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Abstract 

The purpose with this study has been to study constructions of traditional gender norms and gender roles 

that appear during interactions between the children as well as between the children and the teachers in 

preschool. The study is based on two central questions, which are: How to construct and repeat 

traditional gender differences and stereotype expectations in the pedagogues' speech, actions and 

interactions with the children, as well as how to construct and repeat traditional gender differences and 

stereotype expectations in the children's speech, actions and interactions with each other. Observation is 

the main research method for this study. We have made observations in two different preschools. One is 

a municipal preschool located in an ethnically diverse area and the other is privately owned and located 

in a more ethnically homogeneous area. To analyze and get a deeper understanding of the collective 

material and the knowledge gathered from the observations, the socio-cultural perspective and the social 

constructivist perspective as well as central concepts around gender, masculinity and norms have been 

used. Previous research in this field has been used to put the study into perspective and discuss the 

results.   

The results of this study show that traditional gender differences are maintained and strengthened, but 

also counteracted and transformed in the interaction of children and teachers and in the interaction of 

children with each other at these two preschools. This happens in both children's and teachers' actions, 

ways to talk and use the language with different gendered words, but also in children's relation to the 

materials and environment in preschool. The results show it is more acceptable that girls tend to 

counteract and transform traditional gender differences than boys. The teachers counteract and 

transform traditional gender differences more with girls than with boys. The study shows that it is most 

often girls who counteract and transform traditional gender differences in preschool. The masculine is 

not always over the feminine in all situations. Hegemony and dominance are created in special 

situations. In some situations, the feminine is over the masculine. Role-playing is a situation that can be 

seen as a girls` arena, where the girls have the power and dominance over the boys.  

Keywords: Preschool, traditional gender roles, gender, interaction, gender constructions.  
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1. Inledning 

1.1 introduktion till ämnet 
Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi upplevt att pojkars och flickors sociala 

relationer är separerade enligt traditionella könsmönster. Enligt läroplanen för förskolan förväntas 

förskolans pedagoger motverka traditionella könsmönster och könsroller. Förskolan ska vara en 

jämställd arena, där flickor och pojkar ska mötas på lika villkor och ges samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98, rev 16, s. 5). Under 

vår praktik (VFU) har vi upplevt att förskolan inte lever upp till det målet i läroplanen. Vi har stött på 

pedagoger vars bemötande och handlande av barn grundar sig i stereotypa förväntningar på hur pojkar 

respektive flickor förväntas vara. Många forskare inom genusområdet påpekar också att trots ambitioner 

och ansträngningar hos pedagoger att motverka traditionella könsmönster förefaller det svårt att leva 

upp till dessa ambitioner. Pedagoger och barn är delaktiga i barns interaktioner och bidrar till att 

konstruera traditionella könsmönster (se till exempel Odenbring 2010, Månsson 2000, Eidevald 2009). 

Eidevald (2009) förklarar att förskolan inte når upp till målet som har utformats i läroplanen för 

förskolan, utan snarare förstärker än utmanar traditionella könsmönster. Traditionella könsmönster 

dominerar inom förskolans verksamhet, då pojkar och flickor bemöts utifrån stereotypa föreställningar 

om kön (Eidevald 2009, s. 2). 

Under vår utbildning har vi fått nya kunskaper om begreppen genus och kön. Vi har blivit medvetna 

om att frågor som berör genus/kön är viktiga och har stor betydelse i vårt kommande yrke. Vi anser att 

jämställdhet och genus är viktiga ämnen för förskolans verksamhet eftersom alla barn behöver uppleva 

gemenskap och tillhörighet i förskolan samt ges möjlighet att lära och utvecklas oavsett kön och utan de 

begränsningar som traditionella könsmönster innebär. Det hjälper dem att utveckla en positiv och trygg 

identitet. Vi som blivande förskollärare vill arbeta med ett genusmedvetet förhållningssätt i förskolan 

och uppnå jämställdhet. Därför har vi valt ämnet genus att undersöka närmare i vår studie. I vår uppsats 

vill vi forska vidare kring genus i förskolan för att öka kunskap och medvetenhet om hur traditionella 

könsmönster konstrueras i barns och pedagogers interaktioner i förskolan. Vi vill få en bredare insikt 

och förståelse i vad som bidrar till konstruktion av kön samt vilka olika faktorer som inverkar på 

pedagogers och barns skapande av kön inom förskolans verksamhet. 

Studien kommer att handla om flickors och pojkars relationer och interaktioner med varandra och 

med pedagoger ur ett genusperspektiv. Målet med studien är att öka medvetenhet hos pedagoger i 

bemötande med barnen i förskolan. Genom att synliggöra hur traditionella könsmönster kan konstrueras 

i barns och pedagogers interaktioner kan pedagoger bli mer medvetna om dessa konstruktioner och 

därmed skapas möjligheter för kritisk medvetenhet hos pedagoger. Denna medvetenhet kan leda till nytt 

tänkande och ifrågasättande av dessa traditionella könsmönster i förskolans verksamhet. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen och medvetenheten om barns och pedagogers 

konstruerande/görande av kön inom förskolans verksamhet. Vi vill studera och synliggöra hur och på 

vilka sätt traditionella könsnormer och könsroller görs och konstrueras i förskolebarns och pedagogers 

handlingar och interaktioner. Utifrån syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1-Hur konstrueras och upprepas traditionella könsskillnader och stereotypa förväntningar i 

pedagogernas tal, handlingar och interaktioner med barnen i förskolan? 

2-Hur konstrueras och upprepas traditionella könsskillnader och stereotypa förväntningar i barnens tal, 

handlingar och interaktioner med varandra i förskolan? 

1.3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt presenterar vi studiens teoretiska utgångspunkter. Vi har valt att utgå från ett 

sociokulturellt perspektiv i studien. En central utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet är att 

människor hela tiden lär av varandra genom interaktioner. Vi anser att det sociokulturella perspektivet är 

relevant för vår studie. Det ska hjälpa oss att undersöka hur barnen i förskolan genom sina handlingar 

och interaktioner med varandra och med pedagogerna tar till sig olika föreställningar och 

förhållningssätt om de traditionella könsskillnader, och lär sig vilka sätt att agera och tänka om kön som 

accepteras och vilka som avvisas. 

För att kunna analysera materialet utifrån ett genusperspektiv har vi även valt att utgå från ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Utifrån det perspektivet kan vi undersöka hur traditionella 

könsskillnader konstrueras socialt i barnens och pedagogernas interaktion.  

Gemensamt för det sociokulturella och det socialkonstruktivistiska perspektivet är tankar om att den 

enskilda individen påverkar omvärlden genom sitt språk, sina handlingar och tankar. De två 

perspektiven med de centrala begreppen ligger till grund för studiens analys och kan tillsammans bidra 

till att få en fördjupad analys av materialet utifrån genus, barns och vuxnas interaktioner. 

 

1.3.1 Ett sociokulturellt och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv  

Den ryske psykologen Lev S Vygotskij (1896–1934) är grundare till det sociokulturella perspektivet. 

Vygotskij (1999) förklarar i boken Tänkande och språk att barn är sociala varelser redan från födseln 

och genom språket kommer barn i dialog med andra. Genom sociala samspel med andra lär barn känna 

sig själva. Språket är ett medel för sociala samspel, då genom språket kommunicerar människor med 

varandra och förmedlar sina sociokulturella erfarenheter (Vygotskij 1999, s. 11–13). 

Den främste representanten på det sociokulturella perspektivet i Sverige är pedagogikprofessor Roger 

Säljö. Säljö (2000) förklarar i Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv att enligt Vygotskij sker 
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lärande som en social process, och människor formar sina erfarenheter, uppfattningar och tankar genom 

samspel med andra (Säljö 2000, s. 18). Utifrån det sociokulturella perspektivet är kunskaper och 

erfarenheter som människor har inte något som färdigförpackade enheter som finns från födelsen utan 

de som människor får av andra genom sociala interaktioner och samspel i det sammanhanget människor 

finns i (Säljö 2000, s. 125). Vygotskij (i Säljö 2000) förklarar att genom interaktion och samspel med 

andra lär sig barnet se och höra hur de andra tänker, föreställer sig och förhåller sig till sin omgivning, 

och då tar barnet till sig det sättet att agera och tänka som fungerar i sin omgivning. Genom samspel och 

interaktion lär sig barnet tidigt vilka förväntningar och kulturella normer som kontrollerar hur barnet ska 

agera (Säljö 2000, s. 35–37). Vygotskij (1995) skriver i boken Fantasi och kreativitet i barndomen hur 

människor skapar, tolkar och gestaltar sin föreställningsvärld (Vygotskij 1995, s. 9). Vygotskij (1995) 

menar att samspel och dialog med vuxna är en viktig förutsättning för barns inlärning. Barn kan 

reproducera det som de har erfarit och upplevt i samspel och dialog med andra. Vygotskij förklarar att 

man kan urskilja två typer av människors handlingar. En av dem kallas reproduktiv eller återskapande, 

och den är förknippad med människans minne och tidigare intryck. Den karakteriseras av att människor 

upprepar och återskapar det som redan tidigare har hänt (Vygotskij 1995, s. 10, 11).  

I studien utgår vi även från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Med utgångspunkten i det 

perspektivet försöker vi visa hur kön är en social konstruktion, och hur uppfattningar om kön 

konstrueras socialt genom handlingar och interaktioner mellan barn och mellan barn och vuxna. 

