp: ”Nu har jag två fötter i golvet. Så.” 

Alla barnen följer efter. Linda reser sig också upp. Bea: ”Nu ska man ha… en fot i golvet. Är det 

svårt?” Hon ställer sig på ett ben och barnen följer efter. Bea: ”Och så kan man ha två, en hand 

och en fot.” Hon böjer sig framåt så att hon står på ett ben och med en handflata i mattan. Barnen 

följer efter. Bea: ”Och så kan man ha tre.” Hon sätter ner den andra foten i mattan. Barnen följer 

efter. Linda ropar: ”Jag kan! Så här kan man göra!” Bea tittar på Linda och säger: ”Ja, man kan 

göra på olika sätt.” Oliver lyfter sin ena arm högt upp i luften samtidigt som han står på två ben 

och har en hand i mattan. Bea tittar på Oliver: ”Ja, vad snyggt du gjorde Oliver! Och så kan man 

ha fyra…(hon ställer sig på alla fyra)”. Oliver och Jim börjar brottas på mattan. Bea tittar på dem 

och säger: ”Och så kan man göra fyra så här, kan ni göra så här Oliver och Jim (hon vänder sig 

och ställer sig på alla fyra med magen uppåt)”. Rut, Oskar, Linda och Pontus följer efter och gör 

likadant, och Jim försöker men blir sittandes på golvet. Oliver reser sig upp och börjar gå runt på 

tå. Han ropar: ”Kolla!”. Bea säger: ”Kan ni göra så här? Ja, nu går du på tå! Du… titta Pontus kan! 

Kan du göra så här Jim? Det är jättetungt! Rut säger: ”Så här går krabbor.” Bea svarar: ”Så här går 

krabbor ja.” Oliver forsätter att gå runt på tå och säger: ”Vem kan gå så här som mig?” Linda reser 

sig upp och säger: ”Jag!” Bea frågar barnen: ”Kan ni gå på tå då, som Oliver? Ska vi prova?” Hon 

reser sig upp och barnen följer efter. Nu har även Maria kommit tillbaka upp på samlingsmattan 

och går på tå som de andra. 

I detta exempel ges pojkarna som grupp mer bekräftelse än flickorna som grupp genom att 

samtliga pojkar tilltalas med namn och därmed görs till individer i gruppen. Både Oskar, Pontus 

och Oliver får också tjänstgöra som goda exempel och Bea väljer att också själv bygga vidare på 
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både Oskars och Olivers kroppsuttryck och ge verbal respons på det som de gör. Linda försöker 

vid ett par tillfällen att påkalla uppmärksamhet för sina kroppsuttryck, vilket först inte ens noteras 

av Bea och sedan, när de väl gör det, inte får samma gensvar som exempelvis Oskars. Genom att 

pedagogen väljer att med sin egen kropp härma pojkarnas rörelser ges deras uttrycksval också en 

tyngd, som om det vore det ”rätta” sättet att agera på, medan flickornas kroppsuttryck mera 

noteras som ett sätt av många att lösa lekens utmaningar på. Även detta kan sägas stärka pojkarna 

som individer medan flickorna agerar i ett kollektiv. 

I samtliga av dessa fyra citat, och de övriga situationer som dessa exemplifierar, dominerar 

pojkarna på olika sätt, och då det går att observera ett särskiljande mönster för hur de två 

könskategorierna bemöts går det också att tala om en dikotomi (Hirdman, 1988; Hirdman, 1990; 

Hirdman, 2001). Gruppen flickor och gruppen pojkar hålls åtskilda genom olika behandling där 

också olika egenskaper hos barnen lyfts fram. Då det ständigt är gruppen pojkar som får sina 

behov tillgodosedda och på olika sätt ges bekräftelse stämmer detta också väl överens med 

genussystemets tankar kring en hierarki (Hirdman, 1988; Hirdman, 1990; Hirdman 2001), där de 

värden som förknippas med pojkarna och deras egenskaper är de som värderas högst och lyfts 

fram. Pojkarna görs här både till norm (Hirdman, 1988; Hirdman, 1990; Hirdman 2001) och det 

positiva som med en självklarhet har förtjänat bekräftelse, medan flickorna istället utgör det 

avvikande och får kämpa betydligt mer för att synas. Flickorna försöker också i flera fall imitera 

pojkarna beteende, vilket kan tolkas som ett försök att närma sig den åtråvärda normen som 

genererar status och makt. 

Just denna kamp blir också intressant utifrån Hellmans (2010) tankar kring att både flickor 

och pojkar utför en mängd handlingar, men att det många gånger bara är de förväntade som syns 

och uppmärksammas, vilket skulle kunna förklara varför flickornas imitationer av pojkarnas 

beteende ändå inte ger dem samma respons från pedagogernas sida som den pojkarna får. 

Tillsägelser 

Trots att pojkarna i väldigt många situationer ges mer bekräftelse genom att pedagogernas verbala 

respons på deras uttalanden och/eller agerande är mer utvidgande och fördjupande än vad de är 

till flickornas, finns det ett undantag. Detta utgörs då av de situationer som rör tillsägelser. 

Empirin visar att pojkar och flickor i ungefär lika hög utsträckning får tillsägelser under 

samlingarna, vilka då ibland handlar om att något barn ska vara tyst och lyssna, men i de flesta fall 

rör sig om ett kroppsligt agerande som på något sätt avviker från den planerade samlingens 

upplägg. En skillnad som tydligt har framträtt i materialet är emellertid att då pojkar får 

tillsägelser sker detta ofta genom korta kommandon, av typen ”sitt!”, eller enbart genom att deras 

namn uttalas, medan flickorna istället får längre beskrivningar om vad det är i deras agerande som 

inte är önskvärt eller vad de förväntas göra istället. Exemplet nedan illustrerar detta: 
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(6) Alla barnen har satt sig ner i ringen och samlingen ska just starta. David kryper omkring. 

Pedagogen Disa säger: ”David.” Han fortsätter att krypa omkring. Disa upprepar: ”David. David. 

David, nu gör vi så här, du sitter bredvid mig.” Disa lyfter upp David och sätter ner honom 

bredvid sig själv på mattan i ringen. Adam, Linda och Maria har ställt sig upp på knä och Disa 

säger: ”Adam. Linda sätter sig ner. Och Maria sätter sig ner.” Barnen sätter sig. Disa frågar vad det 

är för dag idag. Flera barn börjar ropa veckodagar rakt ut och Disa säger: ”Räck upp handen.” 

Flera barn räcker då upp handen, men fortsätter att ropa veckodagarnas namn rakt ut. Disa tittar 

på Linda: ”Linda, vad är det för dag idag?” Linda: ”Fredag!” Disa (ser sig runt i ringen): ”Är det 

fredag idag?” Flera barn ropar ”nej!” och fortsätter sedan att ropa veckodagar rakt ut. Efter en 

liten stund talar Disa om att det är onsdag och hon håller fram den djurbild som representerar 

onsdagen. Adam och Markus sitter vända mot varandra och tittar därmed inte på Disa. Disa säger: 

”Markus och Adam.” Maria spretar med sina fingrar som klor och säger: ”Det är en krokodil!” 

Disa tittar på djurbilden som hon håller i och säger: ”Ja. Ser ni? Vad är det för dag? (vänder bilden 

mot Adam och Markus). Adam?” Adam säger: ”Onsdag!” Disa bekräftar: ”Det är onsdag.” Maria 

reser sig upp och vänder sig mot hyllan med leksaker som finns bakom henne. Disa: ”Maria, kom 

och sätt dig!” Maria sätter sig ner i ringen igen. 

De barn som under denna sekvens får någon form av tillsägelse är David, Adam, Markus, Linda 

och Maria. Men medan Disa uppmanar flickorna att sätta sig ner så uttalar hon i de flesta fall 

endast pojkarnas namn utan att närmare beskriva vad hon vill att de ska göra eller inte göra. När 

hon till slut tilltalar David med en längre mening, framgår det inte heller där vad i hans beteende 

som hon vill att han ska ändra på. Hon både talar om och visar kroppsligen vilka åtgärder hon 

avser att tillämpa mot hans agerande, men han får varken en uppmaning om att sluta krypa 

omkring eller om att sätta sig ner. 

I likhet med bekräftelsen som pedagogerna ger barnen är även tillsägelser en respons från 

pedagogernas sida på något uttalande eller agerande som barnen gör. I samklang med detta går 

det likaså här att se ett mönster, där flickor och pojkar behandlas olika, vilket återigen aktualiserar 

resonemanget kring en dikotomi (Hirdman, 1988; Hirdman, 1990; Hirdman 2001). Det faktum 

att flickorna många gånger får tillsägelser i form av hela beskrivande meningar skulle kunna 

förstås utifrån de föreställningar som finns om deras egenskaper, som att flickor ofta betraktas 

som mer verbala än pojkar, att de är mer intresserade av nära relationer och av att samtala och att 

de är mer tålmodiga och därmed kanske också antas orka lyssnar till punkt. 

