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Sammanfattning 

Förskollärarna ska ge alla barn i förskolan samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen, utan begränsningar utifrån bilder och uppfattningar av könsroller. 

Denna studie har som syfte att undersöka en förskolas organiserade samlingar ur ett 

genusperspektiv. Studien beskriver hur tre förskollärare arbetar med genusfrågor samt vilket 

förhållningssätt de har till flickor respektive pojkar under samlingarna. För att kunna 

analysera förskollärarnas intresse för genus, har undersökningen gjorts med hjälp av både 

kvalitativa intervjuer och observationer av samlingarna. Jag har intervjuat tre förskollärare om 

deras syn på genus. Dessutom har sex observationer på två olika avdelningar på samma 

förskola gjorts. Jag har analyserat hur förskollärarna samtalar med pojkar respektive flickor, 

hur mycket uppmärksamhet som de ger respektive kön och vilka ord som används vid samtal 

med flickor respektive pojkar. Resultat visar att förskollärarna medvetet eller omedvetet 

behandlar pojkar och flickor olika under den stund som samlingen pågår. 

 

Nyckelord: samling, genus, förskollärare, pojkar, flickor  

 

 

 

Abstract 

Early childhood educators should give all children in preschool same opportunities to develop 

and explore their abilities and interests without restrictions based on gender stereotypes. This 

study aims to investigate a nursery school organized collections from a gender perspective. 

The study describes how three preschool teachers working with gender and the approach they 

have for girls and boys in the collections. In order to analyze pre-school teachers interested in 

gender, the investigation has been done using both qualitative interviews and observations of 

the collections. I have interviewed three preschool teachers about their views on gender. In 

addition, six observations in two different departments in the same preschool made. I have 

analyzed how preschool teachers talk with boys and girls, how much attention they give each 

gender, and the words used in conversations with girls and boys. Results show that preschool 

teachers consciously or unconsciously treat boys and girls differently during the time that the 

gathering is in progress. 

 

Keywords: gathering, gender, preschool teacher, boys, girls 
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1 Inledning 

I förskolans läroplan beskrivs hur förskollärarna ska arbeta så att flickor och pojkar utvecklar 

sin identitet. Läroplanen för förskolan är tydlig med att förhållningssättet mot barnen ska vara 

könsneutralt och hur stereotypa könsroller ska motverkas. Vidare beskrivs att vuxnas sätt att 

bemöta både flickor och pojkar - och även de krav som ställs på dem - visar dem vad som är 

kvinnligt och manligt. Förskolor ska motarbeta traditionella könsmönster och könsroller och 

ge både flickor och pojkar samma möjligheter och rättigheter för att utveckla intressen och 

förmågor. Vidare står det i läroplanen att förskolans mål är att både flickor och pojkar ska 

utvecklas och känna sig trygga i sin identitet.
1 

Under min verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) började jag fundera på hur förskollärare arbetar med genusperspektivet. Studien har 

avgränsats till att bara undersöka genusperspektivet under de organiserade samlingarna. Det 

finns mycket litteratur och forskning om genus i förskolan, men jag har inte funnit någon 

analys om hur och om pedagogen arbetar med genus i de organiserade samlingarna med 

barnen. Det är i samlingen, d.v.s. i vuxenstyrda aktiviteter som skillnaden på pedagogers 

behandling på flickor och pojkar är störst. Pojkar får mer negativ uppmärksamhet än flickor 

eller så kan det vara tvärtom. Ibland ställer förskolläraren extra frågor till pojkar för att nå 

deras intresse eller få de att sitta stilla.
2
 I sökningen av litteraturer till min studie har jag funnit 

fyra examensarbeten som har studerat genus utifrån organiserade samlingar. Det som särskilt 

har fångat mitt intresse är om pedagogerna ger mer uppmärksamhet för flickor respektive 

pojkar och i så fall vilken typ av uppmärksamhet som de får i dessa samlingar. Enligt 

skolverket så behandlas flickor och pojkar olika på en regelbunden basis i förskolan. 

Exempelvis så hävdar pojkar sin vilja oftare och får dessutom större uppmärksamhet än 

flickor. Om flickor och pojkar har samma beteende då beskrivs de ändå olika av personalen.
3
 

 

1.1 Disposition 

I denna studie beskrivs delar av läroplanen och begrepp såsom könsroller, kön och genus, 

samt hur synen på skillnader mellan manligt och kvinnligt varierar över tid och mellan olika 

kulturer och sammanhang. Utgångspunkten för studien är tidigare forskning och det teoretiska 

perspektivet om genus i förskolan. Studien berör hela förskolans arbete med genus, men 

avgränsas till de organiserade samlingarna. I metoddelen beskrivs tillvägagångssättet och 

varför jag har valt kvalitativa intervjuer och observationer som metod för undersökningen i 

denna studie. Därefter presenteras resultatet. I diskussionsdelen analyseras och diskuteras 

undersökningsresultatet i förhållande till tidigare forskning, det teoretiska perspektivet och 

bakgrunden. Slutligen presenteras slutsatser och förslag om vidare forskning. 

                                                 
1 Läroplanen för förskolan (rev.) (2010), s.9 
2 Odelfors (1998), 
3 Skolverket (2005), s.30 
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2 Bakgrund 

Studien handlar om hur man arbetar med genusperspektivet i en förskolas samling. 

Undersökningar har visat att förskolan fått en allt större betydelse för förskolebarns språk och 

utveckling. Detta stöder jag med följande utdrag ur en rapport från Skolinspektionen där det 

står bland annat att, eftersom det är många barn som går i förskolan under en lång tid, ska 

förskolan ge alla barn möjlighet att utveckla alla de förmågor som är formulerade i 

läroplanens mål om utveckling och lärande.4 Läroplanen har lagt stor vikt vid kommunikation 

och språk, och menar att språk, identitetsutveckling och lärande hänger ihop, och sker under 

leken samt vid samlingarna.5 

 

Om vi ser till detta betyder det att språk, lärande och identitetsutveckling hänger samman, 

vilket kan ha stor betydelse när man som pedagog samtalar med barnen. Språket synliggör hur 

förskollärare beter sig mot pojkar och flickor. Skolinspektionen säger att kommunikation sker 

inom planerade aktiviteter, bland annat samlingar. Förskolläraren ska vara medveten om sin 

egen handling och vilket kroppsspråk hon/han har när det gäller pojkar och flickor. Eftersom 

språket och kommunikationen är en viktig del på förskolan, ska förskollärarna beakta sitt 

verbala språk, tonfall, kroppsspråk och icke-verbala språk. I en SOU utredning förklaras att 

om vi/pedagogen ser barnen som individer, så kommer de att förstå att de inte behöver vara 

olika på grund av kön, utan olikheten ligger i själva utvecklingen och det unika jaget.6 På 

förskolan ska förskollärarna se barnen som individer och inte som kön. Det är därför jag vill 

undersöka om förskollärarna ser barnen som individer eller som kön, under den aktivitet som 

kallas samling. 

2.1 Samling i förskolan 

Olofsson menar att en samling i förskolan knyter ihop hela barngruppen och skapar 

gemenskap och sammanhållning. När alla samlas skapas en dynamik som gör att det som sägs 

och görs får en betydelse. Samling skapar trygghet och glädje för barnen och under samlingen 

kan förskollärarna sätta regler (normer) och ge information, samt lära ut eller jobba med olika 

teman. Olofsson anser att samlingen ska vara lustfylld, utmanande och spännande för barnen 

och innehålla drama, berättelse, musik, lek och ramsor.7 

  

Olofsson säger vidare att anledningen till att ha samling är att barnen ska bli sedda och 

bekräftade. Under samlingen ska barnen lära sig lyssna, vänta på sin tur och visa respekt för 

varandra. De ska också lära sig det sociala samspelet och att fungera i grupp, och våga prata 

inför andra. Språket utvecklas under samlingen genom sång, musik och sagor.8 Samlingen har 

ett syfte, ett mål och är välplanerad, den har också en roll i skolförberedande syfte för barnen. 

Alla barnen ska känna sig delaktiga, dialog och/ eller samtal ska inte enbart ske med ett barn, 

utan alla ska få möjlighet att kunna säga eller berätta något.9 

 

                                                 
4 Ahnborg, Ekborg, (2011), s.6 
5 Ibid., s.17 
6 SOU (2004:115), s.14 
7 Olofsson (2010), s.131 
8 Ibid., s.48 
9 Ibid., s.50-51 
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Rubinstein Reich beskriver samlingen som en vuxenstyrd aktivitet där alla är med och deltar. 

Denna aktivitet är regelbundet återkommande i förskolan och har en bestämd plats och tid.10 

Hon säger vidare att samlingarna i förskolan fyller de tre viktigaste uppgifterna för personalen 

som exempelvis ”den ger struktur och ordning åt arbetsdagen, den legitimerar yrkesrollen 

och den ger samlingsledaren bekräftelse”.
11

 

 

Rubinstein Reich menar att samlingen kan ses som en regelbunden ritual i förskolans 

verksamhet. Med detta menar hon att barnen får trygghet och kontinuitet och dagens struktur. 

Under samlingen får barnen veta vad som har hänt och vad som kommer att hända, samlingen 

sammanfogar dagen. Den är också ett understöd för barns identitetsutveckling, där barnen blir 

individuellt uppmärksammade, känner gemenskap och samhörighet under exempelvis sång- 

och lekmomenten. Samlingar i förskolor har en viktig uppgift, där förbereds och tränas barnen 

inför skolstarten. Även när det är trångt i barngruppen, är det pedagogen som leder och visar 

vem som bestämmer.12 

2.2 Förskolan, läroplanen och historiskt perspektiv 

Förskolan skall enligt läroplanen vara baserad på demokratiska grunder. Förskolepersonalens 

uppgift är att skapa ett öppet och demokratiskt klimat, där alla barn kan uppleva både sitt eget 

värde och andras värde. Förskolan är till för barnet och gör det även möjligt för föräldrar att 

arbeta eller studera.13 

 

I läroplanen står att arbetet i förskolan bör genomföras i nära samarbete med hemmen. Det är 

därför viktigt att föra en dialog mellan föräldrar och personal. Ett bra tillfälle för att göra detta 

är vid lämning eller hämtning, då kan man också tala om för personalen om något speciellt 

har hänt, vilket kan vara bra för personalen att veta. Personalen måste ordna ett 

utvecklingssamtal där både personalen och föräldern diskuterar hur barnet mår och utvecklas, 

samt hur förskolan fungerar. Läroplanen bör stödja detta samtal.14 Syftet med läroplanen är att 

se till att alla barn får en lika bra förskola, oavsett var de bor. Alla förskolor har samma 

läroplan, vilket betyder att de har samma mål. Arbetsmetoderna kan vara olika beroende på 

vad som är lämpligt i just den förskolan. Förskolan ska vara anpassad till behoven hos 

barnet.15 

 

Skolverket säger att förskolan ska lägga grunden - för den första delen - av det lärande som 

fortsätter resten av livet. Och barnen ska erbjudas en god och bra pedagogisk verksamhet. 