Brinkkjaer & Høyen (2013) skriver att socialkonstruktivism är en av de riktningarna som betonar 

det antagandet om att världen och verkligheten är socialt konstruerade av människor. Dessa 

konstruktioner är tillfälliga och kan förändras (Brinkkjaer & Høyen 2013, s. 94). Utifrån det 

socialkonstruktivistiska perspektivet är verklighet en överenskommelse. Den enskilda individens 

uppfattning och förståelse är socialt konstruerad i den meningen att hen är född in i ett existerande 

samhälle. Där finns rådande kollektiva föreställningar som reproduceras socialt genom uppfostran och 

socialisering. Människans föreställningar om sig själv och sina omgivningar skapas i de sociala 

sammanhangen människan deltar i (Brinkkjaer & Høyen 2013, s. 91, 92). 

Helkama, Myllyniemi & Liebkind (2000) förklarar att enligt socialkonstruktivism lär människor sig 

att använda det språk och de villkor som finns i den kulturen de föds i. Människan har förmåga att 

använda symboler som gester, ljud och handlingar. Dessa symboler får innebörd i samspel mellan 

människor. Med sociala interaktioner kommer människor överens om betydelser av olika företeelser och 

ord, samt skapar gemensamma uppfattningar (Helkama, Myllyniemi & Liebkind 2000, s. 60–62).  

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt på kön tolkar vi att kön inte bara är biologiska och fysiska 

skillnader mellan kvinnor och män utan det är det som vi människor konstruerar socialt i samhället 

genom vårt sätt att tala och handla, samt våra uppfattningar och förväntningar på vad en man respektive 
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en kvinna måste vara. Genom det perspektivet är uppfattningar och berättelser om kön ständigt 

föränderliga beroende av det sammanhang som människor befinner sig i och de tidigare erfarenheterna 

som människor har. Med utgångspunkt i det perspektivet försöker vi synliggöra i studien hur 

uppfattningar om kön konstrueras socialt i barns och pedagogers tal och handlingar i förskolan. 

Utifrån det perspektivet kan följande begrepp intas och användas som verktyg för analysen av 

studiens material. Genus, normer och hegemonisk maskulinitet anses vara relevanta för analysen av 

materialet. Vi kommer att redogöra för de begreppen för att sedan kunna göra en analys för studiens 

material i relation till de begreppen. 

1.3.1.1 Begreppen genus och kön  

Yvonne Hirdman är en genushistoriker. Hirdman (2001) skriver i Genus – om det stabilas föränderliga 

former att begreppet genus står för människors vanor, förväntningar, föreställningar och tankar om kön 

samt könsroller. Begreppet genus är ett redskap som hjälper till att kunna diskutera hur könen görs och 

konstrueras socialt och hur könens relationer ser ut. Hirdman (2001) menar att genus är ett perspektiv 

och verktyg som hjälper till att studera och undersöka hur människor formas och formar sig själva till 

man eller kvinna och hur dessa grupperingar påverkar människor i sitt liv. Begreppet genus behövs för 

att kunna analysera kvinnors underordning och förstå hur både kvinnor och män är delaktiga i den 

underordningen. Könsroller är inte bara bestämda av det biologiska könet, utan de är föränderliga och 

socialt konstruerade av människor själva (Hirdman 2001, s. 11–14). Vidare presenterar författaren två 

begrepp. De är: genussystem och genuskontrakt. Med genussystem menar Hirdman (2001) att systemet 

bygger på principer som handlar om att se man och kvinna varandras motsatser. Mannen och de manliga 

egenskaper ses som norm och som värderas högre än kvinnan, och kvinnan ses som underordnade och 

avvikande från normen. Mannen ses som normbärare, som människan och alla andra varelser kommer 

under mannen (Hirdman 2001, s. 60–67). Med genuskontrakt menar författaren en överenskommelse, ett 

kontrakt skapas mellan människor, då människor genom sociala samspel kommer överens om vad som 

är lämpligt att vara och göra som kvinna respektive man (Hirdman 2001, s. 78–85). 

Kajsa Svaleryd (2002) definierar begreppet genus i Genuspedagogik- En tanke och handlingsbok för 

arbete med barn och unga. Enligt författaren omfattar begreppet genus vad det sociala systemet och 

kulturella arvet har format människor till. Enligt Svaleryd (2002) fokuserar begreppet genus på 

relationer mellan könen samt kvinnors respektive mäns beteenden, men också på hur människor 

upplever sina könstillhörigheter (Svaleryd 2002, s. 29). Svaleryd skriver att det finns skillnader mellan 

begreppen kön och genus och menar att kön är biologiskt betingat medan genus är en social 

konstruktion som beroende av kulturella och sociala kontexter. Det är människors tolkningar av könets 

biologiska skillnader som utgör genus och inte biologiska skillnader i sig (Svaleryd 2002, s. 30).  
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Vi anser att Hirdmans (2001) och Svaleryds (2002) tankar om begreppet genus är relevanta för studien, 

på grund av innebörden av det socialt konstruerade könet som konstrueras inom människors sociala 

handlingar. Begreppet genus har en central roll i vår undersökning eftersom uppsatsen går ut på att ta 

reda på hur kön konstrueras socialt bland barn och pedagoger i förskolan. Genus är ett verktyg som ska 

hjälpa oss att synliggöra det socialt konstruerade könet bland barn och pedagoger i förskolan. 

 

1.3.1. 2 Hegemonisk maskulinitet 

Raewyn Connell är sociolog. I Maskuliniteter förklarar Connell (1996) att begreppet hegemonisk 

maskulinitet innebär en struktur som konstrueras socialt i samhället och som gör att en grupp kan 

upprätthålla en ledande och dominerande position. I den strukturen har män dominanta positioner och 

kvinnor underordnade positioner. Beteenden och egenskaper som den hegemoniska maskuliniteten har 

anses vara positiva, naturliga och vanliga. Hegemonisk maskulinitet är inte någon fast kategori som 

alltid ser likadan ut, utan snarare upprätthåller maskuliniteten den hegemoniska positionen i olika 

mönster av genusrelationer i särskilda situationer (Connell 1996, s. 100–102). 

Genom hegemonisk maskulinitet undersöker vi i studien om pojkarna har en överordnad position 

och ges fler fördelar än flickorna i förskolans sammanhang.  

 

1.3.1.3 Normer 

Eva- Karin Wedin är en genuspedagog. Wedin (2009) skriver i Jämställdhetsarbete i förskola och skola 

att normer presenterar det som anses vara normala, godtagbara, önskvärda och eftersträvansvärda 

beteenden hos människor i sammanhanget. Med normer menas de informella regler för hur grupper och 

personer bör vara. Genom att använda normer kategoriserar vi människor i olika fack och kategorier 

som rätt, och fel. Normer är osynliga tills någon gör någonting som avviker, det är då vi människor 

reagerar. Det normala kan inte definieras utan att nämna det onormala och avvikande och tvärtom. 

Konstruerande och utpekande av det som är inte normalt och det som avviker leder till mobbning och 

diskriminering. I samhället finns traditionella könsnormer som innebär de föreställningar om kvinnligt 

och manligt som representerar och styr hur kvinnor respektive män ska bete sig för att bli betraktade 

som normala och godtagbara kvinnor och män. Traditionella könsnormer förändras i takt med att 

samhället förändras och ser olika ut i olika kulturer, tider och delar av världen (Wedin 2009, s. 43, 44). 

Vidare förklarar Wedin (2009) att i samhället finns det också en överordnad norm för manlighet. Denna 

maskulinitetsnorm företräder de kulturella föreställningar och uppfattningar på hur en man ska vara. 

Utifrån dessa maskulinitetsnormer är en "riktig" man den som inte gör saker som förknippas med det 

feminina. Riktiga män har makt över kvinnor. Femininitesnormer skapas i förhållande till dessa 

överordnade maskulinitetsnormer (Wedin 2009, s. 52). 
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Heléne Thomsson är doktor i psykologi. Thomsson (2003) förklarar att en maktstruktur som samhället 

förhåller sig till är könsmaktssystemet. Det begreppet innebär att samhället är som ett patriarkalt system, 

som kategoriserar individer efter vilket kön de har. Där män anses som norm som värderas högre än 

kvinnor, samt tilldelas mer makt och resurser än kvinnor. Däremot kommer kvinnor i andra hand. Både 

män och kvinnor har den bilden av män som är mer värda och har mer makt än kvinnor och agerar på 

det sättet som gör att de passar in i den bilden (Thomsson 2003, s. 36). 

Vi tar begreppet normer som grundläggande utgångspunkt i vår studie för att undersöka och 

synliggöra hur normer om kön konstrueras i förskolan. Det är viktigt att förstå hur dessa normer 

upprätthålls för att kunna bryta dessa föreställningar, uppfattningar och vanor om kön i förskolan. 

1.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör vi en översikt av tidigare forskning som berör ämnet kön/genus samt pedagogers 

och barns interaktioner i förskolans verksamhet.  

1.4.1 Barns och pedagogers interaktioner och konstruktioner av kön i förskolan. 

För att förstå hur kön upprepas och konstrueras i förskolan redogör vi för några tankar från Eidevalds 

studier. Christian Eidevald är universitetslektor som forskar kring genuspedagogik. Eidevalds (2009) 

avhandling Det finns inga tjejbestämmare- Att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och 

lek sätter fokus på att ta reda på vilka positioner hos flickor och pojkar som accepteras och vilka som 

avvisas av både barnen och pedagogerna i förskolan. Eidevalds studie har visat att förskolans personal 

bemöter barn utifrån stereotypa förväntningar och föreställningar om kön. Pedagoger i förskolan 

förstärker traditionella könsmönster istället för att utmana dem. Pedagogerna arbetar med att skilja på 

pojkar och flickor utifrån att betrakta dem som antingen pojkar eller flickor (Eidevald 2009, s. 2). 