I de fall då flickorna tilltalas i en slags tredje person kan emellertid en distans sägas skapas 

mellan pedagogen och flickan, då ett mera förtroligt ”du” saknas. Flickorna kan också tolkas bli 

mer styrda och hårt hållna genom att de får veta mera exakt vilket beteende som förväntas av 

dem, och ibland läggs också ett stort ansvar på flickorna i samband med en tillsägelse (se 

exempelvis Maria i citat 8). I pojkarnas fall påkallar pedagogen ofta endast deras uppmärksamhet 

och tilltalet blir också mera direkt i de fall då endast deras tilltalsnamn används. 

Men samtidigt kan också pedagogernas längre meningar till flickorna ses som tillfällen då 

dessa får mer fokus, tid och uppmärksamhet än pojkarna. Huruvida situationer som rör just 

tillsägelser är de då man som barn önskar hamna i fokus går i och för sig också att diskutera. 
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Det är inte heller säkert att den mer allmänna tillsägelsen, vilken ett ensamt namn 

genererar, är pojkarna till gagn eftersom pedagogerna oftast har en bestämd tanke eller mening 

även då pojkarna blir tillsagda, men med den skillnaden att denna då inte är uttalad. I citat 6 går 

det till exempel att diskutera huruvida David förstår vad Disa vill att han ska göra, medan detta 

torde vara tämligen uppenbart för Linda och Maria. Därtill är det sannolikt att även korta 

kommandon av typen ”sitt!” också skapar en distans mellan det tillsagda barnet och pedagogen. 

Hur resonemanget kring en eventuell hierarki appliceras på denna typ att situationer är 

därför inte helt självklart, då slutsatsen blir olika beroende på vilka aspekter som lyfts fram. 

Herren på täppan och de andra 

En av de strukturer som framträder allra tydligast i det insamlade materialet är fenomenet 

”Herren på täppan”. Det pågår en ständig kamp och förhandling i denna barngrupp om 

positioner, status och makt, och högst upp i denna hierarki befinner sig Pontus. Han dominerar i 

så gott som alla situationer där han deltar, och pedagogerna överlämnar periodvis både makt och 

bestämmanderätt till honom. Han får väldigt ofta sin vilja igenom, tilltalas och behandlas som en 

enskild individ, och tar ofta över både talutrymme och fokus som från början var tilldelade något 

annat barn (se också citat 15). Han förefaller även vara en självklar ledare för många av de andra 

barnen i gruppen, som gärna söker sig till honom, härmar honom, utmanar honom eller tar hans 

parti i diverse tvister (ibland utan att ens veta vad saken gäller). Materialet visar tydligt att det är 

Pontus som individ som i hög utsträckning skapar pojkarnas dominans i gruppen. Det är alltså 

inte så att hela gruppen pojkar är mer dominant än gruppen flickor, men Pontus fungerar som en 

slags representant för de andra pojkarna. Detta innebär också att både flickorna och de pojkar 

som befinner sig längre ner i hierarkin får backa eller finna sig i att Pontus får ett annat 

bemötande från pedagogerna än vad de själva får, vilket de två nedanstående citaten 

exemplifierar: 

(7) Barnen sitter i en ring på golvet och har samling. Oskar har just stuckit ner handen i sångpåsen 

och dragit upp en liten gosedjursapa, vilket betyder att de nu ska sjunga en sång om apor. 

Pedagogen Bea frågar (vänd mot Oskar och därmed också Pontus som sitter bredvid): ”Vad gör 

aporna då?” Pontus ropar: ”Äter bananer!” Oskar upprepar: ”Äter bananer!” Bea säger: ”Ja, de äter 

bananer. Skala banan (knäpper med tungan två gånger) Var det den du menade?” Flera av barnen: 

”Neej!” Bea (vänd mot Pontus): ”Viken brukar vi ta då?” Maria ställer sig på knä och gungar upp 

och ner. Hon säger någonting men blir överröstad av Pontus som säger: ”Aporna i träsket!” Bea: 

”Är det aporna i träsket, som klättrar i trädet?” Peter säger: ”Nej, de som hoppade i sängen!” Bea 

säger (vänd mot hela barngruppen): ”Hur många apor är det från början då?” Pontus ropar: 

”Fem!” Linda ropar: ”Många!” Maria håller upp handen och spretar med fem fingrar. Bea säger: 

”Fem är det ja!” Sedan börjar hon säga ramsan Fem små apor klättrade i trädet och retá krokodilen. 

I nästa exempel ska pedagogen Bea under en lunchsamling visa barnen en film (på surfplattan) 

där de själva hoppar studsmatta. Medan Bea berättar om filmen kryper Pontus fram och tittar på 
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den avslagna skärmen och kryper sedan tillbaka till sin plats igen. Efter detta vänder sig Bea mot 

Pontus och tilltalar honom med namn när hon fortsätter att prata om tillfället då filmen spelades 

in, citatet tar sin början strax därefter: 

(8) Bea gör sig beredd att starta filmen och flera av barnen börjar röra på sig och krypa framåt mot 

skärmen. Bea lyfter handen till ett stopptecken och tittar på Klara som har krupit fram från 

motsatta sidan av ringen. Bea säger: ”Om ni, om du backar Klara, så ska jag visa dig.” Klara kryper 

tillbaka till sin plats. Oskar, Maria och Linda kryper ännu närmare skärmen. Pontus hamnar bakom 

Maria och kryper också närmare skärmen. Bea föser försiktigt Maria åt sidan och säger: ”Om du 

backar Maria så…” Oskar som tittar på filmen säger: ”Jag kommer inte ihåg det där.” Bea frågar: 

”Kommer du inte ihåg det här?”  Maria kryper under tiden tillbaka till sin plats och sätter sig ner. 

Linda står fortfarande på knä framme vid skärmen och Karl ropar till henne: ”Akta! Akta dig!” Bea 

säger (vänd mot Pontus som sitter på andra sidan ringen från Karl sett): ”Kommer du ihåg det här 

Pontus? Du som har, jag ser att du har varit med. Kommer du ihåg det här?” Linda står 

fortfarande kvar på alla fyra framför skärmen och nu kryper också Karl och Adam fram och ställer 

sig bredvid henne. Klara ropar från sin plats: ”Jag kan inte se!” Pontus ropar från sin plats: ”Inte 

jag heller!” Bea vänder sig mot Pontus håll och säger till Maria som har ställt sig upp på knä igen: 

”Om Maria backar så ser alla!” Samtidigt böjer sig den andra pedagogen Disa fram och försöker få 

Maria att sätta sig ner genom att lägga sin hand i sidan på henne. 

I dessa exempel dominerar Pontus på flera sätt över både de andra pojkarna i gruppen och över 

flickorna. I det första citatet är det inledningsvis Oskar som står i centrum då det är hans tur att 

dra något ur påsen. Fokus flyttas emellertid snabbt över till Pontus genom att pedagogen 

responderar på det svar han ger på hennes fråga. Oskar får efter detta aldrig tillbaka 

uppmärksamheten, och de andra barnen, däribland Maria och Peter, som på olika sätt försöker 

att ta sig in i konversationen hålls utanför genom att pedagogens hela fokus ligger på Pontus. 

I det andra citatet framträder flera exempel på att pedagogernas bemötande gentemot 

Pontus skiljer sig en aning mot hur de övriga barnen blir bemötta. Pontus har, redan innan citatet, 

gjorts till en enskild individ som Bea har riktat uppmärksamheten mot medan hon talar. När 

filmen startar är det ett flertal barn, både flickor och pojkar, som kryper framåt för att se bättre, 

men den som blir mest redigerad i sitt beteende är Maria. Hon blir tillsagd verbalt ett par gånger 

och båda pedagogerna rör också vid hennes fysiskt för att hon ska flytta på sig. Dessutom får hon 

höra att om hon sätter sig ner så ser ”alla”, vilket inte är sant. I själva verket är det så att den enda 

hon skymmer är just Pontus, som genom detta uttalande också kan sägas tillskrivs både makt och 

status genom att han helt plötsligt är ”alla”. 

Klara, som inledningsvis får höra att hon ska få se om hon backar, skyms i slutet av 

sekvensen av de barn som fortfarande står upp. Då hon och Pontus påtalar samma problematik, 

är det hans behov som blir tillgodosedda medan hennes hamnar i skymundan. 

Ställs Pontus i förhållande till de andra pojkarna i gruppen går det att se skillnader mellan 

Beas förhållningssätt gentemot honom och exempelvis Karl, som även han skyms av ett annat 

barn men inte får någon hjälp från pedagogens sida att lösa detta (se också relationen mellan 

Oliver och Pontus i citat 11). 
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Följande citat är ett tydligt exempel på hur situationer kan utveckla sig för de pojkar som 

befinner sig längre ner i hierarkin. I detta fall är det Oliver, som både har en mjuk framtoning och 

i många fall inte uttrycker sig särskilt mycket verbalt. Om Pontus är placerad högst upp i hierarkin 

som ”Herren på täppan”, så hör Oliver snarare till gruppen ”de andra” längst ner: 

 

(9) Pedagogen Bea har projektsamling med några barn och de samtalar om luft. Barnen ska sedan 

få prova att blåsa upp varsin ballong med hjälp av en ballongpump. Medan Jim och Oskar väljer 

varsin ballong ur påsen försöker Oliver blåsa upp sin ballong med hjälp av munnen. Ballongen blir 

lite rundare i formen, men blir inte större. Oliver tar då ut ballongen ur munnen och plattar till den 

helt igen. Han håller fram den mot Bea och säger: ”Titta!” Bea svarar: ”Ja, vet du vad som händer? 