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som går i där. Barnen ska också få 

möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa, och utforska. Antingen på egen hand eller i 

en grupp med andra barn, eller tillsammans med förskollärarna. Den pedagogiska 

verksamheten planeras in så att barnen får just detta lärande. Den viktigaste uppgift för 

förskolan är att skapa trygghet för både barn och föräldrar.16 

                                                 
10 Rubinstein Reich (1996), s.8 
11 Ibid., s.96 
12 Ibid., s.53 
13 Läroplanen (rev.2010), s.6 
14 Ibid., s.10 
15 Ibid., s.8 
16 Skolverket (2013), www.skolverket.se (2013-02-06) 

http://www.skolverket.se/
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2.3 Förskollärarnas roll 

Svaleryd menar att arbetet med genus handlar om att vara medveten om föreställningar och 

omedvetna förväntningar på de båda könen: ”det handlar också om ett förhållningssätt och en 

medvetenhet om den makt den egna yrkesrollen ger att vidmakthålla förlegade genussystem 

eller att omskapa dem”.17 Hon skriver vidare att förskollärarna ska vara uppmärksamma och 

reflektera över vardagliga situationer, de ska se interaktionen mellan barnen/ eleverna. Här 

handlar det om relationer, organisationen av tid, rum, material, bedömningsgrunder och 

maktförhållanden. Alla förskollärare som arbetar med genus måste ha förståelse för att hon/ 

han är delaktig i en ständigt pågående process av identitetsskapande bland barn och 

ungdomar. Det är förskollärarna som har makten och möjligheten att påverka, inverka och 

omforma barns och ungas identiteter i det dagliga pedagogiska arbetet. För att kunna jobba 

med genus och bedriva ett framgångsrikt jämställdhetsarbete, behöver pedagoger kunskap om 

genus, maktsystem och strukturer för att hitta en gemensam plattform att utgå ifrån.18  

 

Hedlin poängterar att förskollärarna behöver känna till och ha kunskap av vad genus betyder, 

både i skolan och i samhället. Detta för att kunna distansera sig till det invanda och analysera, 

förstå och bidra till elevernas/ barnens utveckling.19 Olofsson menar att förskollärare lätt 

drabbas av ”könsblindhet” eftersom könsmönstren sitter så djupt i vår egen personlighet, att 

de blir osynliga för oss. Vi blir vana vid att flickor är lugna och hjälpsamma och pojkar är 

högljudda och bråkiga.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Svaleryd (2002), s.30 
18 Ibid., s.42 
19 Hedlin (2004:2), s.3 
20 Olofsson (2007), s.19-20 
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3 Tidigare forskning 

Nedan beskrivs olika studier om genus i förskolan, samt två forskningsstudier av 

förskollärarnas bemötande och arbete för att främja jämställdhet mellan flickor och pojkar i 

förskolemiljön. 

3.1 Genus i förskolan 

I en studie om genus - beskrivet i boken ”En rosa pedagogik” - undersökte forskarna Eidevald 

och Taguchi huruvida talet kan påverka det genuspedagogiska arbetet. De undersökte om 

pedagogernas sätt att tala med flickor/pojkar förändrade deras beteenden och sätt att vara. 

Enligt forskarna är det barnens köns- eller genusidentiteter som pedagogerna vill förändra i 

förskolan, och detta är och handlar om genuspedagogik.21 Den pedagogiska praktiken 

handlade om vuxnas sätt att agera, det vill säga som förebilder för barnen, och även att 

uppmuntra flickor till ett mer manligt beteende för att kunna försvara sig mot pojkar.22 

 
Det är alltså de vuxna som genom deras förhållningsätt påverkar flickor och pojkar att ”bli som 

de blir” på förskolan. Personalens förhållningssätt blir avgörande för hur barnen blir till flickor 

och pojkar och kommer alltså att göra något med barnens kön och genus. Om pedagogerna 

förhåller sig till barnen på olika sätt kommer flickor och pojkar också att bli olika.23 

 

Pedagogernas sätt att prata med barnen kommer de facto påverka hur barnens beteende är och 

blir, en materialisering av socialisationsteoretiskt tankesätt. Pedagogernas olika sätt att 

bemöta och förhålla sig till barnen skapar skillnad mellan pojkar och flickor, och det kan även 

ge olika möjligheter, skyldigheter och rättigheter till pojkar respektive flickor. Detta går rakt 

emot innebörden av en så kallas jämställd förskola.24 

 

Hellmans studie visar hur kön skapas genom sociala processer i förskolan. Enligt Hellman så 

är det vid stressande situationer (måltider och samlingar) som de flesta av pedagogerna lägger 

genus-/jämställdhetsglasögonen på hyllan och könsstereotyper stärks. Hellman undersökte hur 

de yngre barnen skapade och förhandlade kön, och resultatet visade att det var sällan barnen 

uteslöts från leken på grund av kön. Hellman beskriver att pojkar som dominerade och var 

aggressiva tog mest plats och de pojkar som var blyga och tysta glömdes bort. Hellman menar 

att pedagogerna i första hand ska kontrollera sina egna beteenden, och det är viktigt att förstå 

sina egna tankar om genus, och på så sätt skapa en trygg miljö för barnen.25 

3.2 Eidevalds studie av samling i förskolan 

I en undersökning genomförd av Eidevald beskrivs hur förskollärarna bemöter pojkar och 

flickor i likartade situationer och aktiviteter, och hur förskollärarna jobbar utifrån läroplanens 

mål gällande jämställdhet mellan flickor och pojkar.26 Han undersöker hur medveten 

                                                 
21 Lenz, Bodén & Ohrlander (2011), s.19 
22 Ibid., s.22 
23 Ibid., s.42 
24 Ibid., s.43 
25 Måwe (2011), www.lararnasnyheter.se (2014-09-13) 
26 Eidevald (2009), s.123 

http://www.lararnasnyheter.se/
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pedagogen är kring arbetet med jämställdhet, men lyfter också fram att flickor och pojkar 

förstår sig själva i förskollärarnas närvaro. Eidevald ville undersöka vilka handlingar som är 

acceptabla och mindre acceptabla under exempelvis samlingen. Metoden som Eidevald 

använde sig av var videoobservationer av barngrupper (ålder 3 -5 år), och intervjuer med 

förskollärarna på två olika förskolor. Han videofilmade fyra olika situationer: lek, samling, 

påklädning och måltid. 

 

Eidevald fann i sin undersökning att det fanns två pojkar som ofta avbröt samlingen och sällan 

satt på sina bestämda platser. Under samlingen kröp de runt och var högljudda och fick många 

tillsägelser från förskolläraren och ibland blev de till och med utkörda från samlingen. 

Pojkarna blev då förpassade till köket tills samlingen var slut. Eidevald framhåller att detta 

sätt av bemötande mot pojkar är naturligt om pojkarna inte är tillräckligt mogna för att förstå 

varför de ska anpassa sig till de andra. Eidevald lyfter också fram att när förskollärarna intar 

ett annat förhållningssätt mot några av pojkarna som avbryter samlingar och inte kan anpassa 

sig till gruppen, och ger dem lite mer utrymme som till exempel att låta dem leka i lekrummet 

under samlingen. Så behöver inte förskollärarna lika ofta lösa konflikter eftersom pojkarna är 

upptagna med det de gör. På detta sätt får förskollärarna mer tid och uppmärksamhet till de 

andra barnen. Här menar Eidevald att förskolläraren jobbar jämställt eftersom barnens behov 

tillgodoses utifrån individuella förutsättningar.27 Eidevald säger vidare att arbetssättet ”att 

sända iväg ett barn i taget”, är ett uttryck för en aktivitet som ytterligare konstituerar 

skillnader mellan flickor och pojkar, genom att det oftast är några utav pojkarna som får välja 

först. Detta beskrivs inte som neutralt utan som ett arbetssätt som producerar makt. På detta 

sätt blir det lugnare, det vill säga att skicka iväg ett barn i taget, men det blir orättvis mot de 

flickor som får gå sist eller vänta längre på sin tur.28  

 

Eidevald konstaterar att det är pojkar som är aktiva, snabba och tar positioner och mycket 

plats under samlingen. Förskollärare är noggranna med att aktivera pojkarna både på 

samlingar, när samlingarna avslutades och i andra sammanhang. Pojkar som inte är aktiva 

utan sitter stilla, blir snabbt tillfrågade om vad de skulle vilja göra, och oftast så får de förslag 

på aktiviteter och förslag på barn att leka med. Flickorna däremot blev inte tillfrågade och fick 

inga förslag. Förskolläraren accepterade när några flickor svarade att de inte vet vad de ska 

göra. Eidevald säger vidare att flickor har mer tålamod än pojkar och flickor förväntas att 

vänta på sin tur. Han menar vidare att det är förskollärarnas egen bild av pojkar som gör att de 

snabbt får uppmärksamhet. Här tränas pojkar att hävda sin vilja för att det är på detta sätt de 

får uppmärksamhet även om de inte kräver det, och flickorna tränas att visa tålamod genom 

att de inte får samma uppmärksamhet även om de sitter kvar och väntar eller säger något.29 

 

Eidevald visar i sin studie att förskolan inte är könsneutral, utan det är verksamheten som 

tillverkar makt och kön för att förskollärarna bemöter flickor och pojkar på olika sätt. På detta 

sätt riskerar både flickor och pojkar att bli bemötta utifrån stereotypa könsrelaterade 

förväntningar ifrån förskollärarna. Eidevald beskriver förskollärarna som ”könsblinda”, vilket 

betyder att de inte ser sig själva i sina handlingar utan tycker att de gör rätt.30 Till sist berättar 

Eidevald att det är förskollärarna själva som skapar en motsättning mellan flickor och pojkar 

när de bemöter dem olika. Flickor lär sig redan i tidig ålder att det är pojkar som har makten.31 

                                                 
27 Ibid., s.124 
28 Ibid., s.125 
29 Ibid., s.128-129 
30 Ibid., s.167-168 
31 Ibid., s.182 
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Eidevald drar därför slutsatsen att man ska behandla pojkar och flickor lika och ge dem 

samma möjligheter och rättigheter. 