Eidevald (2009) menar att i förskolan förväntas flickor och pojkar lära sig olika saker beroende av deras 

könsidentitet. Flickors och pojkars positioner bemöts olika i liknande situationer. Detta leder till att barn 

lär sig att vara flickor respektive pojkar samt positionerar sig på olika sätt i förhållande till varandra och 

till pedagoger. De kommer att lära sig vilka möjligheter de har genom hur de blir bemötta av pedagoger 

i olika situationer (Eidevald 2009, s. 115, 116). 

Eidevald (2011) förklarar i sin studie Anna bråkar- att göra jämställdhet i förskolan att det finns 

specifika förväntningar som konstrueras socialt bland människor och som kopplas till individer 

beroende på om de är män eller kvinnor. Män förväntas vara starka (2011, s. 54). Eidevald tar inte upp 

de traditionella föreställningarna om det kvinnliga. Utifrån vår uppfattning anser vi att kvinnor förväntas 

ha motsatta egenskaper till det manliga. Eidevald (2011) utgår i sin studie från det perspektivet som 

påstår att kön är socialt konstruerat, det vill säga feministisk poststrukturalism. Inom det perspektivet ses 

språket som en kärna för att möjliggöra uppdelningar av människor i olika kategorier. Det innebär att 
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ordet kvinna/flicka möjliggör att man identifierar en viss grupp av människor, samt kopplar vissa 

förväntningar och kroppsliga förmågor som sedan gör människor olika, utan att dessa olikheter behöver 

kopplas till själva biologiska könet (Eidevald 2011, s. 62).  

Annika Månsson är docent i pedagogik. Månssons (2000) avhandling Möten som formar- 

Interaktionsmönster på förskola mellan pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv handlar 

om hur interaktion och samspel mellan pedagoger och barn tar sig uttryck utifrån ett genusperspektiv. 

Studien undersöker pedagogernas föreställningar om barn utifrån genusperspektiv. Studien undersöker 

om det finns genusformande interaktionsmönster i interaktioner mellan pedagoger och barn i förskolan 

(Månsson 2000). Månssons studie har visat att genusaspekten som finns i interaktionen och samspelet 

mellan pedagoger och barn i förskolan är situationsbunden. Till exempel vid blöjbyte eller avklädning 

får pojkarna mer fysisk närhet och kontakt av pedagogerna än vad flickorna får. Både den verbala och 

icke verbala kontakten är mer omfattande vad gäller pojkarna. Däremot vid en annan situation som 

exempelvis måltiden är det svårare att följa dessa genusrelaterade skillnader (Månsson 2000, s. 19). 

Studien visar att i interaktion mellan pedagogerna och barnen ges pojkarna och flickorna olika 

möjligheter att uppfatta sig själva och sin omvärld. Samhällskategorin kön/genus finns på ett omedvetet 

sätt i de interaktionerna mellan pedagogerna och barnen. Pedagogerna ger pojkarna mer utrymme och 

uppmärksamhet än flickorna. Pojkarna får mer bekräftelse både genom att de får mer möjlighet till 

förlängda dialoger under längre tid och genom ögonkontakt (Månsson 2000, s. 197). 

Eva Ärlemalm-Hagsér är forskare och universitetslektor. Ingrid Pramling Samuelsson är 

seniorprofessor. Precis som andra forskare (Eidevald 2009, Månsson 2000) uppmärksammar även 

Ärlemalm-Hagsér & Samuelsson (2009) i studien Många olika genusmönster existerar samtidigt i 

förskolan hur olika traditionella könsmönster kommer till uttryck i förskolans vardagliga situationer och 

vilka genusstrukturer konstrueras i samspel och interaktion mellan barn och mellan barn och 

förskolepersonal. Studiens resultat visar att genus konstrueras av både barn och pedagoger i förskolan 

(Ärlemalm-Hagsér & Samuelsson 2009). Studien visar att det är främst barnen som själva är 

nyskapande och utmanar dessa genusstrukturer medan pedagogerna agerar mer könsstereotypt 

(Ärlemalm-Hagsér & Samuelsson 2009, s. 105). Överordning av maskulinitet är aktivt i förskolans 

vardagliga situationer, där maskulinitet överordnas som norm genom att pedagogerna riktar sina blickar 

och uppmärksamhet mot pojkarnas varande och görande mer än flickornas. Stereotypa föreställningar 

och genusstrukturer i barns lek förstärks i interaktion mellan pedagoger och barn och genom pedagogers 

stereotypa föreställningar om vad som intresserar pojkar respektive flickor i lekhandlingar. Pedagoger 

diskuterar olika lekteman med barn beroende på om barnet är en flicka eller en pojke. Enligt barn är 

leksaker inte könade, men när pedagoger interagerar i barns lek och benämner leksaker som "han" eller 

"hon" könar pedagoger därmed leksaker (Ärlemalm-Hagsér & Samuelsson 2009, s. 100, 101). 
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I pedagogen Ylva Odenbrings (2010) avhandling Kramar, kategoriseringar och hjälpfröknar: 

könskonstruktioner i interaktion i förskola, förskoleklass och skolår diskuteras hur kön konstrueras i 

interaktion mellan barn och mellan barn och pedagoger i olika situationer och sammanhang i förskolans 

och skolans verksamhet (Odenbring 2010). Studien visar hur gränsupprätthållande eller 

gränsöverskridande anordnas genom barns och pedagogers verbala och icke verbala handlingar. 

Gränsupprätthållande handlar om situationer där gränser mellan kön konstrueras eller förstärks, medan 

gränsöverskridande handlar om situationer där barn eller pedagoger agerar på det sättet som motverkar 

och omvandlar stereotypa förväntningar på pojkar och flickor (Odenbring 2010, s. 171). Odenbring 

(2010) förklarar att i interaktion mellan barn och pedagoger använder pedagoger vissa kategoriseringar 

för att tillskriva barnen olika egenskaper utifrån kön. Pedagoger kan använda vissa kategoriseringar som 

kan ses som beröm och uppmuntran för barn, men dessa kategoriseringar kan handla om stereotypa 

förväntningar på kön som rör flickors och pojkars agerande eller utseende. Att uppmuntra och berömma 

pojkar som gör vissa aktiviteter som kräver styrka och förbinda det med den fysiskt starka kroppen för 

pojkar kan kopplas till det dominerande maskulinitetsidealet som handlar om att pojkar anses vara starka 

och tuffa. På samma sätt finns föreställningar om femininitet som berättar om hur flickor förväntas vara. 

Dessa kategoriseringar skapar förutsättningar för konstruktioner av gränser mellan kön (Odenbring 

2010, s.131–133). Studiens resultat skiljer sig mot tidigare forskning då studien visar att traditionella 

könsroller kan ha en sekundär betydelse för pojkar. Detta visar sig när pojkarna har tagit en rollkaraktär 

av det motsatta könet under leken (Odenbring 2010, s. 167). 

Den tidigare forskning som har presenterats ovan visar att pedagoger medvetet eller omedvetet 

formar möjligheter till att konstruera traditionella könsmönster i förskolan. Pedagoger bemöter barn i 

förskolan utifrån traditionella könsmönster. Med utgångspunkt i den tidigare forskning vill vi i vår 

uppsats undersöka och synliggöra hur pedagoger tillsammans med barn bidrar till att konstruera 

traditionella könsnormer. Detta för att öka medvetenhet hos pedagoger i bemötande med barn. 

 

1.4.2 Könsnormer och markörer för kön 

I studien utgår vi även från Annette Hellmans, Fanny Ambjörnssons och Tomas Saars studier som 

handlar om vilka markörer som kopplas till flickighet respektive pojkighet och hur barn genom 

interaktion med andra konstruerar och använder olika könsnormer och markörer för kön. 

Annette Hellman är docent och universitetslektor. Hellmans (2010) avhandling Kan Batman vara rosa? 

Förhandlingar om pojkighet och normalitet på en förskola handlar om hur normer om pojkighet 

förhandlas bland barn på förskolan. Studien visar hur barnen genom handlingar och interaktioner med 

varandra använder markörer för pojkighet och konstruerar olika kategorier såsom ålder och kön genom 

olika former av exkluderings-och inkluderingsprocesser (Hellman 2010, s. 16). Studien diskuterar vilka 
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handlingar som betraktas pojkiga, vilka barn som tillräknas typiskt pojkigt och vilka som inte är det. 

Hellman undersöker också hur barn i sina förhandlingar förstärker eller förändrar normer om pojkighet, 

samt i vilka sociala situationer dessa normer accentueras och i vilka situationer ges mindre betydelse. I 

studien diskuteras hur barnen förhandlar tillträde till lek och på vilket sätt pojkighet, kön och ålder ges 

betydelse i de förhandlingarna (Hellman 2010, s. 17, 18). Barnen använder markörer för att förhandla 

normer om pojkighet. Dessa markörer såsom kläders passform, frisyrer, rörelser och röstläge handlar om 

barns kroppar (Hellman 2010, s. 171). Hellman menar att i leken skapar barnen normer om hur flickiga 

kroppar respektive pojkiga kroppar bör se ut, röra sig eller klä sig för att bli accepterade och passa in i 

leken. För barn spelar det inte stor roll om man är pojke eller flicka för om man får vara med i leken 

eller inte. De viktigaste är vad man har för olika markörer för kön (Hellman 2010, s. 174, 175).  