När man blåser in så har man luft i lungorna, och då kommer luften in i ballongen. Men när man 

släpper ballongen så åker luften ut igen, och då blir ballongen alldeles platt.” Jim försöker trä på 

sin ballong över munstycket på pumpen och säger: ”Jag vill göra…” Bea fortsätter: ”Ja, precis, då 

kan man göra så här, man sätter på den här.” Hon hjälper Jim att trä på ballongen på pumpen och 

han börjar sedan pumpa. Bea tittar på Oliver och säger: ”Vill du prova, om du håller i din ballong 

så ska du få pumpen alldeles strax Oliver.” Jim pumpar upp sin ballong och de andra barnen tittar 

på. När han är klar så ber han Bea att knyta den. Så fort Bea har fått av ballongen från pumpen så 

säger Pontus: ”Nu är det min tur! Nu är det min tur!” Bea svarar: ”Mm, kan du sätta på den själv?” 

Pontus tar pumpen och försöker trä på sin ballong utan att lyckas. Bea hjälper honom. Medan 

Pontus pumpar så säger Rut: ”Sen så är det min tur!” Oliver säger: ”Nej, efter Pontus är det min 

tur!” Rut svarar: ”Nej!” När Pontus är klar säger han att Bea ska knyta. Medan hon gör det säger 

Oskar: ”Nu är det min tur!” Rut: ”Nu är det min tur!” Pontus: ”Det är Oskars!” Bea säger: Alla 

kommer att få blåsa upp sina ballonger.” Oskar säger igen: ”Nu är det min tur!” Rut böjer sig fram 

och tar pumpen. Bea säger: ”Jag tror att Rut sa att hon skulle göra emellan där.” Oskar säger: 

”Och sen är det min tur!” Bea svarar: ”Ja, alla kommer att få blåsa upp sina ballonger. Oliver säger: 

”Och sen är det min tur efter Rut.” Oskar säger: ”Och sen är det min tur.” Bea: ”Ni kommer att 

få, alla kommer få en ballong.” Pontus och Jim börjar fäktas med sina ballonger medan Rut 

pumpar upp sin. När hon är klar räcker hon över pumpen till Bea som tar loss ballongen och 

knyter en knut på den. Oskar säger: ”Nu är det min tur…” Bea säger ”Mm” medan hon knyter 

Ruts ballong och sträcker sedan fram pumpen till Oskar som tar den. När Oskar är färdig säger 

han att Bea ska knyta den, varpå hon tar pumpen, tar loss ballongen och räcker över pumpen till 

Oliver. 

Inledningsvis är Oliver den som visar störst intresse för själva uppblåsandet av ballongerna, och 

konversationen mellan honom och Bea slutar också med att hon säger att han ska få pumpen 

”alldeles strax”. Situationen tar emellertid en annan vändning då Pontus åter begagnar sig av sin 

position som ”Herren på täppan” och Bea bemöter detta som i de andra exemplen. Det kan 

också nämnas att vid de tillfällen då Pontus inte är närvarande, eller av någon anledning backar, 

intar ofta Jim hans position i hierarkin. Han verkar också vara en av de som emellanåt utmanar 

Pontus både genom att säga emot honom eller agera som i citatet ovan (se också citat 11 och 15). 

När Pontus kliver emellan förlorar Oliver på något sätt sin plats i kön helt och hållet och 

lyckas sedan inte ta sig in igen. En av de som tar sig förbi honom är Oskar, som även han ofta 

hamnar bland ”de andra” och får kämpa för sin position. Bea svarar på alla uttalanden som 

barnen gör, men medan Pontus får en mer direkt bekräftelse av att det är hans tur, och att hans 

behov därmed kommer att bli tillgodosedda på en gång, informeras de andra i mer allmänna 
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ordalag om att alla kommer att få så småningom. Detta insinuerar då också att de ska vara 

tålmodiga och vänta. 

Begreppet ”Herren på täppan” är lånat från Månsson (2000) som också hon tydligt noterar 

detta fenomen i sin studie, då en specifik individ i pojkgruppen är den som skapar pojkarnas 

dominans och det därmed uppstår en bredd inom denna, eftersom det blir andra positioner över 

till de andra pojkarna. 

Ovanstående tre citat ger bland annat exempel på den bredd som finns bland pojkarna i 

denna barngrupp och hur olika bemötande de får från pedagogernas sida. Utifrån Hirdmans 

(1988, 1990, 2001) genussystem kan detta förstås utifrån den dikotomi och hierarki som finns 

mellan de värden och egenskaper som traditionellt sett förknippas med flickor respektive pojkar, 

trots att det i detta fall enbart rör sig om pojkar i olika positioner. Pontus, som befinner sig högst 

upp i hierarkin, kan sägas ha eller tillskrivas många av de egenskaper som traditionellt sett är 

förknippade med en ”pojke” och dennes sätt att vara. Han tar för sig, pratar mycket, använder sin 

kropp som ett medel för att vinna debatter och dispyter och visar sig sällan sårbar. Därmed gör 

han sig, och görs av andra, till en ”typisk pojke”, som då placerar sig högt i rang. Utifrån 

resonemanget om dikotomin blir han därmed också automatiskt betraktad som en ”ickeflicka” 

eftersom de två kategorierna ”pojke” och ”flicka” utgör varandras motpoler. 

Pojkar som befinner sig längre ner i hierarkin, som exempelvis Oskar och Oliver, 

upprätthåller inte denna ”typiska pojkighet” på samma sätt som Pontus, då de inte lika självklart 

har eller tillskrivs de klassiskt pojkiga egenskaperna. Istället har de en mjukare framtoning, talar 

båda ganska tyst och mjukt, förefaller ofta ha svårt att hävda sig, hamnar ofta i situationer där de 

får vänta länge på sin tur och visar både sårbarhet och ett brett känslospektra där sorg såväl som 

rädsla ingår. Då mycket av detta är egenskaper som traditionellt sett tillskrivs flickor hamnar både 

Oskar och Oliver i en position där de inte lika självfallet är ”pojkar” och därmed också 

”ickeflickor”. De hör biologiskt sett till könskategorin pojkar men tilldelas ändå en relativt sett låg 

status då de närmar sig den socialt konstruerade kategorin ”flickor”. 

Det kan också tänkas att barnen, oavsett rang, lätt blir kvar på den position de en gång har 

fått/tagit då pedagogerna, utifrån Hellmans (2010) resonemang, ser sådant i barnens beteende 

som de förväntar sig, och därmed också bemöter barnen utifrån dessa förväntningar. 

Förväntningar 

Det förefaller som om det som pedagogerna förväntar sig att se också påverkar vad de faktiskt 

ser, och också hur de reagerar på det som sker, vilket, som tidigare nämnts, stämmer väl överens 

med det som Hellman (2010) tar upp i sin studie. I empirin framträder flera exempel som 

indikerar att det finns skillnader i förväntningar på barnen och deras beteende, både mellan 

enskilda individer tillhörande samma könskategori (se också rubriken Herren på täppan och de 
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andra), och mellan de båda grupperna flickor och pojkar. Nedan följer tre citat, där de två första 

med tydighet kan ställas mot varandra för att få syn på den bredd som finns i förväntningar på 

olika individer inom pojkgruppen, och det tredje visar på skillnader mellan könskategorierna. 

Exempel 10 och 11 är hämtade från olika situationer under Beas projektsamlingar med barnen, 

där de vid det första tillfället samtalar om och experimenterar kring luft med hjälp av ballonger, 

och vid det andra tillfället arbetar med Sagan om Bockarna Bruse och dramatiserar denna. Skeendet i 

exempel 11 har föregåtts av en lång verbal kamp mellan barnen om vem som ska vara vem, och 

där Pontus hela tiden har hävdat att han ska vara den stora bocken. Detta har också accepterats 

av Bea som nu har gått för att hämta trollet, vilket utgörs av en docka som styrs genom trådar 

och med hjälp av batterier kan vibrera och ”sjunga” populärmusik. 

(10) Oskars ballong smäller. Bea tittar på honom och frågar: ”Gjorde du illa dig?” Oskar svarar: 

”Nej…” Bea: ”Blev du lite rädd?” Oskar nickar och går framåt mot Bea, innan han har hunnit hela 

vägen fram har han börjat gråta. Bea lyfter upp honom och säger: ”Ja, vart det lite läskigt, vad 

jobbigt.” Hon sätter sig med honom i knät i soffan och han hulkar värre och värre. Bea smeker 

honom över håret och gungar sakta fram och tillbaka. Hon frågar: ”Blev du jätterädd? Vart det 

jätteläskigt?” Han hulkar fram ett ”ja”. Han får sitta i hennes knä tills han har lugnat sig. Bea frågar 

då om han vill blåsa upp en ny ballong. Det vill han. 