3.3 Månssons studie av samling i förskolan 

Månssons studie berättar om samspel och samverkan mellan förskollärare och barn i 

förskolan.32 Datainsamlingen som hon har använt sig av är bland annat observationer, 

videoinspelningar och intervjuer av förskollärare. Hon har utfört sin studie i tre olika 

förskolor med barn i åldern 1-3 år. Hon observerade det verbala språket, det icke verbala 

språket, ansiktsuttryck, gester och övriga motoriska uttryck på grund av att barnen var små. 

Månssons studie visar att samspelet mellan förskollärarna och barnen varierade mycket 

mellan olika förskollärare/ barnskötare i relation till olika barn. 

  

Månsson kom fram till att pojkarna tog initiativ till interaktion med förskolläraren. Pojkar fick 

mycket utrymme och styrde under samlingar. Med utrymme menar forskaren barnens egna 

initiativ till deltagande i samlingen och deras svar på frågor från förskolläraren. Oftast så blir 

det långa interaktioner mellan förskolläraren och en pojke inom samlingens ram. Månssons 

studie visar att pojkar får också utrymme i förskollärarnas svar, och pojkarna får gärna berätta 

eller säga mera. Förutom detta förstärker förskolläraren pojkarnas initiativ genom 

blickkontakt eller nya frågor.33 Månsson säger vidare att det är skillnad mellan flickornas och 

pojkarnas initiativtagande, men förskollärarnas särbehandling är större avseende 

uppmärksammande av pojkarna och avgivande av mer utförliga svar. Det måste dock i det här 

sammanhanget betonas att det är komplicerat. Månssons studie visade också att pojkarna fick 

många negativa uppmaningar som: sitt still, tyst och stopp. Oftast svarade förskollärarna 

medvetet negativt, för att inte samma barn ska tillåtas dominera hela tiden.34 Flickorna var 

mer involverade i dialog med förskollärarna i de delvis vuxenledda situationerna, som till 

exempel vid måltid eller vid på- och avklädningsstunder, på så sätt blev de också synliga.35 

Under observationen såg Månsson att det inte var pojkar som grupp som styrde samlingen, 

utan det fanns ”en” pojke som blev representant för gruppen pojkar, och gav bilden av dem 

som den dominerande gruppen. Detta kallade forskaren för ”herre på täppan”.36  

 

En av studiens slutsatser är att pojkar får mer utrymme, uppmärksamhet och bekräftelse. Både 

genom utvidgade- och affektfyllda svar, och genom ögonkontakt. Enligt Månsson så 

uppmuntras pojkarna mer eller mindre omedvetet genom dessa bekräftande 

interaktionsmönster, att uppfatta sig själva som något ”enastående”.37 Om pedagogerna ger 

någon pojke denna särställning, visar det på en könsordning som vi inte alltid är medvetna 

om.38 

 

Månsson säger vidare att vuxnas roll i pojkars och flickors identitetsarbete är en viktig aspekt. 

Likaså den roll som det kulturella sammanhanget har, i vilken barnens utveckling försiggår. 

Pedagogernas respons och kommunikation med flickorna och pojkarna kan ses som 

handlingsmönster, som representerar traditioner och är en del av den invanda kulturen. Vid 

granskningen av responsen från pedagogerna gällande barnens signaler, ser man att det 

                                                 
32 Månsson (2000), s.145 
33 Ibid., s.147, 158 
34 Ibid., s.148 
35Ibid., s.160 
36 Ibid., s.162 
37 Ibid., s.195 
38 Ibid., s.198 
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handlar om skratt och leenden, vilka är mest påtagliga, och oftast riktade i svaren till 

pojkarna.39 

                                                 
39 Ibid., s. 203-204 
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4 Teoretiska bakgrund 

Här presenteras teorier av Yvonne Hirdman, där hon har formulerat sig teoretiskt kring genus, 

genusidentitet, genuskonstruktion, det vill säga hur genusidentitet skapas. Det finns ett 

genussystem och den är uppbyggd kring två olika principer. Denna teori kan i vissa avseenden 

utgöra en genusteoretisk ram kring studien av genuskonstruktion i förskolans samlingar. 

Nedan presenteras detta i fyra olika underrubriker: kön och genusteorier, samling i förskolan, 

förskolan, läroplanen och historiskt perspektiv, och förskollärarnas roll. 

4.1 Kön och genusteorier 

Enligt Hedlin kommer begreppet genus från engelskans gender och innebär att en människa 

formas till sociala och kulturella kön. Här handlar det om idéer, föreställningar och 

uppfattningar om manligt och kvinnligt och hur detta skapar möjligheter och hinder inom 

olika områden.40 Tallberg beskriver att genus fokuserar på den sociala relationen mellan kön, 

och dessa relationer är inte biologiskt givna utan är socialt och historiskt konstruerade, som 

till exempel pojkars och flickors beteenden, egenskaper, sysslor, klädsel med mera. Hon 

menar att genus talar också om de problematiserande relationerna som sker mellan män och 

kvinnor och förklarar maktaspekten i relationen.41 

 

Hirdman presenterar två olika principer av genussystemet och menar att alla människor är en 

del av det. I den första principen, hierarki, innebär det att mannen är norm vilket betyder att 

kvinnan har lägre status och mannen har makten. Den andra principen, isärhållande, här 

menas att man ser kvinnligt och manligt som två olika kön, man är man och kvinna är kvinna 

och de får inte blandas.42 Hirdman talar om att det finns ett osynligt genuskontrakt mellan 

kvinnor och män. Detta kontrakt beskriver hur kvinnor och män ska vara mot varandra: i 

arbetet, i kärleken, i språket, i gestalten/den yttre formen, med mera. Kontraktet är likaså 

”ärftligt” vilket innebär att kvinnan/ mannen uppfostras på ett visst sätt, och sedan uppfostrar 

de sina söner/ döttrar på samma sätt.43 Hirdman skriver vidare att genus som begrepp används 

för att skilja kultur från biologi.44  

 

Enligt Vibeke kallas kön för det biologiska könet och genus för det sociala könet. Med 

könsidentitet menas det att vara medveten om det egna könet, och könsrollerna är de uppgifter 

och egenskaper som omgivningen och samhället ger män respektive kvinnor.45 Magnusson 

säger att kön ses och förstås som två separata eller motsatta uppsättningar av egenskaper som 

beskriver kvinnor och män. Barnen förstår och upptäcker sin könsidentitet genom att se på sin 

kropp och de förstår inte att det finns sociala skillnader mellan könen, där de blir behandlade 

utifrån egenskapen att vara flicka eller pojke.46 

 

                                                 
40 Hedlin (2006), s.43 
41 Tallberg (2002), s.25 
42 Hirdman (2004), s.117 
43 Ibid., s.121 
44 Ibid., s.114 
45 Vibeke (2003), s.199 
46 Magnusson (2003), s.26 
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Olofsson beskriver kön som särartstänkande och likhetstänkande. Med särartstänkande menar 

hon att män och kvinnor är olika och de har olika beteende och egenskaper, ”Olikheterna är 

biologiskt betingade och inget man vare sig kan eller ska ändra på”.47 På grund av dessa 

olikheter bemöter förskollärare och skollärare pojkar och flickor på olika sätt. Med 

likhetstänkande menar Olofsson det som anses vara manligt och kvinnligt enbart är en social 

konstruktion och att vi i grunden är lika. Olikheterna som könen visar upp är bara påverkan av 

samhällets villkor.48 Ett exempel på detta är enligt Olofsson att pojkar ofta behandlas som 

individer såväl som de nämns vid namn och får personliga presentationer, medan flickor 

behandlas som grupp och introduceras som ”fågelkören”, eller rätt och slätt flickorna. Hur 

barn introduceras visar också att pojkar associeras med det som är spännande, medan flickor 

associeras med sådant som är vanligt och lite snällt.49 Olofsson tillägger att könsmönster sitter 

så djupt i vår personlighet att de blir osynlig för oss själva. Sedan blir det ett vanligt talesätt 

att flickor är lugnare än pojkar.50 

 

Eidevald redogör för kön på tre olika sätt: det första är ”kön ses som biologiskt givet och 

genus som en social effekt av kroppsliga, hormonella och kromosommässiga olikheter”, vilket 

betyder att kvinnor och män utvecklas på olika sätt. Det andra är ”kön ses som biologiskt 

givet, men genus som socialt konstruerat”, det handlar om hur uppförande av manligt eller 

kvinnligt och hur det påverkar vårt bemötande gentemot varandra. Det tredje är att ”både kön 

och genus ses som socialt konstruerat”, det vill säga att det är svårt att se gränsen mellan vad 

som är natur (kropp) och vad som är kultur (genus).51 

 

Enligt Aasebö och Melhuus är det könet som gör att varje individ tolkar något som manligt 

eller kvinnligt, vilket leder till att varje individ ser på världen på ett könat sätt. Kvinnligt och 

manligt handlar om något som man lär sig under hela livet, av det samhället man lever i, om 

hur man ska tänka gällande kön. Könsbestämd existens är en social konstruktion som består i 

våra personliga erfarenheter, vilket påverkar våra individuella tolkningar.52 

4.2 Problemformulering 

Tankar som gör sig påminda när det handlar om genus i förskolan skulle kunna handla om hur 

pedagoger ser på betydelsen av genus. Hur bemöts flickor och pojkar under förskolans 

samlingar? Hur uttrycker sig pedagogen (ordval, tilltal mm) när hon/han vänder sig till pojkar 

respektive flickor? Hur uttrycker sig pojkar respektive flickor under samlingarna när de 

tilltalar varandra, samt när de tilltalar läraren? Använder de befallande ord eller ställer de 

öppna frågor till varandra? Hur ser fördelningen ut mellan den uppmärksamhet som pojkar 

respektive flickor får under samlingen, samt vilken typ av uppmärksamhet får pojkarna 

respektive flickorna? Dessa tankar ligger till grund för syftet med studien som presenteras här 

nedan.  

                                                 
47 Olofsson (2007), s.30 
48 Ibid., s.30 
49 Ibid., s.56 
50 Ibid., s. 20 
51 Eidevald (2009), s.20 
52 Aasebö, Melhuus (2007), s.53-54 
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5 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolans pedagoger reflekterar kring genus, 

samt hur de genomför samlingsaktiviteter i förskolan ur ett genusperspektiv. 

Frågeställningarna är således: 

 Hur ser pedagoger på betydelsen av genus/ kön för planeringen av förskolans 

samlingar? 

 Behandlas flickor och pojkar i egenskap av individer eller i egenskap av sin 

könstillhörighet under förskolans samlingar? 

 Hur ser fördelningen ut mellan den uppmärksamhet som pojkar respektive flickor får 

under förskolans samlingar?  
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6 Metod 

Under denna rubrik presenteras valet av metod för studien och en förklaring till varför just 

denna metod användes. Detta kommer att göras genom underrubrikerna: 

Datainsamlingsmetod, Urval, Genomförande, Analysmetod, Reflektion över metod, 

Tillförlitlighet och Etiska ställningstaganden. 