I linje med detta har Fanny Ambjörnsson (2009) skrivit i sin artikel "Den rosa overallen. Om 

genusfostran, modeller av jämställdhet och identitetspolitiska markörer" att den rosa färgen är en av de 

markörerna som kopplas till flickighet. Många föräldrar försöker undvika rosa kläder på sina flickor för 

att rosa både könsbestämmer och förpassar flickor till förtyckande passivitet. Rosa färgen undviks på 

pojkar för att de inte ska uppfattas som flickor (Ambjörnsson 2009, s. 42). Ambjörnsson (2009) skriver 

att det är mer accepterat att flickor ska åtgärdas och kläs om i blått och inte pojkar som ska kläs om i 

rosa. Det finns alltid en rädsla att pojkar ska uppfattas som flickor om de ska ta på sig rosa eftersom 

flickor betraktas som avvikande med lägre status än pojkar (Ambjörnsson 2009, s. 46). 

Tomas Saar är universitetslektor i pedagogik. Saar (2008) belyser i sin studie hur maskulinitet och 

femininitet rangordnas mellan flickor och pojkar i skolor/förskolor. Skolan/förskolan är som en arena 

för femininitet och maskulinitet. De maskulina positioner som handlar om styrka och våld upprepas ofta 

mellan barn och skapar gränser mot de feminina. Saar (2008) menar att i skolan/förskolan använder, 

prövar och upprepar barn olika markörer och normaliseringar för att undvika att hamna utanför 

killgruppen eller tjejgruppen och riskera att betraktas som en maskulin flicka eller feminin pojke. 

Maskulinitet förhandlas genom markörer som trotsighet, livlighet och tuffhet. Dessa markörer för 

maskulinitet skapar status och popularitet mellan barn. Traditionella könsnormer skapas och finns 

nedlagda i barns men också i vuxnas sätt att tala och handla (Saar 2008, s. 182–184). 

1.4.3 Barns interaktioner i förskolans fysiska miljöer 

Elisabeth Nordin-Hultman (2004) studerar i sin avhandling Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande barns identitets -och subjektskapande utifrån den fysiska pedagogiska miljöns 

utformning. Nordin-Hultman (2004) förklarar att barn inte är på ett speciellt sätt utan de blir på olika sätt 

i relation till de normer och möjligheter som olika miljöer utgör. Den fysiska miljön och det materialet 

som finns i förskolan kan skapa möjligheter eller begränsningar för barns konstruktion av kön samt ge 

tecken på hur pojkar och flickor bör vara (Nordin-Hultman 2004, s.168, 169). 
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1.5 Metod och material 

I följande avsnitt redogör vi för metodvalet. Under det avsnittet beskrivs också urvalet och hur 

undersökningen har genomförts. Studiens reliabilitet och validitet beskrivs också under det avsnittet. 

Metodsavsnittet avslutas med de forskningsetiska aspekterna.  

1.5.1 Kvalitativa metoder 

Den här uppsatsen är en kvalitativ studie som bygger på en kvalitativ undersökningsmetod. Eftersom 

studien syftar till att undersöka hur kön konstrueras socialt i handlingar och interaktioner mellan barn 

och mellan barn och pedagoger i förskolan, ter sig en kvalitativ metod med observationer lämpligast, 

eftersom genom en kvalitativ metod kan vi komma nära den miljön och de människorna som vi 

undersöker och få en fördjupad förståelse för barnens och pedagogernas handlingar och interaktioner i 

förskolan. Enligt Ahrne & Svensson (2015) går kvalitativa metoder ut på att forskare kan beskriva, tolka 

och skapa djupare förståelser om det som ska studeras, och det är vad vår studie syftar till (Ahrne & 

Svensson 2015, s. 10–13). Vi har valt att göra observationer för att samla materialet som hjälper oss att 

svara på studiens frågeställningar. Stukàt (2011) skriver att en huvuduppgift för den kvalitativa metoden 

är att tolka och förstå resultat som uppstår, inte att generalisera och förutsäga. Intervjuer och 

observationer är tekniker som används inom kvalitativa forskningar för att samla materialet. I materialet 

som bearbetas genom en kvalitativ analys spelar forskarens egna tankar, erfarenheter och känslor en 

central roll och ses som en tillgång för tolkningen (Stukàt 2011, s. 36). Studien bygger på våra egna 

tolkningar av det insamlade materialet utifrån vår egna teoretiska och praktiska förförståelse av området, 

i enlighet med ett kvalitativt förhållningssätt. 

 

1.5.1.1 Öppna icke deltagande ostrukturerade observationer 

Undersökningen utgår från öppna icke deltagande ostrukturerade observationer. Utifrån studiens syfte är 

observationer det självklara valet, då genom observationerna kan vi vara med och observera vad barnen 

och pedagogerna säger samt gör saker och ting som kan kopplas till konstruktionen av kön i förskolan. 

Observation enligt Patel & Davidson (2011) är en kvalitativ metod som hjälper forskare att samla 

information och studera skeenden och beteenden i ett naturligt sammanhang och i samma stund som de 

sker, då forskare kommer nära det fenomenet som ska studeras och är på platsen när det händer något 

som kan kopplas till det hen är intresserad av (Patel & Davidson 2011, s. 91). Observation brukar 

användas för att få tydlig information och ta reda på vad människor faktiskt gör och inte bara vad de 

säger (Stukàt 2011, s. 55). 

Vi har informerat barnen och pedagogerna om studien och syftet med våra observationer, då de 

öppna observationerna innebär att den som ska observera ska informera undersökningsfältet om syftet 

och intentionerna med sina observationer (Lalander 2015, s. 99). Innan vi har börjat observera har vi 

kontaktat pedagogerna och barnen och presenterat oss själva och vår studie, samt förklarat hur 
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observationerna ska ske och att deltagandet är frivilligt och de kan avbryta när som helst. Vi har även 

lämnat ett skriftligt informationsbrev till barnens vårdnadshavare (se bilaga).  

De observationerna som vi har genomfört är ostrukturerade observationer. Eftersom det är vad 

barnen och pedagogerna gör och säger och som kan kopplas till konstruktionen av kön som vi är 

intresserade av att observera har vi inte använt oss av ett färdigt observationsschema eller valt ut några 

särskilda situationer för att observera, utan bara följt och observerat barnens och pedagogernas olika 

beteenden i deras vardagliga aktiviteter, i syftet att utforska och notera hur de beter sig samt anteckna 

och fånga händelser som kan kopplas till konstruktionen av kön i olika situationer. Vi har varit mer 

öppna och uppmärksammat samt antecknat med papper och penna en mängd olika typer av situationer 

som kan ha betydelse för studien. Observationerna har genomförts under tre veckor. Under den perioden 

har vi observerat många situationer men för att avgränsa materialet har vi valt ut några av dem 

situationerna för att analysera. Observationerna har genomförts med papper och penna samt 

dokumenterats ner i ett anteckningsblock och transkriberats direkt efter det för att analyseras sedan. I 

dessa ostrukturerade observationer observerar forskare kontinuerligt och skriver ned vad som händer 

med sina egna ord som dagboksanteckningar (Stukàt 2011, s. 56, 57). Enligt Bryman (2011) innebär 

ostrukturerade observationer att forskare inte använder sig av ett observationsschema för att registrera 

olika beteenden. Syftet med den typen av observationer är att så detaljerat notera hur 

undersökningsdeltagare beter sig och ge en narrativt hållen beskrivning av deltagarnas beteenden. Dessa 

observationer tillämpas väl i samband med icke deltagande observationer (Bryman 2011, s. 266). 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar har icke deltagande observationer valts, där vi som 

observatörer har en icke deltagande roll vid observationerna. Vi har valt icke deltagande observationer 

för att påverka situationer och händelser som sker mellan barnen och mellan pedagogerna och barnen så 

lite som möjligt, för att få bättre kvalitet på observationerna. Flera författare (till exempel Franzén, 

2014) betonar fördelen med den metoden då risken för påverkan av situationer och händelser minskar 

om man jämför den med deltagande observationer (Franzén 2014, s. 62). 

 

1.5.2 Urval och genomförande  

Observationerna har skett i två förskolor, Blomma och Fjäril (fingerade namn). Blomma är en kommunal 

förskola som ligger i ett så kallat etniskt mångfaldsområde, där de flesta barnen och pedagogerna har ett 

annat etniskt ursprung än svenskt, medan Fjäril är en privat förskola som ligger i ett etniskt homogent 

område, där få pedagoger och barn har ett annat etniskt ursprung än svenskt. I studien har två 

avdelningar med barnen i ålder 3-5år deltagit. På avdelningen på förskolan Blomma arbetar tre 

pedagoger på 20 barn. På avdelningen på förskolan Fjäril arbetar fem pedagoger på 23 barn. De två 

förskolorna har valts ut utifrån bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskare väljer att göra sin 
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undersökning med de människor som forskare tidigare har varit med och känner igen dem (Bryman 

2011, s. 351). Vi har valt de två förskolorna som vi har tidigare gjort vår verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) i och de två avdelningarna där vi har tillbringat vår VFU, för att vi är välbekanta med barnen och 

pedagogerna och har en bild av hur de brukar bete sig, även för att den ena förskolan är kommunal och 

den andra är privat, samt de förskolorna skiljer sig i etniska sammansättningar, vilket kan bli intressant 

att jämföra studiens resultat och se om det finns skillnader mellan de två förskolorna. Anledningen till 

att vi har valt att göra observationer i två förskolor istället för en grundar sig även i att vi vill ha ett 

bredare perspektiv för att dra slutsatser som inte baseras på enskilda arbetsplatser. Var och en av oss har 

gjort observationer i var sin vfu-förskola. Vi har inte varit tillsammans vid observationerna på grund av 

tidsbesparing. Innan vi har börjat med observationerna har vi mailat förskolornas chefer och informerat 

om studiens syfte och tillvägagångssätt. Cheferna har varit mycket positiva till vår uppsats och godkänt 

att förskolorna ingår i studien. Efter det har vi kontaktat pedagogerna och kommit överens om tider för 

observationer. Vi har lämnat ett skriftligt informationsbrev till barnens vårdnadshavare och frågat efter 

samtycket (se bilaga). Observationerna har genomförts under tre veckor, tre timmars observation per 

dag på varje förskola.  