(11) Så fort Pontus får syn på trollet backar han och går ur bockarnas led vid bron. Han säger 

(ganska tyst): ”Nej, nej, inte det där trollet.” Bea sätter sig ner på knä och lägger in trollet under 

bron. Därefter dramatiseras sagan och Jim, Rut och Oskar är nu bockarna. Under tiden cirkulerar 

Pontus runt i rummet på så långt avstånd från trollet som det går att komma. När sagan är slut 

frågar Bea vilka två barn det var som inte fick göra den här gången. Oliver svarar: ”Inte jag!” Bea 

frågar: ”Vill du vara med Oliver? Vill du göra? Vem var det mer som inte fick göra?” Pontus står 

och trycker mot en av väggarna men säger ingenting. Oliver säger igen att han inte fick göra. Bea 

svarar: ”Nej, du fick inte göra. Och Pontus fick inte göra. Vad vill Pontus vara då?” Pontus tittar 

ner i golvet och svarar: ”Ingenting.” Bea: ”Ingen. Vart du besviken nu?” Pontus: ”Nej.” Bea: ”Nej. 

Vart du arg?” Pontus: ”Nej, nej, nej.” Bea: ”Vart du sur?” Pontus: ”Nej, nej, nej!” Bea: ”Nej, okej. 

Du vart ingenting.” Sagan berättas ytterligare två gånger och barnen turas om att vara de olika 

rollerna. Efter detta vill Jim att trollet ska dansa. Pontus har under de två sagoomgångarna 

successivt rört sig närmare de andra och står nu nästan intill Bea och trollet. När Bea börjar leta 

efter ”på-knappen” springer Pontus bort från henne och ställer sig bakom dörren utmed ena 

kortsidan av rummet och säger: ”Nej, inte på mig!” Trollet börjar vibrera med huvudet och benen 

samtidigt som en låt spelas. Rut, Oskar, Oliver och Jim skrattar och dansar med. Jim får hålla i 

trollet och börjar jaga de andra barnen med det. När han närmar sig Pontus springer Pontus iväg 

och ropar: ”Neej! Jag vill inte!” Bea kommer fram och tar trollet från Jim och säger att det får stå 

på bron och dansa. Alla barnen flockas runt trollet, utom Pontus som står kvar inne i hörnet och 

leker med en boll. 

Oskar och Pontus är två pojkar som har ganska olika framtoning och bemöts relativt olika av 

pedagogerna i flera situationer. I citaten ovan upplever båda pojkarna, tolkat utifrån materialet, 

rädsla. Men det är bara Oskar som tillfrågas av pedagogen om det är detta han känner. Han blir 

därmed uppmärksammad själv på detta, blir bekräftad i känslan och får hjälp att sätta ord på den. 

Därtill tillåts han också att ge uttryck för den. Det förefaller vara naturligt för pedagogen att anta 

och föreslå att det kan vara just rädsla han känner. I situationen med Pontus och trollet verkar 
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detta emellertid inte vara lika naturligt, och hon frågar honom heller inte om detta. Istället 

föreslår hon känslorna besvikelse, ilska och surhet, och när han inte vill kännas vid någon av 

dessa så slår hon fast att han ”vart ingenting”. Genom detta tilldelas Pontus ett relativt snävt 

känsloregister och får varken hjälp att identifiera eller hantera sin rädsla. 

Det går också att ställa sig frågande till vad det i så fall skulle ha varit som gjorde Pontus 

besviken, arg eller sur, eftersom han både hade fått den roll han ville ha och blivit lovad att vara 

med i den första omgången. Pontus som befinner sig högst upp i hierarkin har mycket att 

försvara, och kanhända är det därför svårare för honom än för Oskar att visa sig svag eller sårbar, 

då han i sådant fall riskerar att bli nerputtad från sin täppa. Pedagogens val av känsloyttringar i 

sina frågor kan också sägas hjälpa Pontus att bibehålla sin position inför de andra barnen, då hon 

undviker det känsloområde som skulle kunna få honom att falla. Huruvida hon själv är medveten 

om detta eller ej, eller om han skulle tillstå eller ens inse att det är rädsla kan känner om han fick 

frågan, går det emellertid inte att säkert säga något om. Men det kan i alla fall anses vara tveksamt 

om pedagogens förhållningssätt gentemot Pontus hjälper honom i hans utveckling i ett längre 

perspektiv, även om det kan förefalla vara det minst problematiska för honom i stunden. 

I likhet med resonemanget i det föregående avsnittet Herren på täppan och de andra, så kan det 

utifrån genussystemets logiker dikotomi och hierarki (Hirdman, 1988; Hirdman, 1990; Hirdman, 

2001) antas att Oskars mjukare framtoning och visade sårbarhet hindrar honom från att komma 

högre upp i hierarkin, då hans sätt att vara överrensstämmer sämre med förväntningarna och 

bilden av en ”pojke” än vad Pontus gör. Genom detta ställs det också olika förväntningar på de 

båda pojkarna, och kanhända läser Bea in olika betydelser i deras beteende, även om detta är 

likartat eller signalerar likartade känslor. 

Följande exempel är hämtat från en av Disas projektsamlingar, där barnen samtalar kring 

rymden och sedan har skapande verksamhet utifrån detta tema. 

(12) Maria har under de senaste dryga tjugo minuterna satt ihop sitt pysselmaterial på ett antal olika 

sätt. Efter att ha försökt påkalla Disas uppmärksamhet och både berättat vad hon har gjort och 

efterfrågat limmet (utan att få det) ett antal gånger så har hon emellertid plockat isär delarna varje 

gång och sitter nu med allt utspritt på bordet. Disa: ”Hur går det för dig då Maria?” Maria svarar: 

”Vill limma de här.” Disa: ”Ja vet du, vi skulle behöva… (ser sig om) Jim, får vi låna limmet?” Jim 

svarar: ”Jag måste limma klart (går iväg med limmet för att hämta mer material i en pyssellåda)”. 

Disa skrattar till, reser sig sedan och går fram till ett av skåpen och börjar leta därinne. 

Hela den långa sekvens som detta citat är hämtat ifrån (se Bilaga 1) domineras av pojkarna, och då 

främst Jim, medan Maria gång på gång tvingas vänta, vara utan hjälpmedel (som limstift och 

vuxenassistans) och talar för döva öron när hon påkallar uppmärksamhet. När pedagogen 

äntligen uppmärksammar Maria och hon åter igen uttrycker en önskan om att få limmet stoppas 

detta emellertid av Jim, som uttrycker att han inte är klar med det än och sedan går iväg med det. 

Både det faktum att Disa har låtit Maria vänta en lång stund, och sedan reagerar på Jims 

uttalande genom att småskratta och låta honom gå iväg med limstiftet tyder på att hon ser på de 
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två barnen olika och också förväntar sig olika saker av dem. Att stoppa Jim eller uppmärksamma 

honom på att han måste dela med sig av limmet verkar inte falla pedagogen in, och hon försöker 

istället lösa situationen genom att leta reda på ett annat limstift åt Maria. Det finns emellertid 

inget och Maria kastas återigen tillbaka i ett väntande och tappar därmed också Disas 

uppmärksamhet, vilken hon inte heller återfår förrän Disa säger att det är dags att börja plocka 

ihop och Maria då påtalar att hon inte är färdig (vilket hon omöjligt kan vara eftersom hon vid 

den tidpunkten fortfarande inte har fått limmet). 

Sett utifrån genussystemet (Hirdman, 1988; Hirdman, 1990; Hirdman, 2001) kan 

pedagogens agerande förklaras genom de föreställningar om de personlighetsdrag och färdigheter 

som vanligtvis tillskrivs flickor respektive pojkar. Det förefaller vara helt naturligt för Disa att det 

är Jim som både har makten över limstiftet och vägrar att släppa det ifrån sig. Han ser i denna 

situation till sig själv som individ och tänker inte på kollektivet, där då Maria ingår. Disas 

småskrattande skapar en känsla av att hon ser något lustigt i denna situation, vilket då skulle 

kunna vara det ”typiska” i Jims beteende. Som betraktare får man en känsla av att pedagogen 

tänker något i stil med ”typiskt pojkar!” eller ”ja, ja, var det inte det jag visste, pojkar är ju 

sådana!” Genom att hon inte heller korrigerar hans beteende kan också tanken om mannen som 

högst upp i hierarkin tillföras, vilket i detta fall tar sig uttryck genom att Jims behov måste blir 

tillgodosedda innan Marias kan bli det. Också maktaspekten finns med, då detta enda limstift 

utgör en hårdvaluta, och Jim tillåts dominera och ”äga” detta hela tiden. 

Därtill spelar genuskontraktet (Hirdman, 1988; Hirdman, 1990; Hirdman, 2001) en viktig 

roll, då Jims dominans och makt över limstiftet förutsätter att Maria håller sig till den outtalade 

överenskommelsen om att hon som flicka ska finna sig i situationen och vänta. Genom att Disa 

varken opponerar sig, eller hjälper Maria att göra det, sänder hon ut signaler till både Maria och 

Jim om att skeendet är helt i sin ordning. Kontraktet kan därmed fortsätta att gälla, ingen konflikt 

uppstår och situationen kan på ytan förefalla oproblematisk. 