6.1 Datainsamlingsmetod 

Följande metoder användes vid undersökning av studien: 

 

 Löpande protokoll och loggbok 

 Observation 

 Intervju  

 Videoinspelning  

Studien bygger på observationer av förskolebarn tillsammans med förskollärare under 

samlingen i förskolan. Observationer anser jag vara en lämplig metod eftersom 

frågeställningarna handlar om hur förskolläraren bemöter barnen i en vardaglig aktivitet. Jag 

har valt att skriva ner allt som händer med stödord i ett block med penna. Detta skrivs under 

en viss tid och kallas för löpande protokoll. Fördelen med detta är att det går fort och kan 

skrivas ned under en kort tid, cirka 2-5 minuter och det kan upprepas vid flera olika 

tillfällen.53 Loggbok är också ett bra sätt att kunna skriva ner observationer: ”Genom att 

använda sig av en loggbok sätter man på ett systematiskt sätt av tid för reflektion av den egna 

praktiken”.54 Här observerar man under en längre tid och skriver ner allt med stödord, sedan 

ska all text sammanställas. Detta sätt är det enklaste och minst tidskrävande för att skriva ner 

observationer. Genom att vara med under samlingen kommer jag följa både förskollärare och 

barnen, och undersöka frågeställningar, och skriva ett löpande protokoll om vad som sker. 

Anteckningarna skrivs ner under vistelsetiden på förskolan. Nackdelen med löpande protokoll 

kan vara att man kanske inte hinner skriva ner allt, eller att man missar något medan man 

antecknar. 

  

Enligt Esaiasson handlar direktobservation om rollen som fullständig observatör, jämfört med 

fullständig deltagare. Om en observatör ska vara deltagande eller närvarande beror helt enkelt 

på vilken situation man befinner sig i, och att olika situationer kräver olika lösningar.55 

Esaiasson säger vidare att direktobservationer fungerar bra om det man vill studera sker i ett 

avgränsat sammanhang, som till exempel arbetsplatser, klassrum eller möten.56 Det spelar 

ingen roll vilken observationsmetod man använder, det viktiga är omtolkningen och därför är 

det bra att anteckningar är så detaljerade som möjligt.57 

 

                                                 
53 Kullberg (2004), 
54 Björndal (2005), s.62 
55 Esaiasson (2007), s.345 
56 Ibid., s.348 
57 Ibid., s.353 
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Videoinspelningar har blivit vanligare när man väljer att observera, detta för att underlätta 

anteckningar och verkligen se allt som händer, så att man inte missar något som kanske är 

viktigt.  

 

Samtalsintervjun ligger nära det vardagliga samtalet, men personerna som intervjuas måste 

veta att de tar del av en vetenskaplig studie. Samtalsintervju bygger inte på källkritik utan det 

är människornas egna uppfattningar, förståelse, erfarenheter och eller föreställningar, och 

dessa kan inte sägas vara falska eller sanna.58 Med samtalsintervju kan man komma nära 

intervjuaren och fånga in deras tankevärldar, det vill säga att ”samtalsintervjuundersökningar 

ger goda möjligheter att registrera svar som är oväntade. En av de stora poängerna är också 

möjligheten till uppföljningar”.59 Jag har valt respondentintervju för att undersöka 

förskollärarnas kunskap om genus. Jag vill få en informativ bild av förskollärarnas arbetssätt 

när det gäller genus.  

6.2 Urval 

Jag valde en förskola i Södermanlands län. Förskolan ligger nära både skog och centrum. 

Studien stödjer sig på observationer av barn mellan 1 och 5 år gamla, tillsammans med 

förskole pedagoger under samlingen på en förskola. Samtliga namn som används i detta 

arbete är fiktiva. Studien genomfördes på en förskola som jag kallar för Blåhimmel. Förskolan 

har fyra avdelningar med 22 barn på varje avdelning, två av avdelningarna är för barn mellan 

1-3 år, och de två andra är för barn mellan 3 och 5 år. På storbarnsavdelningen finns det tre 

pedagoger anställda och på småbarnsavdelningen finns det fyra pedagoger anställda. Jag har 

valt att observera en storbarnsavdelning och en småbarnsavdelning.  

 

För att få svar på mina frågor valde jag att intervjua förskollärare med förskollärarutbildning, 

som hade kompetens och kunskap om genus. Esaiasson säger att det är bättre att välja 

främlingar vid intervju, för att det kan vara lättare för den intervjuade att öppna sig för en 

person som man inte skall umgås med, utan bara ha en begränsad relation. Esaiasson menar 

vidare att det är bättre att välja några att intervjua som inte ska ses som ”experter”, utan de ska 

ha erfarenheter och kunskaper kring studiens ämne.60  

6.3 Genomförande 

I denna studie har förskolan och föräldrarna blivit kontaktade via besök och brev. Personalen 

blev informerad om studien och dess syfte.61 Jag skrev ett brev till föräldrarna, där jag 

förklarade studiens syfte och informerade om observationen. Jag bad om tillåtelse att 

observera deras barn. Brevet lämnades i barnens brevlåda som fanns på förskolan.62 

Förskollärarna fick intervjufrågorna som underlag för att kunna veta vad som kommer att 

frågas och vara förberedda. Intervjuerna gjordes i personalrummet som fanns på förskolan för 

att underlätta för förskollärarna att kunna delta. Jag intervjuade tre förskollärare från samma 

förskola, men från olika avdelningar. Jag använde mig av en intervjuguide med två teman och 

                                                 
58 Ibid., s.290-291 
59 Ibid., s.283 
60 Ibid., s.292 
61 Se bilaga 1 
62 Se bilaga 2 
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nio undertemafrågor.63 Jag gjorde anteckningar samt spelade in intervjuerna i mobilen för att 

inte missa något viktigt. Genom transkribering sammanställde jag alla intervjuerna. 

 

Jag gjorde totalt sex observationer av samlingsaktiviteter, tre på varje avdelning. 

Observationerna på Solen genomfördes mellan klockan 11.00 och 11.15, och på Månen 

mellan klockan 9.00 och 9.15. Fokus var att se hur förskolläraren behandlade barn utifrån ett 

genusperspektiv. Jag följde hela tiden förskolläraren och antecknade allt som hon sa till 

barnen och vad barnen svarade tillbaka. Om någon fick tillsägelse eller förbjöds att göra något 

skrevs också det ner. Jag videofilmade samlingen med hjälp av mobilen och gjorde en 

sammanställning av både videofilmen och anteckningarna. 

6.4 Analysmetod 

Materialet från observationerna och intervjuerna bearbetades och analyserades för att få fram 

svar på mina frågeställningar. Allt jag skrev och spelade in, tittade jag igenom flera gånger för 

att inte missa något viktigt. Enligt Kvale och Brinkmann så finns det olika angreppsätt på 

analysmetoder och jag valde att sätta fokus på ”mening”, för att få svar på studiens 

huvudfrågor och syfte.64 Detta för att försöka få fram en helhetsbild av tankar kring genus och 

kön under förskolans samlingar. Frågeställningar gjorde att pedagogerna började tänka på sig 

själva och sitt bemötande mot pojkar och flickor, det vill säga att förstå sitt eget 

meningssystem, vilket då hjälpte till i analyserandet och att förstå meningen med vad de 

gjorde.  

6.5 Reflektion över metod 

Intervjuguiden underlättade intervjun då jag fick stöd och hjälp av den. Följdfrågorna som 

fanns till hands användes och gav djupare svar än väntat. Inspelningarna av intervjuerna 

underlättade också för mig, vilket gjorde att jag kunde lyssna flera gånger och skriva rent. 

Filminspelningen hjälpte mig att se händelser som jag missade medan jag antecknade under 

observationen. Med filminspelningen fångade jag in allt och kunde spola fram och tillbaka för 

att se och höra det som sades och visades. Jag kunde sedan jämföra observationerna med 

intervjuerna, där jag såg vad förskollärarna hade sagt och hur de gjorde i verkligheten. En 

nackdel var att jag inte hade tillgång till en videokamera, så jag var tvungen att skriva rent - 

sammanställa intervjun och observationen - och ladda ner filmen på datorn, för att sedan ta 

bort materialet från mobilen innan jag fick plats med en ny inspelning etcetera. 

6.6 Tillförlitlighet 

Samtalsintervju och observation passade bra för min studie och var bra metoder, eftersom jag 

kunde både få fram förskollärarens erfarenheter och kunskap, och dessutom observera hur 

förskolläraren gjorde i verkligheten. Jag valde att spela in intervjun i mobilen för att inte 

missa viktiga delar i svaret och jag filmade observationerna för att inte missa viktiga 

händelser. Esaiasson tar upp begreppet validitet och delar det i två olika definitioner: 

begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet betyder: ”överensstämmelsen mellan 

teoretisk definition och operationell indikator - kan börja diskuteras så fort vi har bestämt våra 

teoretiska begrepp och utformat våra operationella mätverktyg”.65 Med resultatvaliditet 

                                                 
63 Se bilaga 3 
64 Kvale & Brinkmann (2010), s. 217- 218, 223 
65 Esaiasson (2007), s.63 
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menas: ”huruvida vi mäter det vi påstår att vi mäter - går att utvärdera först när det empiriska 

fältarbetet är genomfört”.66 Validiteten är god för observationen och intervjufrågorna 

besvarade studiens syfte. Men det är självklart att man inte kan få fram exakt samma resultat 

om en likvärdig undersökning skulle göras i en annan förskola, på grund av att många olika 

faktorer inte helt kan överrensstämma med varandra. 

6.7 Etiska ställningstagande 

I denna studie så har jag använt mig av Vetenskapsrådets (2002) fyra forskningsetiska 

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Det står att ”etik handlar om att bygga upp, stimulera och hålla vid liv en medvetenhet och en 

diskussion om hur man bör handla”.67 Det står även att ”etiska aspekter är viktigt i 

forskningen eftersom den på lång sikt har stor påverkan på samhället”.68 Barnen som ska 

observeras i denna studie har blivit tillfrågade och informationen har getts till både barnen och 

föräldrar samt personalen på förskolan. Föräldrarna blev också informerade om att namn på 

barn och förskola inte ska lämnas ut, utan barnen kommer att vara anonyma och att det är 

frivilligt att delta, och de kan när som helst avbryta sin medverkan under studiens gång. Allt 

material kommer endast att användas i denna studie, och när studien är klar kommer allt som 

skrivits och spelats in att raderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66 Ibid. 
67 Vetenskapsrådet (2012) www.vr.se (2012-04-17) 
68 Ibid. 

http://www.vr.se/
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7 Resultat & Analys 

Under detta avsnitt kommer jag redovisa vad jag har kommit fram till genom mina 

observationer och intervjuer. Resultat och analys redovisas löpande, för att sedan avslutas 

med en sammanfattande analys i diskussionsdelen, där jag dessutom delar min egen tolkning 

av det jag sett.  