Franzén (2014) förklarar att när studenter väljer att genomföra sina icke deltagande observationer 

på sin vfu-förskola kan det ha en nackdel och fördel. Det kan bli svårt att fokusera på observationer om 

barnen vill interagera med forskaren. Det kan bli svårt att barnen förstår varför forskaren inte deltar med 

dem. Däremot kan det vara bra att forskaren är bekant med barnen och personalen och har en bild av 

vilket varje barn är och hur de brukar bete sig, vilket underlättar forskarens tolkningar av 

observationerna (Franzén 2014, s. 61). Vi som icke deltagande observatörer har upplevt den nackdelen 

med vårt metodval och de svårigheterna med barnen då barnen vill interagera med oss på det sättet som 

de är vana med. Det har varit svårt i början att förklara till dem varför vi inte deltar med dem. Våra 

etablerade relationer med barnen har bidragit till att vi har blivit avbrutna i observationerna vid några 

tillfällen, då barnen har påkallat vår uppmärksamhet. Detta har resulterat i bristande fokus hos oss som 

observatör. Men efter ett tag upplevde vi att barnen blivit bekväma och vana med vår närvaro som icke 

deltagande observatörer. Den tidigare etablerade bekantskapen med barnen och pedagogerna har 

bidragit till en smidig empirisamling och underlättat våra tolkningar av vad vi har sett. 

Våra ostrukturerade icke deltagande observationer har möjliggjort att vi har kunnat röra oss fritt och 

följa pedagogerna och barnen i olika platser och situationer. Vidare har vi upplevt en nackdel med vårt 

metodval, då med våra anteckningar av händelser med papper och penna tvingades vi att ta bort blicken 

från pedagogernas och barnens handlingar och interaktioner för att anteckna. Det innebär att vi har 

missat vissa kommunikationer och händelser som har skett. 
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1.5.3 Reliabilitet och validitet 

Vi har under studiens gång förhållit oss till reliabilitet och validitet och varit medvetna om vikten av de 

begreppen. Reliabilitet/trovärdighet handlar om att forskare ska samla sitt material på ett noggrant sätt 

och i tillräcklig mängd för att sedan ska kunna dra slutsatser av det materialet. Det handlar också om att 

forskare ska ha en struktur på sitt arbete så att man kan undvika att det man själv tar för givet skymmer 

möjligheten att se och gör det svårt att få svar på sitt syfte (Ross 2014, s. 51). I vår studie har vi valt att 

observera vad som sker i barnens och pedagogernas interaktioner i olika situationer i förskolans 

vardagliga aktiviteter utan att delta, för att undersökningens reliabilitet inte ska påverkas, då vår roll som 

observatör och vår närvaro inte ska påverka hur både barnen och pedagogerna handlar och agerar. 

Stukát (2011) skriver att vid kvalitativa studier kan forskare ses som ett mätinstrument, då forskare 

genom sina tolkningar kan påverka resultat och minska reliabiliteten. Stukàt menar att i kvalitativa 

undersökningar riskerar reliabiliteten att påverkas av forskaren, då forskaren kan misstolka vad 

informanten säger eller gör (Stukát 2011, s 133, 134). Under studiens observationer bär vi med oss det 

som författarna har uttryckt om reliabilitet. Vi har genomfört observationerna vid många olika 

situationer i två olika förskolor för att vi har tänkt att genom olika situationer kan vi få större förståelse 

för hur kön görs och konstrueras i barns och pedagogers interaktion, och få en tydlig bild av de 

situationerna som har observerats. 

Validitet handlar om granskning och bedömning av om studien motsvarar det som undersöks. Det 

innebär att materialet som samlas in ska vara väsentligt för studiens syfte och frågeställningar (Bryman 

2011, s. 50). Validitet handlar om giltighet i studien. För att nå så långt det går i att besvara studiens 

syfte behöver forskare tänka på att det man gör svarar enbart på studiens syfte och inte på något annat. 

Forskare ska mäta det som är tänkt att mätas (Ross 2014, s .53). Med begreppet validitet i tanken har vi 

valt att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt med syfte att skapa en bredare bild av det området vi 

undersöker. Genom att vi genomför observationer vid många olika situationer i två förskolor söker vi en 

bredare förståelse för hur kön konstrueras i barns och pedagogers interaktion. Vi har därför observerat 

enbart de situationerna där kön konstrueras i interaktion. I och med den fokus inget annat har 

undersökts. Det har bidragit till att få svar på studiens syfte. 

1.5.4 Tillvägagångssätt 

Studiens material består av tre veckors observationer i två förskolor. Tre timmars observation per dag på 

varje förskola. De händelserna som vi har fokuserat på under observationerna utgörs av situationer där 

det konstrueras, förstärks eller omvandlas traditionella könsnormer i barnens och pedagogernas verbala 

och icke-verbala interaktioner. Total observationsanteckningarna har omfattat efter utförandet av alla 

observationer 25 specifika observerade händelser med allmänna anteckningar. Av de 25 observationerna 

har vi sedan valt ut 16 för att analysera i studien. De 16 observationerna har valts ut eftersom de 
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synliggör intressanta aspekter av barnens och pedagogernas görande av kön. Under analysdelen som 

presenteras i kommande kapitel har de observationerna delats upp till följande rubriker: observationer av 

påklädningen, observationer av högläsningen, observationer av måltiden, observationer av 

utomhusaktiviteterna, observationer av barnens fria lek, observationer av barnens utomhuslek och 

observationer av boksamtalet. Resultatet och analysen delas även till underrubriker. Under analysdelen 

har vi lagt stor vikt vid att beskriva händelserna under observationerna på ett detaljerat och omfattande 

sätt. 

Under arbetets gång har vi arbetat tillsammans med uppsatsskrivandet. Gemensamt har vi kommit på 

uppsatsämnet, syftet och frågeställningarna samt rubrikerna och struktur. Materialinsamlingen har gjorts 

enskilt i respektive förskola. Efter att ha samlat in materialet har vi presenterat det för varandra, 

diskuterat och samtalat om det samt tillsammans valt ut de observationerna som synliggör intressanta 

aspekter samt tydligt kan svara på våra frågeställningar. Vidare har vi gemensamt letat efter litteraturen 

som har relevans för vår undersökning. Vi har läst litteraturen enskilt och därefter diskuterat den 

tillsammans och upplyst varandra om innehållet. Vi har bestämt oss för att dela upp vissa uppsatsdelar 

mellan oss och skriva dem enskilt. Efteråt har vi bearbetat de delarna tillsammans samt gett varandra 

kommentarer och konstruktiv kritik. Gemensamt har vi ett ansvar för hela uppsatsens innehåll. Vi anser 

att samarbetet har fungerat bra, då vi har kompletterat varandra på ett positivt och fungerande sätt. 

 

1.5.5 Etiska överväganden 

Vid observationerna har olika etiska aspekter tagits i beaktande. Videofilmning har undvikits under 

observationerna för de etiska aspekternas skäl. Observationerna har genomförts med penna och papper. 

Enligt Franzén (2014) bör videofilmning undvikas vid observationer för etiska aspekters skäl (Franzén 

2014, s. 63). Innan genomförandet av observationerna har barnen och pedagogerna tillfrågats om vi som 

observatörer kan sitta bredvid och dokumentera vad de säger och gör. Vi har berättat för barnen och 

pedagogerna om vår studie och de har getts möjlighet att själva bestämma om de vill medverka i studien 

och godkänna det eller inte samt att avbryta när som helst. Löfdahl (2014) förklarar att barn kan använda 

andra sätt än verbala uttryck för att uttrycka sig på när de inte accepterar deltagande. Det är viktigt att 

forskare ska vara extra uppmärksam på barns verbala och icke verbala uttryck på sitt samtycke (Löfdahl 

2014, s. 41). Under observationstillfällena har vi varit medvetna om barnens verbala och icke verbala 

uttryck på deras samtycke till deltagande och till vår närvaro som observatörer. 

I vår studie har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som antogs från Vetenskapsrådet 

(2002). De principerna är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitietskravet, och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren informerar om sin studie och syftet med den. 

Deltagarna i studien ska också veta om sin uppgift i studien och villkor som gäller. Utöver det ska 
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deltagarna upplysas om att deras medverkan är frivilligt och att de kan avsluta sin medverkan när som 

helst. Samtyckeskraven handlar om att de som medverkar i studien ska ges information om att de får 

själva bestämma om de vill vara med i studien eller inte. Forskaren bör ha alla deltagarnas samtycke. I 

fall barn under 15 år deltar på något sätt måste forskare ha samtycke från deras vårdnadshavare. 

Konfidentialitietskravet innebär att uppgifter om personer som medverkar i studien ska skyddas och 

bevaras anonyma och inte kan identifieras av utomstående. Personuppgifter och sådant som 

identifierbara ska lagras, antecknas och avrapporteras på ett sätt att deltagare inte kan bli identifierade av 

obehöriga. Nyttjandekravet innebär att personuppgifter som insamlas under studien endast får användas 

för studiens syfte och inte till annat bruk (Vetenskapsrådet 2002). I samband med våra observationer har 

vi skickat ett skriftligt informationsbrev till alla barns vårdnadshavare och frågat om deras samtycke (se 

bilaga). I brevet presenterar vi oss och vår studie, informerar om syftet med studien samt ber om 

vårdnadshavarnas tillåtelse för deras barns deltagande och att få observera deras barn. I brevet klargörs 

det på vilket sätt observationerna ska ske och att deltagandet är frivilligt samt att alla individer som 

medverkar i studien har rätt att bestämma om de vill medverka eller inte samt kan avbryta när som helst. 