Språket 

Fokuseras det språk som pedagogerna använder i samlingarna framträder en del tydliga mönster. 

Ett av dessa är, vilket redan har nämnts, att pedagogernas verbala svar är mer utvidgande och 

utvecklande till pojkarna än till flickorna (se exempelvis rubriken Bekräftelse). Med det undantaget 

att flickorna i allmänhet får mer beskrivande tillsägelser som innefattar vad de ombeds sluta med 

eller göra istället, medan pojkarna vid dessa tillfällen ofta tilltalas med endast korta kommandon 

eller sitt namn (se rubriken Tillsägelser). 

Ett angränsande mönster, vilket även det rör pedagogernas direkta tilltal till barnen, visar på 

att flickorna vid ett antal tillfällen blir tilltalade i en slags tredje person (se exempelvis första 

gången Linda och Maria blir tilltalade i citat 6), medan detta inte noteras när pojkarna blir 
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tilltalade. Individer ur båda könskategorierna blir ofta tilltalade med sitt namn, men i uttalanden 

som riktar sig till någon pojke kombineras detta då också med ett ”du” (se exempelvis när Oliver 

blir tilltalad i citat 5). 

Förutom de mönster som framträder i pedagogernas direkta tilltal till barnen visar också 

empirin att deras sätt att omtala djur, figurer och föremål och använda sig av olika personliga och 

possessiva pronomen följer ett tydligt mönster. Sammanfattningsvis kan det beskrivas som att så 

gott som allt som inte uttalat är en ”hon” automatiskt blir en ”han”. I flera situationer gäller detta 

även sådant som skulle kunna beskrivas med ”den/det”, men som även det istället blir en ”han”. 

Nedan följer några citat som på olika sätt exemplifierar detta: 

(13) Pedagogen Anna pratar med barnen om vad veckodagarna heter och i vilken ordning de 

kommer. Som illustration använder hon sig av olika laminerade djurkort där veckodagarnas namn 

står skrivna. Anna säger: ”Vilken dag kommer först? Vilken är i början på veckan?” Flera av 

barnen gissar på olika dagar, men ingen nämner måndag. Anna säger: ”Neej, vi ska se här, vad 

heter han? (lägger fram ett djurkort och pekar på djuret) Mmm…, måå…, måån…” Flera av 

barnen ropar ”måndag!” Anna säger: ”Ja! Vad bra! Då ska vi se vilken som kommer sen. Vilken är 

det här, vad heter han? (lägger fram ett nytt djurkort och pekar på djuret).” 

(14) Pedagogen Anna berättar Sagan om vanten för barnen och sätter under sagans gång upp 

flanobilder på tavlan. Anna säger: ”Och då kom en liten mus på vägen. Han fick syn på vanten. Oj, 

undrar om det är någon som bor i vanten, tänkte han. Så kröp han in i vanten. Då kom det en 

groda hoppande på vägen. Oj, vilken fin vante tänkte han. Undrar om nån bor där. Så han 

knackade på. Bor nån i vanten? (här börjar Anna läsa från sagopappret som hon har i knät) Ja, det 

är fröken mus som har funnit sig ett hus! Vem är du? Jag är fröken groda, den runda och goda! 

Släpp in mig i vanten! (här slutar Anna läsa från sagopappret) Ja, kom in sa musen. Här inne sitter 

han (pekar på musen). Och då hoppade han in (sätter upp flanobilden på grodan på tavlan).” 

I det första av ovanstående citat är det inledningsvis veckans dagar och ordningen på dessa som 

fokuseras. De illustrationer pedagogen Anna tar hjälp av är emellertid olika figurer, närmare 

bestämt djur. När Anna för samtalet framåt sker på något sätt en sammansmältning av djur och 

veckodagar, där det först är dagen som behandlas, sedan djurets namn genom frågor som ”vad 

heter han?”, men där svaret sedan återigen är namnet på en veckodag. På detta sätt tillskrivs både 

djuren och veckodagarna pronomenet ”han”. 

I exemplet med Sagan om vanten (14) inleder Anna med att benämna både musen och 

grodan som ”han”, men när hon sedan läser från det färdigskrivna sagobladet visar det sig att 

båda dessa figurer är ”hon” och innehar titeln ”fröken”. När Anna på nytt börjar berätta fritt 

omtalas emellertid de båda figurerna återigen som ”han”. Detta forsätter sagan igenom, då även 

till exempel karaktären ”Syster räv, i kjol så snäv” omtalas som ömsom ”hon” och ömsom ”han” 

beroende på om pedagogen läser från pappret eller berättar fritt. 

Även gosedjurskatten i sångpåsen, som representerar sången ”Här ligger vår lilla fru katt” 

omtalas av pedagogerna som ”han” före och efter sången. Likaså är oftast alla de andra 

gosedjuren i sångpåsen, alla karaktärer i sångerna samt alla figurer i sagorna ”han”, trots att det 
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strikt talat endast är bockarna Bruse som med säkerhet kan tillskrivas ett manligt pronomen. I de 

undantagsfall där någon av pedagogerna inte benämner någon/något som ”han” ersätts detta då 

av pronomenet ”den/det”, och inte med ”hon” eller ”hen” som skulle kunna tänkas. 

I följande citat är utgångsläget något annorlunda, och inledningsvis utgör detta också ett 

undantag i det insamlade materialet. Den konversation som exemplet presenterar och den utgång 

som därpå följer visar emellertid både att pedagogernas ordval är något som har betydelse för 

barnen och att mannen som norm tydligt existerar, inte minst i språket. 

(15) Pedagogen Bea har lunchsamling med barnen. De har just lyssnat på boken ”Vem blöder” på 

surfplattan och samtalar nu kring vad som hände i berättelsen. Bea frågar: ”Vad var det som hände 

med Kaninen?” Maria pekar på sina egna kroppsdelar och säger: ”Hon, hon hade ont i sitt öra, på 

huvudet, och här och här och här.” Bea frågar: ”Varför blev det så då? Varför fick hon ont 

överallt? Hon fick ont precis överallt.” Pontus säger: ”Nej! Han!” Bea frågar: ”Är det en han?” 

Pontus svarar: ”Mm.” Bea säger: ”Ja, det kanske det är.” Pontus: ”Det är en pojke!” Bea: ”Tror du 

att det är en pojke?” Linda utbrister: ”Nä!” Jim (som sitter bredvid Pontus): ”Nä!” Pontus ställer 

sig upp på knä och börjar trycka sin kropp mot hans och skriker: ”Joo!” Jim trycker tillbaka och 

skriker: ”Nä! Det är en tjej!” Pontus: ”Nej! En pojke!” Bea böjer sig framåt och särar på dem och 

säger: ”Man, vet du vad, man får tro vad man vill. Det kan väl va en pojke eller en tjej…” Jim 

vänder sig mot Pontus igen och skriker: ”Inte en pojke!” Pontus skriker tillbaka: ”Jo! En pojke!” 

Han böjer sig framåt och kommer nära Jims ansikte. Jim håller upp ena armen som för att stoppa 

Pontus. Både Maria och Rut försöker säga någonting med blir överröstade av Pontus och Jim som 

nu är inbegripna i en ordväxling där den ena skriker ”jo!” och den andra skriker ”nej!”. Maria säger 

med hög röst: ”Det är jag som… jag som…” Bea böjer sig framåt igen och tar tag i Jim: ”Kom!” 

Sedan flyttar hon på Jim och sätter honom bredvid sig istället och säger (vänd mot Pontus): ”Man 

kan ju tro vad man vill. Det kan väl va en pojke eller en tjej, eller det kan va både och.” Rut, Maria 

och Linda ropar alla att det är en tjej. Sedan håller Maria upp sin arm och fortsätter: ”Det är jag! 

Jag pratar!” Bea säger: ”Ja, får vi höra. Nu lyssnar vi på Maria.” Maria fortsätter: ”Katten säger 

dumma Kanin!” Bea svarar: ”Ja, precis. När han säger dumma Kanin, hur tror ni att det känns för 

kaninen då? När han säger dumma Kanin! Fy dig! Tror ni att det känns bra i kaninen då?” Flera av 

barnen svarar ”nej!” och Bea fortsätter: ”Nej, det kanske är därför han säger att det gör ont här, 

och här, och här…” 

Maria är den första i denna sekvens som ger Kaninen ett kön, och om Bea därför väljer att också 

benämnda Kaninen som ”hon” eller om hon hade gjort detta oavsett, går det inte att säkert uttala 

sig om. Men då detta utgör ett undantag finns misstanke att tro att detta på något sätt är en 

medveten handling från pedagogens sida. Då Pontus opponerar sig mot detta och bestämt hävdar 

att Kaninen är en pojke följer en bitvis livlig ordväxling där Bea försöker medla och framhålla att 

var och en får tro vad den vill och att Kaninen både kan vara en pojke eller en tjej, eller rent av 

både och samtidigt. Härav skulle den slutsatsen kunna dras att Maria, Linda, Rut, Jim och Bea 

fortsätter att betrakta och benämna Kaninen som en ”hon” då detta inledningsvis är deras tro. 

Samtidigt skulle det vara helt legitimt för Pontus att även fortsättningsvis benämna Kaninen som 

en ”han”. 