 

Jag har i resultatdelen valt att börja med en kort beskrivning av den förskolan som valdes för 

undersökningen. Förskolan har fått ett fingerat namn och kallas för ”Blåhimmel” och 

avdelningarna kallas för ”Solen och Månen”. Förskollärarna har också fått fingerade namn för 

att försäkra dem anonymitet så långt som det är möjligt. Namnen som valdes var: Anna, Stina 

och Maria. Resultatet presenteras genom fyra olika teman vilka är: Pedagogernas tankar kring 

genus och kön under planering av förskolans samlingar, Bemötande och uppmärksamhet 

beroende på kön under samling, Män och kvinnor i förskollärarrollen, Läroplanens mål och 

förskollärares förhållningssätt. För att underlätta för läsaren så har varje tema en eller två 

underrubriker vilka är: observation och/ eller informanternas berättelser, beroende på om det 

gick att observera eller om det handlade om tankar som bara kunde förmedlas med ord. 

  

 

7.1 Blåhimmel, avdelningarna Solen och Månen 

 

På förskolan där jag gjorde mina observationer fanns det fyra avdelningar. På avdelning Solen 

hade de samling varje dag klockan 9.00, och på den andra avdelningen Månen hade de 

samling klockan 11.00. Samlingen ägde rum i ett stort rum där alla barn fick plats. Det fanns 

en rund röd matta där barnen fick sitta i en ring. Barnens sittplatser var bestämda, 

pedagogerna hade satt fast barnens bilder på golvet runt mattan, för att indikera deras platser. 

På båda avdelningarna fanns det en garderob där barnen hade tillgång till flera leksaker, och 

där pedagogerna hade lagt barn böcker och pyssel som de använde sig av under samlingen 

eller aktiviteten. Det fanns även små bokhyllor och lådor där det fanns olika leksaker. I ett 

hörn så fanns det en diskbänk med diskho, och ovanför detta fanns det ett skåp med 

vattenfärger och penslar i. På avdelningen Månen fanns det en soffa och ett matbord med åtta 

stolar, men på Solen fanns det ingen soffa, utan där fanns en kokvrå där barnen kunde leka 

under den fria leken. 

 

7.2 Pedagogernas tankar kring genus/ kön under planering av samlingar 

 

Här nedan presenteras förskollärarnas svar av intervjun, detta gick inte att observera eftersom 

detta krävde förskollärarens svar och egna tankar kring begreppet genus. 

7.2.1 Informanternas berättelser 

Förskollärarna anser att de bemöter både pojkar och flickor på samma sätt och att de inte gör 

någon skillnad mellan dem. Alla tre intervjuade förskollärarna säger att de planerar samlingen 

utifrån barnens intresse och de ser barnen som individer. Av de intervjuade förskollärarna är 

det Stina som säger att genusfrågan inte fanns med i kursplanen då hon gick 

förskollärarutbildningen under åren 1992 -1995. Stina har inte mycket erfarenhet och kunskap 

om begreppet genus, och är inte heller så intresserade av genusfrågan, eftersom hon anser att 

man omedvetet och ibland medveten pratar olika med barnen beroende på hur bra man känner 
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barnen. Hon berättar att det exempelvis kan finnas pojkar som är blyga och försiktiga, då 

pratar man med dem och använder en mjuk röst och så vidare. 

 
Man gör ingen skillnad att man ska prata mjukt med flickor och hårt med pojkar, utan det 

handlar mer om barnens personlighet. Men generellt så bemöter jag vad jag tror själv alla 

barnen lika.
69

 

 

Förskolläraren Stina säger dock att hon har haft ett seminarium under hennes utbildning då de 

fick sitta i grupp och samtala kring begreppet genus. Hon säger vidare att hon tänker mycket 

på att inte göra skillnad mellan pojkar och flickor och behandla dem lika, men under 

planering av samlingen tänker hon på barn som individ inte som pojkar och flickor. Hon 

tillägger också att ingen kan se sig själv, svårt att veta hur man upplevs av andra. 

 
Man vet inte hur man gör själv, man kanske gör jätte mycket tok fast man inte tänker på det, 

men jag tror inte att jag gör det, och försöker ha samma röst till både flickor och pojkar. Jag 

tycker inte det, men jag kan inte hundra procent säga att jag inte gör det, för jag ser ju inte mig 

själv. Jag har inte spelat in mig själva heller.
70

 

 

Anna ger ett bra exempel om hur man kan göra om en pojke bara vill leka med bilar och en 

flicka bara vill leka med dockor. Hon anser att alla barn ska prova och leka med alla leksaker 

som finns på förskolan. Det ska inte finnas gränser mellan vad som är pojkars och flickors 

leksaker, utan alla ska ha tillgång till allt och en chans att leka med allt. 

 
Om man ser att det finns väldig traditionella könsmönster, som till exempel… pojkar som bara 

vill leka med bilar, och flickor som bara vill leka med dockor. Så kan man använda sig av så 

kallade ”lek kort”… man väljer då ett kort, så byter man hela tiden, så där måste pojkar välja att 

leka med dockor någon gång och flickor med bilar.
71

 

 

Förskollärarnas svar kan kopplas till Olofsson, där hon berättar att vi som pedagoger inte ska 

lägga oss i, och exempelvis hindra en pojke som vill leka med dockor och vise versa. Detta 

ska vara utgångspunkten när vi skapar vårt arbetssätt inom den genusmedvetna 

pedagogiken.72 Vidare skriver Olofsson om vikten av att möta barnen där de är, och utgå ifrån 

deras intresse och erfarenheter. Gör vi detta betyder det att vi respekterar barnens behov. 

Genom detta kan vi nå barnens värld som kan visa på nya möjligheter, och därmed dessutom 

nå den bästa pedagogiska resultaten.73 

7.3 Bemötande och uppmärksamheten av flickor och pojkar under samlingen 

Här nedan presenteras hur förskollärarna bemötte pojkar och flickor under samlingen. Det vill 

säga det som observerades på avdelningarna Solen och Månen, samt en presentation av det 

som informanterna sa. 

                                                 
69 Förskolläraren Stina 
70 Förskolläraren Maria 
71 Förskolläraren Anna 
72 Olofsson (2007), s.59 
73 Ibid., s.61 
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7.3.1 Observation - avdelning Solen 

Barnen på småbarnsavdelningen var mellan 1 och 3 år, så de hade inte det verbala språket, 

utan de använde mest kroppen för att kunna kommunicera med de andra barnen och 

pedagogerna. Den intervjuade förskolläraren Maria hade samlingen under min observation 

och det var 11 barn närvarande. Observationen visade att Maria inte behandlade barnen lika. 

Eftersom det bara fanns en flicka som var duktig på att prata, så vände sig Maria flera gånger 

till henne och hade ögonkontakt samt viskningar för att hjälpa henne få fram ordet. Till 

exempel när Maria räknade tillsammans med barnen hur många de var. Så räknade hon även 

barnen som inte var där och frågade barnen vilka de var, och viskade och vände ögonen till 

den pratande flickan och viskade fi... fi… fi, och flickan sa Filip och så vidare. Maria 

behandlade barnen lika vid ett tillfälle då det var en flicka och en pojke som låg på golvet, och 

Maria sa till båda två att sitta på rumpan när det är samling. 

 

Vid en annan samling tog förskolläraren Maria bort leksaker från två pojkar och sa nu är det 

samling och vi ska inte ha leksaker med oss. Under samlingen gick en pojke runt och Maria sa 

hela tiden ”sitt på din plats”. Pojken satte sig och efter en stund gick han runt igen, då tog 

förskolläraren honom och satte honom i knät. Förskolläraren Maria frågade barnen om vilken 

sång de skulle sjunga och det var mest flickor som svarade, men Maria ropade olika pojkars 

namn och frågade vad de skulle vilja sjunga. Förskolläraren Maria använde mycket 

kroppsspråk och hade ögonkontakt med barnen. 

 

Vid lunchsamlingen var en pojke mycket ledsen och bara grät, förskolläraren Maria bad en 

annan pedagog att gå ut med honom eftersom han stör. Förskolläraren Maria tilltalade alla 

barn vid namn, som exempel sa hon: ska vi sjunga om bilen, Elsa? Barnen blev direkt 

uppmärksammade och svarade ja eller nej. Observationen visade också att förskolläraren 

Maria önskade att flera utav flickorna skulle göra sig hörda. Hon hade mycket ögonkontakt 

med flickorna. En av flickorna som kunde prata bra tog mycket plats. 

 

Enligt Månsson så klarar sig flickor bättre än pojkar, och pojkar behöver mycket närhet och 

tid från pedagogerna när de är små.74 Detta visade mina observationer också, pojkar satte sig i 

knät eller bredvid en pedagog, medan flickorna satte sig på sina platser och lyssnade på 

pedagogerna.  

7.3.2 Observation - avdelning Månen 

Barnen på storbarnsavdelning var mellan 3 och 5 år, så de hade både det verbala språket och 

kroppsspråket. Under samlingen ville förskolläraren Stina läsa en ”flanosaga” - God natt 

Alfons - för hela barngruppen. Barngruppen blev lite orolig och många av barnen var oroliga 

att de inte kommer att kunna se något, men förskolläraren Stina löste problemet med att säga: 

- ni får sitta så att ni ser. Här behandlade förskolläraren Stina alla lika genom att låta dem 

välja själv hur de ville sitta. När sagan var slut så hoppade en av pojkarna på en flicka. 

Flickan blev ledsen och grät, och då tog förskolläraren Stina bort pojken från flickan och satte 

honom i sitt knä. Pojken gick sedan till sin plats, men flickan var fortfarande ledsen och 

förskolläraren Stina klappade henne lite och fortsatte samlingen. Här var bemötande också 

lika till både flickan och pojken. 