Vi informerar också om att alla personliga uppgifter som anskaffas om barnen och pedagogerna under 

studien ska användas endast för forskningsändamål och att de ska vara anonyma. Namn på förskolorna, 

barnen och pedagogerna som deltar i studien ska fingeras. Det informeras också om att även barnen ska 

bli informerade om studien och de ska ges möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. Pedagogerna 

och vårdnadshavarna har blivit informerade om att materialet kommer raderas när arbetet är avslutat. Vi 

har förklarat för pedagogerna att vårt syfte inte är att värdera eller bedöma deras sätt att agera med 

barnen utifrån genusperspektiv, utan att vårt fokus ligger på hur kön görs och konstrueras medvetet eller 

omedvetet i barnens och pedagogernas interaktion, utan att värdera dem som bra eller dåliga.  
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2. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet av den genomförda undersökningen. Två följande huvudteman 

kommer att diskuteras som motsvarar uppsatsens frågeställningar: konstruktioner av kön i pedagogernas 

tal, handlingar och interaktioner med barnen, samt konstruktioner av kön i barnens tal, handlingar och 

interaktioner med varandra. Resultatet och analysen delas till underrubriker för att tydliggöra dem. 

Vi har bestämt oss för att använda utförliga citat och det som barnen och pedagogerna uttrycker 

både verbalt och icke verbalt, för att interaktioner mellan barnen och interaktioner mellan barnen och 

pedagogerna ska bli mer tydligt. Resultatet kommer att analyseras med stöd utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna som är det sociokulturella perspektivet, det socialkonstruktivistiska perspektivet samt 

de centrala begreppen: genus, hegemonisk maskulinitet och normer. Namn på förskolorna, pedagogerna 

och barnen som ska presenteras här är fingerade. I texten könar vi pedagogerna och barnen, det innebär 

att vi använder ordet "hon" och "han" i analysen för att tillskriva barnens och pedagogernas kön. Det för 

att kunna analysera barnens och pedagogernas interaktion ur ett genusperspektiv. 

 

2.1 Konstruktioner av kön i pedagogernas tal, handlingar och interaktioner med 

barnen 
Nedan presenteras resultatet och analysen av de situationerna som vi har valt från studiens observationer 

för pedagogernas konstruktioner av kön. Vi kommer att presentera resultatet och analysen av olika 

situationer som vi har valt från observationerna i de två förskolorna. Först presenterar vi resultatet av 

observationerna på förskolan Blomma sedan kommer resultatet av observationerna på förskolan Fjäril. 

2.1.1 Förskolan Blomma 

 

Observationer av påklädningen 

2.1.1.1 Pedagoger förväntar sig att pojkar och flickor visar olika beteenden 

 

Pedagogen Jasmine är i på-och avklädningshallen med barnen Ibrahim, Jessika, Amira och Mohammed. Barnen 

ska ta på sig kläder och gå ut på gården. Amira och Jessika ber pedagogen om hjälp med sina skor. Pedagogen 

svarar: " Jag måste hjälpa Ibrahim först, ni kan prova själva ta på er skorna ". Mohammed sitter bredvid och tittar. 

Pedagogen har hjälpt honom med påklädningen utan att han har bett om hjälp. 

 

Resultatet av observationerna i på-och avklädningshallen visar att pedagogen gör skillnad mellan pojkar 

och flickor i sitt sätt att bemöta pojkarna och flickorna och tala med dem. Exemplet ovan visar att 

pojkarna i högre utsträckning än flickorna förväntas behöva mer stöd och hjälp. Mohammed har fått 

hjälp av pedagogen med på- och avklädningen utan att han själv har bett om hjälp. Däremot har 

flickorna fått höra att de ska prova själva. Flickorna har ställt sig åt sidan för pojkarnas förväntade behov 

och fått klara sig själva med på-och avklädningen utan hjälp. 
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Att pedagogen i exemplet ovan hjälper pojkarna före flickorna och utan att Mohammed själv har bett om 

hjälp kan uppvisa vilka olika beteenden som pedagogen beskriver pojkarna och flickorna. Det kan ses 

som att pedagogen förväntar att flickorna ska vara självständiga och ansvarstagande medan pojkarna ska 

vara osjälvständiga och mindre ansvarstagande. På det sättet konstruerar pedagogen könsskillnader 

mellan flickor och pojkar och förstärker dessa traditionella könsroller genom att upprätthålla de 

godkända och accepterade pojkars respektive flickors beteenden. Detta kan kopplas till vad Hirdman 

(2001) kallar för genuskontrakt som innebär att ett kontrakt skapas mellan människor då människor 

kommer överens om vad som är lämpligt att göra och vara som kvinna respektive man. I 

genuskontraktet är det genom sociala samspel som normer och kategoriseringar för hur män och kvinnor 

ska vara skapas (Hirdman 2001, s. 78–82). Eidevald (2009) har visat liknande resultat i sin studie, där 

studien visar att diskurser om flickor som självständiga och ansvarstagande och pojkar som mindre 

ansvarstagande upprätthålls bland både pedagoger och barn i förskolan. Pojkar förväntas inte klara av att 

ta samma ansvar som flickor klarar av att ta. Pedagoger uppfattar det som pojkars behov och vilja, och 

både pojkars och flickors behov och vilja ska styras mot att anpassas till pojkars förväntade behov. Det 

bemötande som flickor och pojkar får kan leda till att pojkar inte ska tränas i att ta ansvar lika mycket 

som flickor. Detta kan påverka barns könsmässiga identitet och leda till att flickor förväntas vara 

ansvarstagande medan pojkar förväntas vara mindre ansvarstagande (Eidevald 2009, s. 144). Även 

Odenbring (2010) påvisar i sin studie att pedagoger har föreställningar och uppfattningar att flickor är 

mer mogna och självständiga än pojkar (Odenbring 2010, s. 166, 167). Denna beskrivning av flickor 

som mer självständiga än pojkar finns bland annat redovisad i Månssons (2000) avhandling, då studien 

visar att barn bedöms olika av pedagoger beroende på kön. Flickor beskrivs ofta som självständiga och 

bestämda. Den bilden kopplas till traditionellt typiska kvinnosysslor som att kunna klä på sig själv och 

hålla ordning på saker och ting (Månsson 2000, s. 179). Vi anser att genom att pojkarna har fått hjälp 

först före flickorna och utan att Mohammed själv har bett om hjälp, medan Jessika och Amira har bett 

om hjälp och inte fått den kan tolkas som att pedagogen anser pojkarna som överordnade och deras 

behov ska prioriteras före flickornas behov. Flickorna kommer i andra hand. Detta kan jämföras med 

vad Connell (1996) kallar för hegemonisk maskulinitet som innebär en struktur i samhället som ger män 

en central, dominant och ledande position samt fler fördelar i relation till kvinnors underordnade 

ställning (Connell 1996, s. 102, 103). Detta kan med hjälp av Hirdmans (2001) och Svaleryds (2002) 

tolkning av sociala konstruktioner av kön ses som att pedagogen i situationen ovan konstruerar 

traditionella könsskillnader mellan pojkarna och flickorna genom sitt tal och handlande, då pedagogen 

har hjälpt pojkarna med påklädningen men inte flickorna. Flickorna har fått höra att de kan prova själva. 

Enligt Svaleryd (2002) är genus sociala konstruktioner av kön som skapas i det sociala samspelet mellan 

människor (Svaleryd 2002, s. 29). 
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2.1.1.2 Pedagoger talar på olika sätt och använder olika ord med flickor och pojkar 

 
Pedagogen Layla är i på-och avklädningshallen med barnen Emilia och Jakub. Emilia kommer till pedagogen Layla 

och vill visa sin klänning för henne. Layla säger med en mjuk röst: " Men vilken söt klänning du har på dig, Emilia, 

den passar till lilla prinsessan som du ". Jakub kommer och vill också visa sin tröja för pedagogen. Layla säger med en 

mörk röst:" Wow Jakub, vad har du på dig idag, en stor och stark dinosaurie på din tröja, den kanske ska äta upp all 

din mat vid lunch idag". 

Observationerna i på-och avklädningshallen har visat på flera situationer där pedagogerna kommenterar 

pojkarnas och flickornas kläder på olika sätt, genom att använda olika ord med olika tonlägen till 

flickorna respektive pojkarna. Pedagogerna använder ofta en mörk röst och ord som exempelvis modiga 

och starka när de pratar med pojkarna medan med flickorna använder pedagogerna en mjuk röst och ord 

som exempelvis söta, lilla hjärtat och lilla prinsessan. Pojkarnas kläder som stereotypt anses tillhöra män 

kommenteras av pedagogerna med ord som stark och stor. Däremot flickornas kläder som stereotypt 

anses tillhöra kvinnor kommenteras med ord som söt, gullig och lillan. Exemplet ovan är en av de 

situationerna som visar på hur pedagogen talar olika till flickorna och pojkarna. Pedagogen använder 

olika ord och olika tonlägen till Jakub och Emilia vid samtalet om kläderna. 