I slutet av sekvensen har emellertid Bea svängt, och omtalar nu både den nytillkomna 

karaktären Katten och den tidigare nämnda Kaninen som ”han”. Så, även om pedagogen i detta 

fall hävdar att det inte finns något rätt och fel och att var och en får tro som den vill, anpassar 
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hon sitt eget uttalande, och följer därmed både den pojke som befinner sig i toppen på 

barngruppens hierarki och det genussystem där mannen utgör normen (Hirdman, 1988; 

Hirdman, 1990; Hirdman, 2001). 

Att vårt språk innehåller maskulint och feminint kodade ord, aktuellt i det här fallet då 

främst pronomen ”hon” och ”han”, är inget i sig att diskutera. Men hur dessa ord används, och 

vilka signaler brukandet av dem sänder ut, blir däremot intressant att belysa, inte minst i 

relationen mellan pedagog och barn. Språket har en stor makt, då det till exempel torde vara i det 

närmaste omöjligt att tänka och uttala sig kring det som vi inte har ord för. Genom språket 

skapas så en förståelse för världen och dess strukturer. 

Genom att pedagogerna i så gott som alla samlingssituationer benämner både möss, 

grodor, rävar, katter, hundar, apor, krokodiler, fiskar, kaniner, björnar, vargar, troll, monster, 

dinosaurier och i vissa fall även veckodagar och vardagsföremål som exempelvis ringklockor som 

”han” växer ett mönster fram. Ett mönster som utifrån resonemanget kring genussystemet 

(Hirdman, 1988; Hirdman, 1990; Hirdman, 2001) både tyder på en tydlig dikotomi mellan könen 

och en ännu tydligare hierarki, där mannen befinner sig i toppen. Detta skulle ha kunnat 

balanseras upp om alla dessa figurer och ting, såväl abstrakta som konkreta, också hade benämnts 

med pronomenet ”hon” emellanåt. Detta är emellertid inte fallet, då pedagogerna enbart varvar 

”han” med det könsneutrala ”den/det”, och ”hon” därmed helt uteblir. Citat 15, där Bea 

inledningsvis omtalar Kaninen som ”hon”, är det enda observerade tillfället då ett feminint 

pronomen används, bortsett från en gång då Disa besvarar ett barn som undrar hur mycket 

klockan är genom att säga ”Hon är kvart över tio”. Då klockan av tradition ofta omtalas som en 

”hon” går det emellertid att misstänka att Disas ordval inte är en reflekterad genusmedveten 

handling. 

Flickorna i gruppen förefaller ha lättare att se även figurerna som flickor, vilket kan 

misstänkas ha med igenkänning att göra. Men då gruppen pojkar ändå befinner sig högre upp i 

hierarkin, utgör det maskulina i språket ändå en norm (Hirdman, 1988; Hirdman, 1990; Hirdman, 

2001) som tillskrivs en högre status än det feminina i språket. 
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Diskussion 

Föreliggande studies syfte har varit att undersöka på vilka sätt pedagogernas verbala och 

kroppsliga agerande i den studerade förskolans samling bidrar till att skapa könskonstruktioner 

interaktionellt, sett ur ett genusperspektiv. Studien har haft för avsikt att behandla frågor som rör 

pedagogernas skapande av en dikotomi och/eller hierarki mellan könen, och möjliggörande av en 

pluralism i könskonstruktioner interaktionellt. 

De resultat som presenteras visar på att både en dikotomi och en hierarki mellan könen är 

vanligt förekommande vid flertalet samlingssituationer, men också att en viss pluralism blir 

möjlig, vilken dock förefaller vara påverkad av pedagogernas förväntningar och föreställningar 

kring könskategorierna. Avsikten i detta kapitel är att diskutera de presenterade resultaten och 

ställa dessa i förhållande till tidigare forskning inom fältet samt de teorier som utgör denna 

studies utgångspunkter, vilket då sker utifrån studiens två frågeställningar. 

Först fokuseras dikotomi och hierarki. När empirin bearbetades framträdde ett flertal olika 

teman, som kom att utgöra grunden för vidare analys; Bekräftelse, Tillsägelser, Herren på täppan och de 

andra, Förväntningar och Språket. Inom så gott som alla av dessa går det att tolka och förstå 

pedagogernas handlande utifrån tankarna kring Hirdmans (1988, 1990, 2001) genussystem. De 

strukturer som där framträder där mannen och kvinnan ses som två separata kategorier som 

utgör varandras motpoler och mannen dessutom utgör normen stämmer väl överens med 

pedagogernas bemötande av de två könskategorierna i barngruppen. Pojkarna som grupp ges till 

exempel mer bekräftelse på en mängd olika sätt. I likhet med det som Månsson (2000) lyfter 

fram, både utifrån Andrésens (1995) forskning och sin egen, ingår pojkarna i denna barngrupp 

oftare i situationer där de blir tilltalade, tittade på, får beröm och hjälp och behandlas som 

enskilda individer. Allt detta gör att pojkarna tenderar att dominera över samlingssituationen, 

vilket också stämmer överens med både Einarsson & Hultmans (1984), Kärrbys (1987), Odelfors 

(1996) och Månssons (2000) studier. 

Ett område som går emot den tidigare forskningen angående den större bekräftelsen och 

responsen till pojkar rör tillsägelser. Flickorna får här länge beskrivande meningar, som på ett 

tydligare sätt talar om för dem vad de förväntas göra. Ett sätt att se på detta är att det då också bli 

lättare för flickorna att göra ”rätt” eftersom de får tillgång till ett facit, medan pojkarna, som 

istället blir tillsagda med korta kommandon eller enbart sitt namn, tvingas gissa sig till vad 

pedagogen vill. Men det går också att se på saken från ett annat håll. Till skillnad från i Kärrbys 

(1987) studie har inte någon uttalad uppmuntran till flickorna om ett ”flickigt” beteende kunnat 

påvisas i denna studie, men däremot skulle det faktum att flickorna blir tillsagda och får sitt 

beteende korrigerat i längre meningar än pojkarna kunna tolkas som att det också ställs högre 
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krav på ett korrekt uppförande som mera exakt överensstämmer med det som pedagogerna 

tänker sig för en flicka. Det kan också tänkas att pedagogerna, i likhet med det resonemang som 

Månsson (2000) för utifrån tidigare studier, upplever flickorna som mer ansvarstagande, lugna, 

självständiga och benägna att inleda relationer, varför ett avvikande beteende från deras sida då 

skulle kunna upplevas som mer oansvarigt än en pojkes likartade agerande och som ett större 

regelbrott mot de sociala koder som möjliggör en relation. 

Dikotomin (Hirdman 1988, Hirdman, 1990; Hirdman, 2001) framträder också tydligt då 

det gäller förväntningar på individer ur de båda könskategorierna, och genom att flickorna verkar 

förväntas kunna vänta längre på sin tur, klara sig mycket på egen hand och inte få samma respons 

som pojkarna så hamnar även här pojkarna som grupp högre upp i hierarkin då deras behov i 

flera fall får gå före flickornas. 

Det har emellertid riktats kritik mot Hirdmans (1988, 1990, 2001) resonemang, främst då 

för att det skulle vara alltför fyrkantigt och utan möjligheter till förändringar eller variationer, 

vilket leder oss in på nästa frågeställning angående pluralism i könskonstruktioner. Studeras 

möjliggörandet av olika sätt att skapa kön och genus på kan det konstateras att en viss pluralism 

verkar vara möjlig, men att denna dels styrs av pedagogernas förväntningar och att olika 

skapandeprocesser dessutom generera olika status, både bland barn och pedagoger, vilket 

överensstämmer med Hellmans (2010) resultat. 

Månsson (2000) använder sig av begreppet ”Herren på täppan” för att begripliggöra det 

fenomen med en dominant pojke som utgör en slags representant för hela gruppen pojkar och 

därmed också skapar deras dominans. Detta stämmer väl överens med föreliggande studie, där 

också begreppet har tillämpats, men i denna barngrupp förefaller det också finnas flera aspiranter 

till denna post, vilket blir tydligt då den nuvarande ”Herren” antingen tillfälligt backar eller blir 

utmanad. Det går att dra paralleller till genussystemet (Hirdman, 1988; Hirdman, 1990; Hirdman, 

2001) även här, då det är den pojke som på bästa sätt upprätthåller bilden av ”pojken” och 

”pojkigheten” som befinner sig i toppen, medan de pojkar som inte lika tydligt lyckas markera 

detta och därmed inte lika självklart utgör flickornas motpol hamnar längre ner i hierarkin. På det 

sättet kan fortfarande manligheten/pojkigheten ses som norm och det som innehar högst status, 

men då det nu rör sig om en bredd inom samma könskategori räcker inte Hirdmans (1988, 1990, 

2001) system till, utan måste kompletteras. I denna studie förefaller alltså skapandet av den 

typiska ”pojken” generera både hög status och makt, vilket skiljer sig från Hellmans (2010) studie, 

där denna könade position då istället innebar en låg status, både bland barnen själva och hos 

pedagogerna. 