 

                                                 
74 Månsson (2000), s.177 
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Förskolläraren Anna planerade en lek ”katten och råttan” under samlingen. Hon sa att alla ska 

stå i en ring, och valde sedan ut någon till att vara katt och en annan till att vara råtta. En utav 

pojkarna ville inte hålla en flickas hand, men förskolläraren Anna tog pojkens hand och sa att 

du ska hålla i henne. Pojken höll hennes hand, men började vifta med den andra handen till 

barnet som stod bredvid honom på andra sidan. Förskolläraren sa ”stå still och förstör inte för 

de andra barnen”. När råttan blev tagen sa förskolläraren att de själva får välja ut en katt och 

en råtta. Barnen som varit katt och råtta fick i sin tur välja ett annat barn som skulle ta deras 

plats. En flicka började gråta och skrek för att hon inte blev vald. Förskolläraren Anna svarade 

att du kanske blir vald nästa gång, men sa samtidigt till henne att vara tyst för annars skulle 

hon förstöra för de andra barnen. Efter en stund lämnade en av pojken ringen och gick iväg, 

men förskolläraren Anna hämtade honom tillbaka och sa ni måste hålla i varandra i ringen, 

annars är det inte kul. Två flickor fick beröm för att de höll sig till lekens regler. Efter leken 

fick barnen ligga på golvet och vara robotar, en övning i att spänna kroppen och sedan 

slappna av. Men två av pojkarna lyssnade inte och gick runt. Förskolläraren Anna tog tag i 

dem och sa att de inte får förstöra för de andra barnen.  

 

Dagen efter på samlingen ville förskolläraren Anna prata om känslor. En pojke ville inte sätta 

sig och stod upp och pratade, förskolläraren Anna sa att han får gärna sitta bredvid henne om 

han vill. Då utbrast en annan pojke och var ledsen för att han inte fick sitta bredvid. 

Förskolläraren Anna la mycket tid och uppmärksamhet på pojkarna, eftersom det var de som 

tog störst plats och pratade mycket. När förskolläraren Anna ställde en fråga så fick pojkarna 

svara, en flicka räckte upp handen men hon fick svara först efter pojkarna. Två utav pojkarna 

tog leksaker med sig till samlingen och förskolläraren tog bort dem och sa att man inte får ha 

leksaker med under samlingen. Efter en stund började en av pojkarna tröttna och sa ”kiss och 

bajs” hela tiden. Då blev han tvungen att lämna samlingen och vänta i köket. Enligt Eidevald 

är detta bemötande vanligt gentemot pojkar, som inte alltid är mogna att förstå varför man ska 

anpassa sig till andra i en grupp. Pojkarna stör inte lika mycket om de exempelvis är i ett 

annat rum.75  

 

Mina observationer visade att de barn som får mest uppmärksamhet är barn som antingen 

pratar mycket eller tar mycket plats. Det är både flickor och pojkar som får denna 

uppmärksamhet. Förskollärarna vänder sig snabbt till de barn som har svårt att koncentrera 

sig eller barn som kallas - enligt Månsson – ”herre på täppan”. Svaleryd säger att man som 

pedagog beter sig omedvetet olika mot flickor och pojkar, och detta sätt att bemöta barnen 

och de krav och förväntningar som ställs på barnen, hjälper till att forma flickor och pojkars 

uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt.
76

 Pedagoger vill gärna ge beröm till 

flickorna eftersom de är lugna och tillbakadragna. Min observation av förskolläraren Anna 

visade också att beröm gavs till två utav flickorna som höll sig till lekens regler. 

Observationen visade också att vissa pojkar tog mycket plats, och då störs samlingen av en 

massa tillsägelser hela tiden, då får pojkarna återigen makt och uppmärksamhet. Månsson 

säger att det alltid finns barn som av olika skäl inte vågar visa sig eller prata, och det finns 

barn som tar mycket plats och dessa barn får oftast negativ uppmärksamhet.77 Månsson menar 

att pojkarnas verbala uttryck uppmärksammas snabbt och därmed utvecklas snabbare, och 

med hjälp av pedagogens blickar eller annat kroppsspråk så lär man barnet och styr in 

samtalet dit man själv vill.78  

                                                 
75 Eidevald (2009), s.123-124 
76 Svaleryd, m.fl. (2006), s. 4-54 
77 Månsson (2000), s.213 
78 Ibid., s157 
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Det är pojkarna som tar initiativ till interaktion med de vuxna. Vid samlingarna är det pojkar 

som tar och får mer utrymme.
79

 

 

Eidevald säger i sin studie att pedagoger förväntar sig inte att pojkarna ska kunna vänta på sin 

tur, men det förväntas det av flickor, i och med att de antas ha större tålamod.80 Olofsson 

säger att pojkar är vinnare när det gäller vuxenstyrda aktiviteter som samlingar. De får fler 

frågor, mer ögonkontakt, större respons, fler leenden, men också flera negativa tillsägelser. 

Med detta menar Olofsson att pojkar får mer uppmärksamhet.81 Vidare berättar Olofsson att 

pojkar behöver mer närhet och känslospråk, medan flickor behöver mod, styrka och tuffhet. 

Flickor behöver få bättre självförtroende så att de vågar ta plats.82 

7.3.3 Informanternas berättelser 

Förskolläraren Maria säger att hon behandlar pojkar och flickor lika, och att hon ger samma 

möjlighet till alla barnen oavsett om de är flickor eller pojkar. Hon säger också att hon utgår 

ifrån barnens intresse och det barnen tycker är kul när man har samling. Förskolläraren Stina 

säger samma sak, det vill säga att hon bemöter alla barnen lika, och gör ingen skillnad i sättet 

hon pratar med barnen exempelvis. Förskolläraren Stina tillägger att bemötandet - generellt - 

står i förhållande till hur barnets personlighet är. 

7.4 Män eller kvinnor i förskollärarrollen 

I detta tema har jag intervjuat förskollärarna om vilken betydelse ”kön” har för dem. Det vill 

säga om man ser till utvecklingen av de traditionella könsmönster och könsroller som finns. 

7.4.1 Informanterna berättelser 

Förskolläraren Anna tycker att det behövs både män och kvinnor som pedagoger för att 

barnen ska kunna identifiera sig med de olika könen.  

 
Ja, absolut för vi är ju män och kvinnor och vi har olika syn på pedagogens arbete. Du tänker på 

ett sätt om du är man och på annat sätt om du är kvinna. Det betyder inte att vi behandlar barn 

olika, utan att vi har olika tankesätt som män och kvinnor.83 

 

Förskolläraren Stina har samma uppfattning och säger att det har stor betydelse om det är 

både kvinnor och män på arbetsplatsen, eftersom kvinnor ser på saker på ett sätt och män på 

annat sätt, och tillsammans kan man komplettera varandra utefter sina erfarenheter. 

Förskolläraren Stina säger vidare att män är en bra förebild för pojkar, till exempel om en 

pojke saknar den manliga förebilden hemma, så är det bra att det finns män i förskolan som 

kan vara detta.  

 

 

 

                                                 
79 Ibid., s.145 
80 Eidevald (2009), s.129 
81 Olofsson (2007), s.49 
82 Ibid., s.60 
83 Förskolläraren Anna 
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Förskolläraren Maria säger att: 

 
Kvinnor har en naturlig omvårdnad i sig och de har moderinstinkten, och just för småbarn så 

tror jag att det har betydelse att det är kvinnor som jobbar.84  
 

Hon säger vidare att 3 och 5 åringarna kan ha både kvinnor och män som pedagoger. 

Förskolläraren Maria menar att det beror på hur man är som person, om man ser barn som 

pojkar eller flickor och inte som individer, då kan det ha betydelse att ha både män och 

kvinnor som pedagoger i förskolan. Hon menar dock att personligheten spelar den största 

rollen. ”Jag tycker om man börjar tänka på kvinna eller man då har man börjat tänka på 

kön”.85  

 

Olofsson berättar att mannen behövs i förskolan för att tillföra ”manliga värden” till 

förskolans kvinnliga kultur.86 Hon fortsätter och säger att även om förskolan har män som 

pedagoger, betyder det inte att det kommer leda till jämställdhet, utan det kan leda till att det 

traditionella könsmönstret bibehålls. Män har lätt att falla in i ”mansrollen” så som att ta hand 

om stökiga killar, sparka boll, brottas och bygga kojor. Men viktigast av allt enligt Olofsson 

är att både män och kvinnor har bra pedagogiska kvaliteter.87 Olofsson tycker att synen på 

män i förskolan kan ses utifrån begreppen särartstänkande och likhetstänkande. Med 

särartstänkande menar Olofsson att det behövs män i förskolan om man tänker att pojkar och 

flickor är olika och har olika behov. Då kan männen visa de små pojkarna hur män beter sig. 

Och om man ser till likhetstänkande, kan detta ge ett bra arbetsklimat eftersom två olika kön 

arbetar tillsammans. Männen är viktiga i arbetet för jämställdheten eftersom de har möjlighet 

att i praktiken visa barnen att det inte är någon större skillnad mellan man och kvinna. De kan 

också visa att det inte finns några särskilda saker som män eller kvinnor måste göra etcetera.88 

7.5 Läroplanens mål och förskollärarens förhållningssättningssätt 

Jag har intervjuat förskollärarna om läroplanens mål, där det står att förskolan ska motverka 

traditionella könsmönster och könsroller, och att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Jag har frågat förskollärarna vad detta 

innebär i deras planering och praktik. 

7.5.1 Informanternas berättelser 

Förskolläraren Anna säger att hon reflekterar i efterhand om det dyker upp något som man ser 

är väldigt traditionell könsmönster, då funderar hon varför hände det här, vad behövs göras åt 

det. Hon ger också ett exempel på detta: 

 
Som till exempel för länge sedan lekte jag och några barn ”en bonde i vår by”. En flicka valde 

att bara en bonde och sedan valde hon en pojke att vara bondens fru, men pojken började gråta 

och blev arg. Han hade så svårt att leka fru och han visste inte hur han ska göra. Det är lätt för 

en flicka att vara en bonde, men svårt för en pojke att leka fru.
89

 

 

                                                 
84 Förskolläraren Maria 
85 Förskolläraren Maria 
86 Olofsson (2007), s.35 
87 Ibid., s.40 
88 Ibid., s.41 
89 Förskolläraren Anna 
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Anna säger att hon alltid måste tänka på vad läroplanen säger när hon planerar en aktivitet 

eller samling, för att få in allt vad det innebär. Hon säger också att det alltid finns några barn 

som man måste tänka extra på av olika anledningar. Hon tillägger också: 

 
Som jag sa tidigare, det är ju utifrån barngruppens sammansättning vi gör planeringen. När till 

exempel vissa barn är borta, då kan man genomföra på annat sätt och prata om andra saker. Det 

finns alltid några som stör, eller är trötta. Vi tittar alltid på vilket barngrupp vi har när vi 

planerar. Även om det är grovplanering som till exempel, vi har detta barn idag så kan vi göra så 

istället. Det är inte pojkar eller flickor utan barn som individer.
90

 

 

Förskolläraren Stina berättar att när man planerar samlingen tittar man på vad barnen är 

intresserade av. Jag tänker inte på vad pojkar och flickor tycker om, utan ser istället till det 

generalla intresset, som exempelvis ”Star Wars”, då jobbar hon kring det. Hon säger vidare att 

om man har en samling där vissa barn inte vill vara delaktiga, så behöver de inte det. Barnen 

ska inte känna sig tvingade att prata om de inte törs. När man planerar en aktivitet då försöker 

man ju tänka ut något som kan passa de flesta. Hon tillägger och säger: 

 
När man genomför samlingen… om man har tema ”känslor”, att… vi hade känsloknappar, 

barnen fick ta med olika ansiktsuttryck… hur de kände sig. Då frågar man, vill du berätta vad 

tog du, varför tog du en ledsen knapp? Om någon inte vill berätta så behöver de inte. Man väljer 

själv. Det handlar om trygghet och identitet.
91

 

 

Förskolläraren Stina säger att när hon planerar samlingen så kan hon inte direkt säga att hon 

uppmärksammar olika aspekter vad det gäller kön, ålder och erfarenheter. Istället försöker 

hon göra något som passar hela barngruppen, som färg och form i skapande och tema arbetet. 