 Genom pedagogens språk i situationen ovan förmedlas en uppfattning och förståelse till Emilia att 

hon förväntas vara gullig och söt, och till Jakub att han förväntas vara modig och stark. Utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt på genus samt Hirdmans (2001) tankar och teorier om genus och 

genuskontrakt kan detta ses som en konstruktion av traditionella könsskillnader. Pedagogen gör skillnad 

mellan flickorna och pojkarna genom sitt sätt att tala med flickan respektive pojken. Helkama, 

Myllyniemi & Liebkind (2000) förklarar att utgångspunkten inom det socialkonstruktivistiska 

perspektivet är att verklighetsuppfattningar konstrueras socialt av människor i interaktion med varandra, 

och språket är det viktigaste redskapet som används för att konstruera dessa uppfattningar. Under 

samspel kommer människor överens om betydelser av olika ord (Helkama, Myllyniemi & Liebkind 

2000, s. 62). Hirdman (2001) menar att föreställningar om att kunna, att mäkta och att vara stark i 

handling är de grundläggande stereotypa maskulina kvalitéer som trots förändring i samhället ändå är de 

fortfarande väsentliga vid beskrivning av de manliga egenskaperna (Hirdman 2001, s. 51). Utifrån det 

socialkonstruktivistiska perspektivet tolkar vi att genom pedagogens språk i situationen ovan bekräftas 

en gemensam definition av hur en flicka respektive en pojke förväntas vara. Eidevald (2009) förklarar 

att när pedagoger talar något om hur pojkar och flickor är eller bemöter pojkar och flickor på olika sätt 

återskapas kön (Eidevald 2009, s. 178). Även Månssons (2000) forskning har visat att i interaktion 

mellan pedagoger och barn ges pojkar och flickor olika möjligheter att uppfatta sig själva. Pedagogers 

signaler påverkar barns identitetsskapande och självuppfattning, då barn tar till sig dessa signaler och 

förväntningar (Månsson 2000, s. 197).  
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Observationerna i på-och avklädningshallen har även visat att pedagogerna höjer och överordnar 

pojkarnas kläder som stereotypt anses tillhöra män. Däremot förminskas flickornas kläder som 

stereotypt anses tillhöra kvinnor. Följande är ett tydligt exempel på det.  

 

Barnen Omar och Natalie är i på-och avklädningshallen med pedagogen Sara. De ska ta på sig kläder och gå ut. 

Omar och Natalie leker rolleken. Omar har tagit på sig en rosa ballerinakjol och Natalie har tagit på sig en mustasch 

och polisdräkt. När Natalie har kommit till hallen för att ta av polisdräkten och ta på sig sin jacka har pedagogen 

Sara inte kommenterat Natalies polisdräkt som hon har på sig. Däremot har pedagogen börjat skratta när hon har sett 

Omar har på sig ballerinakjolen och sagt: " Men Omar, vad gullig du är, du har en flickig kjol på dig ".  

 

Pedagogen i situationen ovan har reagerat olika på det som stereotypt anses tillhöra flickors kläder 

respektive pojkars kläder. Pedagogen har inte kommenterat Natalies mustasch och polisdräkt medan 

pedagogen har kommenterat Omars rosa kjol med ord som gullig och flickig. Vi kan tolka det att flickor 

och flickors kläder ses av pedagogen som avvikande medan pojkar och pojkars kläder ses som 

överordnade och norm. Detta kan kopplas till Hirdmans (2001) tankar om begreppet genussystemet. 

Systemet bygger på principer som handlar om att se man och kvinna som varandras motsatser. Män och 

de manliga egenskaper ses som norm som värderas högre än kvinnor, och kvinnor ses som 

underordnade och avvikande. Om kvinnor bryter traditionella könsnormer och beter sig som män sker 

det med ett visst beröm, medan om män motverkar könsnormer förnedras dem. Rosa saker är sådana 

som kan nedvärdera och hota den stereotypa maskuliniteten (Hirdman 2001, s. 62–67). Detta kan även 

ses i ljuset av Thomssons (2003) tankar om könsmaktsystemet som finns i samhället och som 

kategoriserar individer efter kön. Där män ses som norm och kvinnor som avvikande. Män värderas 

högre, tas på allvar och förväntas vara viktiga i jämförelse med kvinnor som kommer i andra hand. De 

strukturerna märks inte när de personliga viljorna passar in i strukturerna, men om personliga viljan går 

emot strukturerna, som exempelvis när en pojke tar på sig kjol märks de strukturerna tydligt (Thomsson 

2003, s. 37–39). De principerna och det könsmaktsystemet kan förklara varför pedagogen i situationen 

ovan har sänkt de som stereotypt anses kvinnokläder när en pojke har tagit på sig de kläderna. 

Pedagogen normaliserar mustaschen och polisdräkten som flickan har på sig och som stereotypt anses 

tillhöra män. Detta görs genom att inte kommentera vad Natalie har på sig. Däremot bekräftar och 

uppmärksammar pedagogen den rosa kjolen som avvikande när pojken har på sig den, genom att hon 

kommenterar Omar som gullig och att han har på sig flickiga kläder. Detta kan tolkas att pedagogen 

accepterar mer att flickor tar på sig kläder som stereotypt anses vara manliga än att pojkar tar på sig 

kläder som stereotypt anses vara kvinnliga. Detta kan grunda sig på att det manliga ses som norm och 

det kvinnliga som avvikande. Det kan även ses i ljuset av Connells (1996) förklaring av begreppet 

hegemonisk maskulinitet. Ambjörnsson (2009) visar i sin studie att rosa färg undviks ofta på pojkar för 
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att de inte ska uppfattas som flickor, eftersom flickor anses som avvikande och mindre värda i 

jämförelse med pojkar som norm (Ambjörnsson 2009, s. 42). Ambjörnsson menar att ofta är det mindre 

markerat och mer accepterat att flickor kläs i kläder och färger som anses vara pojkiga än att pojkar kläs 

i rosa kläder som anses vara flickiga. Det finns en rädsla att pojkar ska uppfattas som flickor om de tar 

på sig kläder som stereotypt anses vara flickiga, eftersom flickor anses som avvikande och pojkar som 

norm (Ambjörnsson 2009, s. 46). Även Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelssons (2009) studie visar 

att en överordnad maskulinitet som norm gestaltar sig på olika sätt i olika situationer i förskolans 

verksamhet. En överordnad maskulinitet kan finnas dold i de olika språkliga begrepp och uttryck som 

pedagoger använder (Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson 2009, s. 99, 100). 

Att pedagogen inte har kommenterat Natalies lösmustasch och poliskläder och inte uppmärksammat 

dem som ovanligt eller onormalt att flickor har på sig dem, kan visa att pedagogen motverkar 

traditionella könsnormer och visar till barnen att det är normalt och accepterat att flickor har på sig 

poliskläder och mustasch. Däremot kan det tolkas att pedagogen förstärker och upprepar traditionella 

könsskillnader genom att normalisera vad Natalie har på sig och kommentera vad Omar har på sig. 

Pedagogen motverkar och omvandlar stereotypa förväntningar på flickor men inte på pojkar. Hirdman 

(2001) lyfter hur jämställdhetsarbetet kan förstås som ett kvinnoområde och handlar om att förändra 

kvinnor men inte män, trots att själva ordet jämställdhet handlar om både män och kvinnor. Detta kan 

leda till en ny form av segregering och förmedla att samhället är uppbyggt på en maktordning mellan 

kön, där det är svårare att förändra den manliga normen än den kvinnliga (Hirdman 2001, s. 180, 181). 

 

2.1.1.3 Pedagoger könar leksaker genom att benämna dem som "hon" och "han" 

 
Barnen Adam och Amira leker familjelek i lekrummet. Pedagogen Layla ropar på barnen för att komma och ta på 

sig jackor för att gå ut. Adam och Amira kommer till på-och avklädningshallen med sina dockor i dockvagnar. 

Pedagogen säger till Amira med en mjuk röst: "Vad snäll du är Amira, du hjälper dockan att sova, sover hon nu? ". 

Amira svarar: " Men den är inte flicka, den är mitt husdjur ".  Adam kommer till pedagogen och vill visa sin vagn 

och docka. Pedagogen säger till Adam med en mörk röst: " Wow Adam, vad snabbt du kör vagnen ".   

Under observationerna i på-och avklädningshallen har det framkommit att pedagogen förstärker 

stereotypa genusstrukturer i barnens lek genom interaktionen mellan pedagogen och barnen. Situationen 

ovan visar hur pedagogen Layla samtalar på olika sätt med Adam och Amira när det handlar om leken. 

Pedagogen utvecklar barnens lek i riktning mot olika lekteman. Detta beror på om den som leker är 

pojke eller flicka. Pedagogen könar dockan feminint när hon benämner dockan som "hon" vid samtalet 

med Amira. Dockan är inte könad i Amiras språkliga uttryck när hon säger att den inte är en flicka utan 

den är ett husdjur. Pedagogen könar dockan och förmedlar genom språket en uppfattning till barnen om 

att dockan är en flickig leksak. När pedagogen vänder sig till Adam som har en liknande docka i sin 
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vagn förändras samtalet till att handla om snabbhet och styrka. Här kan en tolkning göras som kan 

kopplas till konstruktion av traditionella könsskillnader och stereotypa föreställningar kring vad flickor 

respektive pojkar är intresserade av. Detta kan med hjälp av det socialkonstruktivistiska perspektivet ses 

som en konstruktion av kön och könsskillnader som sker genom pedagogens verbala interaktion med 

barnen, då pedagogen talar olika med flickor respektive pojkar. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv är den enskilda individens uppfattning och föreställning socialt konstruerad som växer fram 

genom interaktion med andra (Brinkkjaer & Høyen 2013, s. 91, 92). Ärlemalm-Hagsér & Samuelssons 

(2009) studie visar hur stereotypa gestaltningar i barns lek förstärks i interaktion mellan pedagoger och 

barn och genom pedagogers stereotypa föreställningar om vad som intresserar pojkar respektive flickor i 

lek. För barn är leksaker inte könade men det är pedagoger som könar leksaker genom att benämna dem 

som "hon" och "han" (Ärlemalm-Hagsér & Samuelssons 2009, s. 100. 101). 