Kampen om positionen i toppen verkar emellertid inte vara aktuellt för individer i 

flickgruppen, som i sig inte innehar samma bredd som pojkgruppen, där ”Herren på täppan” 

befinner sig i ena änden och de pojkar som har en mjukare och försiktigare framtoning befinner 

sig i den andra. Flickorna verkar istället utgöra en slags smalare mittfåra, där de, om de kämpar 
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kan lyckas ta sig över de ”mjukare” pojkarna, men aldrig når så högt som till toppen på täppan. 

Flickornas möjlighet att hävda sig verkar därmed i mångt och mycket bero på vilka barn som är 

runtomkring. 

Att pojkarna tenderar att dominera över samlingssituationen, och att det råder en dikotomi 

och hierarki (Hirdman, 1988; Hirdman, 1990; Hirdman, 2001) både när det gäller bekräftelse, 

tillsägelser och förväntningar, torde också leda till att individer ur de två könskategorierna 

upplever olika svårigheter vid samlingssituationerna. Simeonsdotter Svensson (2008) visar bland 

annat i sin studie att de svårigheter som barnen upplever vid samlingen antingen relateras till den 

egna förmågan eller till uppgiften. Vidare visar studien också att barnen använder sig av olika 

strategier för att hantera svårigheterna. Då hennes studie inte utgår ifrån ett genusperspektiv går 

det inte att uttala sig om ifall en dikotomi och hierarki gjorde sig gällande även där och påverkade 

vilka svårigheter barnen ur de både könskategorierna upplevde, om ansvaret för detta lades på 

dem själva eller uppgiften och hur de valde att hantera situationen. Föreliggande studie använder 

sig å andra sidan dels inte av intervju som metod och fokuserar dessutom på pedagogernas 

agerande. En korsbefruktning av de båda studierna skulle emellertid kunna vara ett intressant 

område för vidare forskning. 

Också det område som berör språket, dels det som riktar sig direkt till barnen, men också 

det som rör det rent grammatiska skulle lämpa sig väl för fortsatt forskning ur ett 

genusperspektiv. Mannen som norm (Hirdman, 1988; Hirdman, 1990; Hirdman, 2001) blir tydligt 

framträdande i pedagogernas ensidiga sätt att bruka personliga och possessiva pronomen, och det 

hade här varit intressant att ta reda på hur detta överensstämmer med deras egna synsätt och 

tankar kring de omtalade figurerna och deras könstillhörighet. Som en ytterligare förlängning 

skulle även barnens tankar kring detta kunna analyseras. Tenderar barnen att tillskriva samlingens 

olika figurer samma kön som de själva har, påverkar figurernas tänka egenskaper, och hur stor 

inverkan har pedagogernas ordval? 

Förskolan är i sig en, i många fall, ”kvinnlig” sfär då det till största del är kvinnor som 

arbetar inom denna. Ytterligare forskningsområden skulle därför kunna vara att undersöka hur 

dikotomi och hierarki mellan könen, samt pluralismen i könskonstruktioner, tar sig uttryck på 

avdelningar där personalgruppen är könsblandad eller enbart består av män. Detta blir intressant, 

inte minst då det under de senaste åren har börjat höjas röster om att det behövs flera män i 

förskolan, och en av anledningarna då uppges vara att verksamheten på det sättet skulle bli mera 

jämställd. 
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Konklusion 

Föreliggande studie har tagit avstamp i Hirdmans (1988, 1990, 2001) resonemang kring 

genussystemet och dess två logiker dikotomi och hierarki. Därtill har denna teoretiska 

utgångspunkt kompletterats för att en eventuell bredd och pluralism i könskonstruerandet skulle 

kunna bli synlig. Studien har gjort ett försök att applicera detta resonemang på förskolans 

samlingar, där pedagogernas agerande, både verbalt och kroppsligt, är det som har fokuserats. 

Resultatet har visat att pedagogernas agerande i flertalet samlingssituationer kan förstås och 

tolkas utifrån genussystemets (Hirdman, 1988; Hirdman, 1990; Hirdman, 2001) resonemang, då 

både dikotomin och hierarkin tydligt framträder. Likväl förefaller en viss pluralism angående 

könskonstruerandet möjliggöras, vilken dock både begränsas och påverkas av pedagogernas 

föreställningar och förförståelse kring ”flickor” och ”pojkar”. 

Jag tänker mig att man som pedagog har ett stort inflytande över barnen, och att det egna 

handlandet påverkar både direkt och indirekt, genom att man dels styr den vardagliga 

verksamheten och dels överför normer och värden till de barn man möter. Därför blir det också 

viktigt att ha en medvetenhet kring både ämnesområden som genus och jämställdhet och sitt eget 

agerande. 

Det är min tro att flertalet pedagoger både vill, och tror sig, bemöta barnen jämställt. Det 

blir därför viktigt att lyfta fram att detta handlar om strukturer som vi alla är en del av, och som 

det kan vara svårt att rå på, men som samtidigt kan påverkas, även på individnivå. 

Avslutningsvis följer ett konkret exempel, som har direkt anknytning till föreliggande studie 

och rör temat Språket, närmare bestämt brukandet av olika pronomen. Att kvinnan och det 

feminina pronomet ”hon” i språket blir till det avvikande, hjälps inte upp av pedagogernas 

brukande av det neutrala ”den/det”. Om antalet ”han” och ”hon” placeras i varsin vågskål, 

kommer ”han-skålen” att väga betydligt mera, detta oavsett hur många ”den/det” som placeras 

mittemellan. Det enda sättet att få jämvikt är antingen att tömma ”han-skålen” och bara använda 

könsneutrala pronomen, eller också börja fylla ”hon-skålen”. 

Tänker vi oss dessutom att detta resonemang överförs till flera teman än endast språket, 

ökar antalet skålar och låter en pluralism breda ut sig, så att det istället för endast två existerar en 

uppsjö olika varianter på ”hon” och ”han”, ”flicka/kvinna” och ”pojke/man”, ”kvinnligt” och 

”manligt”, då tror jag att vi kan komma närmare en jämställdhet och genusmedvetenhet värd 

namnet, där individer inte blir inputtade i rigida ramverk där ”flicka” och ”pojke” ska göras på ett 

visst sätt, utan var och en ges möjlighet att välja hur det egna könskonstruerandet ska se ut. 
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Bilaga 1 – Exempel på en längre sekvens 

Pedagogen Disa leder en av projektsamlingarna med en grupp barn bestående av tre flickor och 

två pojkar. De har samtalat om rymden och barnen har fått rita raketer. Barnen har sedan gått över 

till att plocka med det pysselmaterial som finns framställt i ateljén och håller nu på att skapa 

raketer och rymdmonster. Maria har precis hämtat en toarulle och satt sig vid bordet. Maria säger: 

”Jag vill göra, göra en, en med många armar också.” Disa tittar på henne och svarar entusiastiskt: 

”Jaa!” Sedan vänder hon sig mot Jim och lyfter upp några stenar som han har hämtat och lagt på 

sin plats. Disa säger: ”Jim, hur hade du tänkt med de här?” Jim svarar: ”De ska vara på min raket.” 

Disa: ”Ska de vara på din raket? På den här? (hon lyfter upp Jims toarulle)”. Jim säger: ”Nej. På 

den målade raketen.” Disa: ”Aha, du tänkte så. Ska vi leta upp din raket här då (börjar bläddra i 

högen med teckningar som barnen har gjort). Maria har under tiden snurrat runt ett par varv på sin 

stol och sedan gått och hämtat en bit bubbelplast som hon har lagt några metallock i. Jim hämtar 

också en bit bubbelplast och säger till Disa: ”Det här ska vara på raketen.” Disa svarar: ”Ja! Här 

har vi din raket.” Hon sätter sig sedan bredvid Jim men reser sig igen och hämtar ett limstift till 

honom när han efterfrågar det. Disa sitter sedan bredvid Jim i flera minuter och tittar på och ställer 

frågor kring det han gör. Under tiden sitter Rut, Maria och Klara vid bordet och bygger på egen 

hand. Adam ligger på golvet vid dörren. Efter ett tag ropar Disa på honom: ”Kom Adam! Ska du 

fortsätta med din raket? Titta vad Jim gör! Adam, kom!”. Maria håller upp sin bubbelplast mot 

Disa och säger: ”Titta! Det funkar!” Disa vänder huvudet åt Maria och säger: ”Ska du bygga en 

raket av det där?” Maria: ”Ja!” Disa: ”Ja. Ska du…” Jim avbryter (pekar på en toarulle som ligger 

på bordet): ”Den där är min!” Disa svarar: ”Vilken? Den där? Eller den där? (pekar på olika 

föremål på bordet)” Maria fortsätter med sitt skapande och stoppar in en toarulle i bubbelplasten. 

Disa och Jim hjälps åt att limma fast toarullar på hans teckning. Rut säger: ”Jag vill också ha lim!” 