Hon tänker inte på kön, bakgrund och erfarenheter, men åldern tänker hon på. Speciellt om 

det är något som de ska kunna etcetera. Hon säger vidare att: 

 
När man planerar samlingen försöker man ju hitta något som passar alla barn. Det är svårt för 

alla barn har ju olika erfarenhet, bakgrund, intresse, så man måste ju eller personal välja något 

som många i barngruppen är intresserade av just nu. Ibland kanske man väljer något och tagit 

något i luften, för att det är två barn som är intresserade.
92

 

 

Förskolläraren Maria hänvisar till läroplanen som säger att man ska ge alla barnen samma 

möjligheter oavsett om de är pojkar eller flickor. Hon säger att vi inte ska tänka pojke eller 

flicka överhuvudtaget, utan vi måste erbjuda en sak och se vilka som är intresserade. Men 

även om de inte är intresserade så måste vi försöka hitta en annan väg för att få deras 

uppmärksamhet. 

 
Jag tänker så… att man ger samma möjlighet. Man presenterar en typisk leksak till pojkar också 

till exempel. Om en pojke leker med dockor så ska man se det som en normal sak… att man inte 

gör en stor grej av det... Det ska vara normalt.
93

 

 

Om man tillåter barnen att ha det intresset som de har, och bygger vidare på detta, då 

utvecklar barnen sin identitet och känner sig trygga i den. Det handlar ju om barnens 

personlighet och att vi som pedagoger tillåter barnen att visa vägen, och lyssnar på dem, och 

formar verksamheten efter deras önskemål. 

                                                 
90 Ibid. 
91 Förskolläraren Stina 
92 Förskolläraren Stina 
93 Förskolläraren Maria 
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Olofsson säger att eftersom vi själva tror att vi inte gör skillnad mellan flickor och pojkar, kan 

det vara omöjligt att utföra läroplanens uppdrag. I och med att könsmönstren alltid finns med 

oss vare sig vi befinner oss på dansgolvet, i förskolan eller på arbetsplatsen.94 Läroplanen 

säger att ”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”.95  

  

 

                                                 
94 Olofsson (2007), s.22 
95 Skolverket (rev.2010), s.5 
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8 Diskussion och sammanfattning 

I nedanstående avsnitt kommer en sammanfattande analys, samt en diskussion av resultatet i 

relation till tidigare forskning, och avslutas med studiens slutsatser. Därefter följer en 

metoddiskussion samt förslag till fortsatt forskning. 

8.1 Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån undersökningens/ studiens frågor och syfte. 

8.1.1 Hur ser pedagoger på betydelsen av genus/ kön för planeringen av förskolans 

samlingar? 

Samling är en aktivitet där pedagogen har möjlighet att samtala med barnen och barnen har 

möjlighet att samtala med varandra. Pedagoger planerar inför varje samling och försöker att 

hålla samlingen lärorik och meningsfullt för barnen. Samtalet kan förklaras med utgångspunkt 

i Rubinstein Reich (1996), där hon skriver om olika samtal under samlingen. Under 

observationerna noterades att pedagogerna oftast ställde ledande frågor, och att samlingen 

verkade vara den aktivitet där barnen skulle lära sig turtagning, att prata en i taget, att räcka 

upp handen, med mera. Något som jag också uppmärksammade under observationerna var att 

flickor oftast gick in i rollen som hjälpfröknar, vilket också Månsson (2000) tar också upp i 

sin avhandling. Exempelvis så hjälpte några utav flickorna till att tysta ner störande barn, eller 

upprepade det som pedagogen sa till gruppen eller barnet.  Ett annat exempel var när 

pedagogen sa till barngruppen att räcka upp handen om de ville prata eller säga något, då 

pratade en pojke utan att räcka upp handen, och då sa Johanna, ”man ska räcka upp en hand 

om man vill prata, det sa fröken”. Alla barnen under samlingen hade en särskilt plats att sitta 

på och platserna var bestämda. De satt blandade i gruppen och jag såg inte att pedagogerna 

gjorde någon speciell skillnaden gällande detta. Detta tycker jag är bra för att om barnen 

själva hade fått välja sina sittplatser, så kanske pojkar hade bildat pojkgrupper och flickor 

bildat flickgrupper, vilket sedan kanske hade orsakat problem som - exempelvis - att 

pojkgrupper hade börjat reta flickgrupper etcetera. Dessutom skulle detta kunna leda till att 

ingen hör vad pedagogen säger, utan att alla är upptagna med sina lekar och småpratar med 

varandra istället. Vid en utav intervjuerna sa förskolläraren att ibland är barnen också med och 

hjälper till under samlingen, såsom att dela frukt, ta upp sångkorten, välja en sång och så 

vidare. Jag ser detta som något positiv, eftersom då får barnen vara med och känna sig 

behövda och duktiga. Sammanfattningsvis kan man säga att förskollärarna har läroplanen i 

fokus, men i praktiken händer det att de omedvetet och ibland medvetet behandlar/ bemöter 

barnen olika, pedagogerna ser flickorna som bestämda och duktiga och detta kan kopplas till 

olika könsmönster. Det som också kom upp i mina observationer var att pojkar behöver mer 

närhet från pedagoger än flickor, troligen för att flickorna är mer självständiga.  

8.1.2 Behandlas flickor och pojkar i egenskap av individer eller i egenskap av sin 

könstillhörighet under förskolans samlingar? 

Under mina observationer såg jag att pojkarna fick både mycket uppmärksamhet och många 

tillsägelser, exempel på dessa är: sitt still, prata inte, lek inte och så vidare. Jag såg också att 

pojkarna ofta själv bestämde hur de ville sitta även om sittplatserna var bestämda. Pojkarna 
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tog nästan över samlingen och ville synas. De ville vara roliga inför de andra barnen och visa 

att de hade makt att bestämma, till exempel hur de vill sitta, vad de ville göra med mera. När 

jag jämförde Månens och Solens observationer, så såg jag att pojkarna på Månen var helt 

olika i jämförelse med pojkarna på Solen. På Månen gick några pojkar ifrån samlingen och 

brydde sig inte alls. Det verkade som om samlingen inte var något intressant för dem, utan de 

ville slåss och leka med varandra. Men det var inte bara pojkarna som visade ointresse utan 

även några av flickorna. De småpratade med varandra eller mumlade en sång för sig själva. På 

Solens avdelning såg jag att både flickor och pojkar fick lika mycket uppmärksamhet och 

tillsägelser. Det enda som visade på olikheter i uppförande var ålder, till exempel flickor och 

pojkar som var yngre satt tyst och stilla och lyssnade på pedagogen, medan de stora barnen 

pratade och fick de flesta tillsägelserna. Genom mina observationer såg jag tendenser av att 

pojkar är mer känsliga och beroende av hur de mår och vilka som sitter bredvid dem. Jag såg 

ingen skillnad när pedagogerna ropade på barnen, alla nämndes vid namn. Eidevald (2009) 

säger i sin avhandling att pojkar positionerar sig dels för att få uppmärksamhet av andra, eller 

för att få välja före andra. Oftast får de tillåtelse att bryta mot regler så att det blir lugnt i 

samlingen. Däremot så positionerar sig flickor på andra sätt, som ger sig i uttryck i att de inte 

behöver vara aktiva hela tiden exempelvis.96 Även Månsson (2000) lyfter fram detta och 

skriver att det sker omedvetet och pedagogen är inte medvetna om det, eftersom de ofta 

jobbar med stora barngrupper. Davies (2003) säger att: ”mannen är den som vet, den som 

resonerar och den som leder, medan kvinnan är lydig, tanklös, passiv, regelstyrd”.97 Här ser 

vi att det verkar vara naturligt att pojkar/ män bestämmer och att de tar mycket plats. Det är 

viktigt att både ge uppmärksamhet till flickor och pojkar, för att visa att vi är lika och att alla 

ska behandlas lika. Under observationen såg jag också att barn (pojkar) som var tysta inte fick 

uppmärksamhet eller tillsägelser. Det märktes att pedagogen glömde bort dem. 

8.1.3 Hur ser fördelningen ut mellan den uppmärksamhet som pojkar respektive flickor får 

under förskolans samlingar? 

I min studie ville jag undersöka hur pedagoger bemöter flickor respektive pojkar under 

samlingen. Studien undersöker också om pedagogen gör någon skillnad mellan pojkar och 

flickor, det vill säga om uppmärksamheten ser olika ut beroende på kön, och om detta sker 

medvetet eller omedvetet. Det som jag kom fram till var att pojkar och flickor får olika 

mycket tid, möjligheter, tillfälle att kunna prata eller uttrycka sig själva. Men allt detta verkar 

ske omedvetet eftersom människor är vana att prata på ett sätt med flickor och på annat sätt 

med pojkar. Hur vi kommunicerar med barn, beror ofta på vilken ålder barnet har. Till 

exempel så pratar pedagogen mjukare med en 3-åring, men är mer bestämt med en 5-åring. 

Det som studien också visar var att kön inte spelar så stor roll för hur förskolans samlingar 

planeras etcetera, utan de tänker på barnen som grupp och jobbar istället utifrån barnens 

intresse. 