Disa svarar jakande men är fortfarande vänd mot Jim. Disa: ”Ska vi limma lite till här då?” Rut 

reser sig från bordet och går iväg mot pysselmaterialet som står uppställt på en bänk. Rut frågar: 

”Var finns det lim då?” Disa (fortfarande vänd mot Jim): ”Titta vad du gör.” Sedan lyfter hon 

blicken och ropar till Adam som nu har legat på golvet en lång stund: ”Adam!” Rut letar vidare: 

”Jag ser inget lim!” Disa svarar: ”Vi har bara ett lim Rut.” Rut: ”Jag behöver lim!” Disa: ”Mm, du 

ska få lim.” Sedan vänder hon sig mot Jim och säger: ”Jag lånar limmet.” Därefter ger hon det till 

Rut och sätter sig ner bredvid henne. Rut börjar limma. Maria, som sitter mitt emot Rut säger: ”Jag 

behöver också, jag vill också limma på min.” Disa: ”Ja.” Sedan vänder sig Disa mot Rut och säger: 

”Du limmar mycket.” Rut nickar. Maria säger: ”Jag ska göra många ögon på min (plockar med 

metallocken som hon har framför sig på bordet). Jim har under tiden hämtat något mera i en av 

pyssellådorna och säger: ”Jag ska limma på den här!” Disa vänder sig mot Jim och säger: ”Ska du 

limma fast den också?” Jim: ”Jaa! När får jag limmet!? När får jag limmet!?” Disa tar limmet från 

Rut och ger det till Jim. När Jim har limmat fast diverse pysselmaterial på sin teckning säger han: 

”Nu är jag klar!” Disa vänder sig mot honom och säger: ”Jättesnyggt! Vad är det här för nåt då? 

(pekar på en fastlimmad kork). Vad är det?” Jim: ”Man åker ut så här (gör en rörelse med armen 

och slår till sig själv i pannan). Disa pekar på en fastlimmad toarulle: ”Okej, vad är det här då?” 

Jim: ”Som man drar ut.” Disa: ”Vaddå drar ut?” Under tiden har Rut rest sig från sin stol och lyft 

upp sin skapelse. Hon säger: ”Nu är jag klar! Nu är min färdig! Nu ska jag lägga den i min låda.” 

Disa (vänd mot Jim): ”Hur startar man den då?” Jim pekar på en annan kork och visar med 

fingrarna hur man vrider om. Samtidigt ropar Rut, nu högre än förra gången: ”Jag ska lägga den i 

min låda! Jag ska lägga den här i min låda!” Disa tittar upp och säger: ”Nej vet du, vi ska ställa dem 

i… låta dem få torka. Ställ den där så länge (pekar på en hylla)”. Sedan vänder hon sig mot Jim 

igen och pekar på nästa grej på hans teckning: ”Men vad är det här för nåt? Vad är det för knapp?” 

Jim: ”Som man styr med.” Disa: ”Styr man med den? Men var sitter man nånstans då, sitter man 

på den här? (pekar på en sten)”. Jim nickar. Disa: ”Wow!” Rut kommer fram till bordet. Disa 

(pekar på en lång toarulle): ”Är det här själva raketen, där elden kommer ut?” Jim nickar. Rut 

frågar: ”Var?” Disa pekar och säger: ”Här kommer elden ut, och här sitter man och styr.” Rut: 

”Jaha.” Disa (vänd mot Jim): ”Mmm. Vad snygg den va! Duktig du är!” Sedan tittar Disa upp mot 
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de andra barnen som sitter vid bordet och frågar: ”Går det bra Adam?” Adam sitter nu och håller i 

en sax, men verkar ha lite svårigheter med hur han ska hålla i den för att kunna klippa. Disa böjer 

sig fram över bordet och visar hur han ska göra. Rut tittar på Adam och säger: ”Nu vill jag också 

klippa. Vill ha ett nytt papper.” Disa svarar: ”Det finns där på hyllan.” Maria har nu stoppat in sin 

bubbelplast i toarullen så att den sticker ut i ena änden. Hon säger: ”Det här är min… här åker 

elden ut!” Disa (vänd mot Adam): ”Så, tummen här i.” Maria: ”Jag kan ta fram elden.” Hon 

plockar ut plasten igen och vecklar upp den, och plockar ur de stenar som hon har där i. Maria 

tittar på Disa och säger: ”Jag tar fram min eld. Tar fram elden.” Disa (fortfarande vänd mot 

Adam): ”Och så två fingrar där i.” Maria: ”Tar fram elden!” Disa (vänd mot Adam): ”Så!” Marias 

pysselmaterial, bestående av bubbelplast, en toarulle, några stenar, några metallock och en ”topp” 

från en äggkartong ligger nu utspritt på bordet framför henne då hon varje gång hon har satt ihop 

delarna sedan har plockat isär dem igen. Disa frågar: ”Hur går det för dig då Maria?” Maria svarar: 

”Vill limma de här.” Disa: ”Ja vet du, vi skulle behöva… (ser sig om) Jim, får vi låna limmet?” Jim 

svarar: ”Jag måste limma klart (går iväg med limmet för att hämta mer material i en pyssellåda)”. 

Disa skrattar till, reser sig sedan och går fram till ett av skåpen och börjar leta därinne. Klara 

vänder sig till Jim och säger: ”Får jag lim?” Sedan tar hon limmet ifrån honom och börjar limma. 

Jim säger: ”Och sen får jag limmet.” Maria plockar upp en sax och börjar leka med den. Adam 

viftar med sin teckning och ropar: ”Var ska jag ställa den fröken? Var ska jag ställa den fröken? 

Var ska jag ställa den fröken?” Disa vänder sig om och svarar: ”Du kan lägga den här (pekar på 

bordet).” Sedan sätter hon sig ner vid bordet igen. Hon tittar på Klara och säger: ”Går det bra? Är 

det klibbigt?” Klara fortsäter limma. Då säger Jim: ”Nu får jag den! (sträcker ut handen mot 

limstiftet)”. Disa säger: ”Vet ni, ska vi ta och börja plocka undan?” Rut säger: ”Men jag är inte 

färdig än!” Maria säger: ”Och jag är inte färdig med min raket!” Disa svarar: ”Nej, vet du. Ska jag 

hjälpa dig? Klara, får jag låna limmet en stund nu? (tar limmet från Klara och ger det till Maria). 

Disa sätter sig bredvid Maria och säger: ”Hur har du tänkt nu Maria?” Sedan sitter Disa bredvid 

Maria medan hon limmar, men pratar samtidigt med de andra barnen som nu har börjat plocka 

ihop. När de några minuter senare ska lämna ateljén anser sig Maria inte vara klar med sitt 

skapande och det sista hon gör innan hon går ifrån bordet är att sucka och titta på sin halvfärdiga 

rymdraket. 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

Hej alla föräldrar på Xxxxx! 

 

Mitt namn är Caroline Svärling och jag läser min sista termin på förskollärarprogrammet vid 

Uppsala universitet. Det som nu återstår för mig att göra under denna termin är att skriva mitt 

examensarbete, där jag har valt att fördjupa mig i hur samlingen i förskolan kan se ut utifrån ett 

genusperspektiv. Jag har därför önskat att få komma till Xxxxx för att observera hur pedagogerna 

förhåller sig gentemot barnen i samlingssituationerna. Syftet med dessa observationer är alltså att 

studera hur pedagogerna pratar och agerar under samlingen. 

Mitt fokus kommer i och med detta att ligga på pedagogerna, men då barnen i gruppen 

också kommer att närvara vid den studerade samlingen vill jag därför be om ert medgivande att få 

genomföra mina observationer. Jag kommer självklart att ändra namn och annan information i 

min text för att ingen ska kunna identifiera just ert/era barn eller ert/era barns förskola.  

Jag ber er därför vänligen att läsa igenom denna information och så snart ni kan fylla i den 

bifogade blanketten och lämna den till personalen här på Xxxxx. Om ni har några frågor får ni 

mer än gärna ringa eller kontakta mig via mail. 

Jag vill också informera er om att ni när som helst har möjlighet att ta tillbaka ett 

medgivande som ni tidigare har gett, och det är då min skyldighet att ”radera” ert barns 

deltagande ur mina anteckningar. Det insamlade materialet kommer bara att användas i den text 

som jag ska skriva inför examensarbetet, inga utomstående kommer att få ta del av mina 

anteckningar eller videoinspelningar, och dessa kommer efter arbetets avslut att förstöras. 

 

Tack så mycket för ert samarbete! 

Med vänlig hälsning! 

/Caroline Svärling 

Mobil: XXXX-XX XX XX 

E-mail: Caroline.Svärling.9104@student.uu.se 
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Bilaga 3 - Medgivandeblankett 

 

 

 

 

Ja, Jag/Vi tillåter att vårt/våra barn ________________________ 

får observeras 

 

Nej, Jag/Vi tillåter inte att vårt/våra barn ____________________ 

får observeras 

 

 

 

______________  ___________________________ 

Datum   Vårdnadshavares underskrift 

 

 

   ___________________________ 

   Vårdnadshavares underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag vill också informera er om att ni när som helst har möjlighet att ta tillbaka ett medgivande 

som ni tidigare har gett, och det är då min skyldighet att ”radera” ert barns deltagande ur mina 

anteckningar. Det insamlade materialet kommer bara att användas i den text som jag ska skriva 

inför examensarbetet, inga utomstående kommer att få ta del av mina anteckningar, och dessa 

kommer efter arbetets avslut att förstöras. 