 

Ur ett historiskt perspektiv så har det patriarkala samhället dominerat, men i dagens samhälle 

arbetar man för jämställdhet mellan könen. Läroplanen säger att alla ska behandlas lika och ha 

samma möjligheter till utveckling och lärande. Detta är förskollärarna medvetna om, men 

ibland så händer det att förskollärarna omedvetet behandlar barn olika, och det kan bero på 

själva situationen och barnens impulsstyrdhet. Förskollärarna har läroplanen i tankarna men 

ibland tillåter inte situationen det, och därmed uppnås inte ambitionen i alla lägen. Olofsson 

                                                 
96 Eidevald (2009), s.129 
97 Davies (2003), s.67 
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säger att det är pojkar som behandlas som individer, och att flickorna behandlas som grupp.98 

Detta är svårt att kunna bekräfta eller dementera under mina korta observationer. Eidevald 

säger däremot att flickor straffas när de bryter mot regler medan det är riskfritt för pojkar om 

de bryter mot samma regler.99 

 

Ovanstående leder till en annan tanke och reflektion som jag tog upp tidigare i min studie, och 

det handlar om hur det kommer sig att flickor ofta visar prov på större självständighet i 

förhållande till vad pojkar gör? Är det på grund av att det finns fler kvinnliga pedagoger som 

förebilder för barnen, eller vad kan det handla om? Skulle fler manliga förebilder inom 

förskolans verksamheter kunna hjälpa pojkar att bli mer självständiga och så vidare? Detta är 

jättespännande saker att reflektera kring. Om vi ser på hela debatten kring genus och kön så 

undrar jag också om alla måste vara lika, och vill vi verkligen ha det så? Förskolans läroplan 

säger att alla ska behandlas lika, det problematiska i detta kan dock handla om att vi 

människor är olika och bemötandet kommer att se olika ut på grund av det. Om exempelvis ett 

barn är blygt, så är det självklart att pedagogerna kommer vara lite försiktigare och mjukare 

med det barnet, samt uppmuntra barnet att bli mer självständigt och så vidare. Det är därför 

svårt att tänka på ”lika behandling” som något enbart positivt och bra. Om det handlar om 

”rättvisa” så är det lättare att ställa upp på, men det är inte alls säkert att behandlingen måste 

vara lika. Arbetet - mötet individer emellan - måste ske med respekt för individens 

självbestämmande och integritet, och då måste också bemötandet se lite olika ut beroende på 

”vem” vi möter.  

8.2 Slutsats 

Slutsatsen som kan dras är enligt tre följande punkter: 

 

 Betydelsen av genus/ kön spelar inte så stor roll för hur förskolans samlingar planeras, 

utan pedagogerna tänker på barnen som grupp och planerar samlingarna därefter. 

 

 Förskollärarna bemötte barnen som individer och inte utifrån kön under förskolans 

samling. 

 

 Förskollärarnas uppmärksamhet riktar sig främst mot de barn som hörs och syns mest 

och inte utifrån barnens könstillhörighet. Det vill säga olika behandling och 

bemötande visade sig främst beror på det som barnen i själva verket säger eller gör.  

8.3 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagogen samtalar och bemöter barnen under 

samlingen och jag tycker att mitt val av material bidrog till detta på ett positivt sätt. Materialet 

hjälpte mig att få svar på mina frågor och komma fram till en slutsats. Intervjuerna och 

observationerna gjorde jobbet enklare för mig, och jag kunde se hur pedagogerna bemötte 

barnen och hur de tänkte kring genus. Eftersom jag gjorde denna studie ensam, så har jag 

ingen möjlighet att jämföra mina observationer och intervjuer med någon annans. Detta med 

jämförande är dock svårt, eftersom en replikation av en studie aldrig kan bli helt lika, i och 

med att allt i detta samhälle står i en ständig förändring etcetera. 

 

                                                 
98 Olofsson (2007), s.56 
99 Eidevald (2009), s.182 
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Innan intervju och observation informerade jag föräldrarna och pedagoger om min studie och 

dess syfte vilket jag ser som positivt, då alla var medvetna om detta och det uppstod inget 

missförstånd mellan oss. Att ge pedagoger intervjufrågorna i förväg underlättade både för 

dem och för mig, att veta vad det kommer handla om gjorde att pedagogerna hade möjlighet 

att vara förberedda. Det finns visserligen både fördelar och nackdelar med detta. Fördelen är 

att både intervjuaren och den som blir intervjuad är förberedda inför intervjun. Nackdelen kan 

vara att pedagogen skulle kunna ”hitta på” svar när de fått frågorna innan, för att visa att de 

jobbar med genusfrågor. Intervjuerna blev korta och detta kan bero på att båda parterna var en 

aning ovana vid situationen. Det kan även bero på att informanterna sett frågorna innan var 

förberedda och därför svarade kort på allt. Även tidsfaktorn spelade en viktig roll då 

informanterna redan innan meddelat att de hade en begränsad tid för intervjun, vilket gjorde 

att intervjun präglades av en underliggande press. Orsaken till att jag valde ”förskolans 

samling” är att den är vuxenstyrd, och det gör det lättare för mig att kunna observera. Jag 

kunde se att det som pedagogen sa också stämde överens med hur hon i praktiken jobbade 

med genus under samlingen.  

8.4 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning som skulle vara intressant är att göra en liknande studie, fast 

utifrån ett barnperspektiv. Det vill säga barnens syn på samlingen, hur tiden används, hur de 

tycker att pedagogen behandlar dem, om pojkar och flickor bemöts lika, vad de tycker om 

barn som stör, och pedagogens reaktion kring detta exempelvis. Svårigheten i att intervjua 

barn handlar dock om de etiska regler som forskningsvärlden antagit, vilket skulle försvåra en 

sådan undersökning. Barnens perspektiv kanske skulle kunna ge vuxenvärlden nya idéer, 

vilket skulle vara mycket intressant att få ta del av. 
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9 Slutord 

Denna studie har varit mycket intressant och lärorik för mig. Genom den har jag fått inblick i 

hur jag som pedagog ska jobba med genus i förskolan i framtiden. Även om det verkar 

naturligt att man pratar på ett sätt med pojkar, och på ett annat sätt med flickor, är det viktigt 

att man är medveten om att det finns flickor som också behöver uppmärksamhet och 

uppmuntran. Genom denna studie har jag förstått vad genus är för något. Som läroplanen 

säger så ska man behandla alla lika, så att alla får samma möjligheter och blir starka och 

utvecklas som personer. Jag fick även lära mig att genus är något som har betydelse och är 

skapat av samhället. I framtiden vill jag gärna kunna samtala om genus med mina kollegor, så 

att inget barn glöms bort och att alla behandlas lika. Jag vet att detta är svårt men om vi 

samarbetar kan vi förändra det. 
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Bilaga 1 

 

Hej, 

 

Jag heter XXX och går min sista termin i lärarutbildningen och ska skriva 

examensarbete som handlar om genus/ kön under samlingar. Min sista 

verksamhetsförlagda utbildning är under vecka 8-12. För att kunna skriva och 

jobba med mitt examensarbete om genus behöver jag observera Er som pedagog 

och barn i förskolan. Syftet med studien är att i ett genusperspektiv undersöka 

hur ni som pedagoger planerar en aktivitet i förskolans samling och hur ni som 

pedagoger bemöter barnen under samlingar. 

  

Namnet på barn och pedagog samt förskolans namn och avdelningar kommer att 

vara anonym under min studie, vilket betyder att ingen kommer veta i vilken 

förskola och avdelningar jag har gjort mina observationer och intervjuer. 

Deltagning är frivilligt och Ni kan när som helst avsluta deltagningen under 

studiens gång.  

 

Om Ni undrar över något eller har frågor kan Ni kontakta mig. 

Tel: 073- xxxxxx 

Epost: XXXXX@yahoo.com 

 

Tack på förhand! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Bilaga 2     2012-02-08 

 

 

 

Hej alla föräldrar, 

 

Nu går jag sista termin i lärarutbildningen och ska skriva mitt examensarbete 

som handlar om genus/ kön under samlingar. Min sista verksamhetsförlagda 

utbildning är under vecka 8-12. För att kunna skriva och jobba med mitt 

examensarbete om genus behöver jag observera Era barn i förskolan. Syftet med 

studien är att i ett genusperspektiv undersöka hur pedagoger planerar en aktivitet 

i förskolans samling och hur pedagoger bemöter barnen under samlingar. 

  

Barnets identitet kommer att vara anonym och inga riktiga namn kommer att 

användas i mitt arbete. Det kommer inte skrivas på vilken förskola jag har gjort 

min observation. Deltagning är frivilligt och Ni kan när som helst avsluta 

deltagningen under studiens gång. Om Ni som föräldrar har något emot att Ert 

barn deltar i undersökningen, ber jag Er att skriva in barnens namn. Jag behöver 

svaret snarast och helst innan vecka 8.  

 

Om Ni undrar över något eller har frågor kan Ni kontakta mig. 

Tel: 073-XXXXX 

Epost: XXXXXX@yahoo.com 

 

Tack på förhand! 
 

 

 Ja, mitt/mina barn får vara med i undersökningen. 

 

 Nej mitt/mina barn får inte vara med i undersökningen. 
 

 

 

Barnet/barnens namn: 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Målsmans underskrift: 

 

________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 

Intervju frågor 

 

1- Pedagogens bakgrund 

1. Vilken utbildning har du?   

2. Hur länge har du jobbat i förskolan? 

3. Fanns genusfrågorna med i din utbildning? I så fall hur mycket och på vilket sätt? 

4. Berätta vilka kunskaper och erfarenhet du har av genusfrågans betydelse i förskolan? 

  

2- Pedagogens tankar om ”genus/ kön” under samlingar 

1. Berätta om du tänker på ”genus” när du planerar dina samlingar, och i så fall på 

vilket sätt? 

2. Hur kan läroplanen s. 5 ”förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller…” implementeras i förskolans samling? 

a. Vad kan detta innebära i praktiken? Ge exempel. 

b. Hur resonerar du när du pratar med pojkar/flickor på samlingen? Tycker 

du att du gör skillnad i ditt ordval om det är en pojke eller en flicka? Om 

ja, på vilket sätt? 

c. Bemöter du flickor och pojkar på samma sätt under samlingen? 

d. Har du funderat över om du ger pojkar och flickor lika mycket tid och 

uppmärksamhet under samlingen? Om någon får mer tid – vad kan det 

bero på? 

e. Vad tänker du om ditt eget kroppsspråk i förhållande till pojkar, 

respektive flickor under samlingen? 

f. Tror du att pojkar respektive flickor uppskattar olika sätt att genomföra 

samlingen beror på deras könstillhörighet (flickor/pojkar) eller beror 

barnens uppfattning om samlingen på individuella egenskaper eller 

åsikter?  

 

3- Pedagogens tankar om ”manliga” förskollärare 

1. Vilken betydelse har det om förskolans personal är kvinnor eller män för utveckling 

av traditionella könsmönster och könsroller? 

a. Kan kvinnor och män komplettera varandra och ge olika perspektiv till 

samlingen? 

2. Hur kan läroplanens mål s.9 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin 

identitet och känner trygghet i den” implementeras i förskolans samling? 

a. Vad innebär detta i praktiken? 

b. Hur undersöker du vad barnets personlighet? 

c. Hur undersöker du vad barnet uppskattar, är bra på eller hur barnet reagerar i 

olika situationer? 

 