 

Observationer av högläsningen 

2.1.1.4 Pedagoger accepterar pojkars stökiga beteenden mer än flickors  

 
Pedagogen Sara är med några barn i läsrummet. Sara läser en saga för barnen Natalie, Jessika, Mohammed och 

Omar. Efter en stund har Jessika börjat tröttna på att lyssna på sagan. Hon har börjat röra på Natalies hår. Båda 

flickorna har blivit högljudda. Pedagogen har reagerat och sagt till dem: "Men Jessika och Natalie, vad gör ni`?! vi 

lyssnar på sagan nu, sätt dig här bredvid mig Natalie, och du Jessika sluta ".  Natalie sätter sig bredvid pedagogen. 

Efter en stund har Mohammed börjat tröttna på att lyssna till sagan också. Han har börjat retas med Omar och tagit 

hans strumpa. Omar har tagit Mohammeds strumpa också. Båda pojkarna har börjat skrika. Pedagogen tittar på 

dem och säger med skratt: "Ni två är alltid så busiga ".  

Resultatet av observationerna vid högläsningen som pedagogen Sara har haft med en grupp av barn efter 

lunchen har visat att flickornas och pojkarnas beteenden och handlanden skapar olika sätt att reagera hos 

pedagogen. När flickorna har varit röriga och bråkiga har pedagogen blivit irriterad och försökt stoppa 

flickorna. Däremot när pojkarna har betett sig likadant har pedagogen inte visat samma reaktion. 

Pedagogen har inte försökt stoppa pojkarna när de har blivit stökiga. Situationen ovan visar på hur 

pedagogen accepterar pojkarnas bråkiga och stökiga beteenden i större utsträckning än hon accepterar 

flickornas stökiga beteenden. Vi tolkar det att pedagogen återskapar traditionella könsskillnader mellan 

barnen genom sitt sätt att bemöta flickornas och pojkarnas liknande beteenden. Det kan ses som att 

pedagogen har stereotypa förväntningar på att pojkar ska vara högljudda, tuffa och stökiga och flickor 

ska vara mjuka, tysta och lugna. När flickorna i exemplet ovan har avvikit från normen för hur flickor 

ska bete sig och visat andra beteenden än vad de förväntas visa har de uppmärksammats av pedagogen 

och uppfattats som bråkiga eller ovanliga och måste stoppas. Detta kan relateras till Hirdmans (2001) 

tolkning av begreppet genuskontrakt som handlar om vilka olika beteenden som vi människor kommer 

överens om att acceptera för flickor respektive pojkar. Även Wedin (2009) förklarar att flickor och 
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pojkar tillskrivs motsatta beteenden och förväntas inta olika positioner som kvinnliga respektive 

manliga. Pojkar förväntas vara tuffa medan flickor förväntas vara mjuka. Dessa traditionella könsnormer 

är osynliga så länge alla beter sig i enlighet med dessa normer, men när någon bryter mot normer 

riskerar hen att uppfattas som onormal och avvikande (Wedin 2009, s. 43–45).  Månsson (2000) skriver 

att i interaktioner mellan barn och pedagoger ges pojkar och flickor olika möjligheter att uppfatta sig 

själva. Pedagoger bidrar till att skapa traditionella könsskillnader mellan flickor och pojkar genom deras 

stereotypa förväntningar på hur en flicka respektive en pojke ska bete sig. När barn beter sig på ett sätt 

som bryter dessa traditionella könsmönster uppmärksammas dem av pedagoger (Månsson 2000, s. 197–

199). Även Hellmans (2010) studie har visat att barn i förskolan förväntas inta positioner såsom typisk 

flicka eller typisk pojke för att bli begripliga och synliga. Pojkar och flickor som prövar andra positioner 

riskerar att bli betraktade som onormala eller avvikande. Till exempel flickor som visar stökiga och 

destruktiva beteenden, eller pojkar som visar stillsamma och lågmälda beteenden (Hellman 2010, s. 216, 

217). Utifrån Hirdman (2001), Wedin (2009), Månsson (2000) och Hellman (2010) anser vi att 

pedagogen i situationen ovan bekräftar för flickorna och pojkarna att de får bete sig på olika sätt genom 

att inte acceptera flickornas stökiga beteenden och acceptera pojkarnas liknande beteenden. På det sätt 

förstärker pedagogen dessa stereotypa förväntningar på pojkar som norm och pojkars beteende som 

busiga och tuffa, och flickor som avvikande, passiva, lugna och stilla. Svaleryd (2002) förklarar att 

pedagoger förväntar sig att pojkar ska ha ett större rörelsebehov än flickor. Däremot möter flickor kravet 

att de ska sitta still (Svaleryd 2002, s. 18). 

Observationerna vid högläsningen visar även att barnen tar efter och identifierar sig med de 

stereotypa förväntningarna som pedagogen signalerar ut. Pedagogen Sara i situationen ovan signalerar 

ut till flickorna att de förväntas vara lugna och stilla och till pojkarna att de förväntas vara högljudda, 

bråkiga och aktiva. Jessika har sedan tagit efter och identifierat sig med dessa förväntningar pedagogen 

Sara har sänt ut genom att återupprepa det budskapet som pedagogen Sara har förmedlat till flickorna 

och pojkarna. Ett tydligt exempel på det är följande. 

 

Efter att pedagogen Sara har slutat läsa sagan för barnen, vill barnen Jessika, Natalie och Omar läsa sagoböcker 

för varandra. Jessika börjar låtsas läsa boken till barnen. Under läsningen börjar Natalie skratta högt och hoppa 

i soffan. Jessika blir irriterad och säger: " Men sluta Natalie, sluta hålla på så och sätt dig ner, du får vara tyst 

och lugn ". Efter en stund börjar Omar härma Natalies stökiga beteende. Jessika fortsätter läsa boken utan att 

försöka stoppa Omar eller skälla på honom. 

 

Situationen ovan visar på hur barnen identifierar sig med pedagogens stereotypa förväntningar på flickor 

och pojkar och avspeglar det som pedagogen har förmedlat till dem. Det kan tolkas att Jessika upprepar 

de stereotypa förväntningarna som hon har erfarit från pedagogen Sara, och förväntar att flickorna ska 
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vara lugna och pojkarna kan vara stökiga och högljudda. Att barnen tar efter pedagogens signaler, kan 

förklaras genom Vygotskijs teori om reproduktiv och återskapande handlingar. Vygotskij (1995) 

förklarar att människor reproducerar och upprepar det som de tidigare har erfarit och upplevt i samspel 

och dialog med andra. Genom att upprepa erfarenheter under liknande betingelser kan det främja 

människors anpassning till sin omvärld (Vygotskij 1995, s. 10–12). Genom att Jessika försöker stoppa 

Natalies stökiga beteende och godkänna Omars liknande beteende försöker Jessika anpassa sig och sina 

kompisar efter pedagogen Saras signaler och förväntningar. 

 

2.1.1.5 Pedagoger bjuder in flickor till längre samtal och fler gånger än de bjuder in pojkar 

 

Pedagogen Jasmine läser en bok för barnen Jakub, Alma, Omar och Susan. Alma frågar pedagogen om vad ordet 

"rymden" som pedagogen har läst i boken betyder. Pedagogen börjar samtala med Alma om vad rymden betyder, 

vad man kan hitta i rymden och hur man kan åka till rymden. Pedagogen vänder sig till Susan och frågar henne: " 

Vad tycker du Susan, vad kan man hitta i rymden? Omar säger: " Fröken, jag vet vad kan finnas i rymden, raket ". 

Pedagogen svarar:" Ja, du har rätt Omar, raket kan finnas där ". Pedagogen vänder sig igen till Alma och Susan och 

fortsätter konversationen om rymden med dem.  

Observationerna vid högläsningen har visat på flera situationer där pedagogerna håller längre samtal och 

konversationer med flickorna än med pojkarna. Pedagogerna bjuder in flickorna till samtal och 

konversationer mer än de bjuder in pojkarna till samtal. Exemplet ovan är en av de situationerna som 

visar på hur pedagogen håller detaljerade konversationer och samtal om boken med flickorna medan 

samtalet med pojken är kort och sammanfattat. Susan och Alma har bjudits in till långa samtal och 

frågor som kräver långa svar medan samtalet med Omar har varit kort och sammanfattat. Vi anser att 

pedagogens olika sätt att samtala med pojkarna respektive flickorna kan leda till att traditionella 

könsskillnader återskapas mellan flickorna och pojkarna, där flickorna kommer att uppfattas som mer 

mogna än pojkarna och ges fler möjligheter till språkutveckling. Eidevalds (2009) studie har visat på att 

pedagoger håller korta samtal och pratar med korta meningar med pojkar. Däremot tränar pedagoger 

flickor mer i att använda det talade språket med långa meningar. Pedagoger ställer ofta reflekterande 

frågor som kräver långa svar till flickor medan till pojkar ställer pedagoger enkla frågor som inte kräver 

långa svar. Eidevald (2009) menar att träna flickor och pojkar i språkliga kommunikationer på olika sätt 

innebär att flickor och pojkar kommer att utveckla olika förståelser för språkets funktion. Detta kan 

riskera att konstruera olikheter i pojkars och flickors språkliga förmågor. Flickor kan uppfattas som mer 

språkligt utvecklade än pojkar (Eidevald 2009, s 161, 162).  

I vår studie har det framkommit som tidigare har nämnts att pedagogerna bjuder in flickorna till långa 

och detaljerade samtal medan pojkarna bjuds in till korta samtal och i mindre utsträckning än flickornas. 

Detta skiljer sig från Månssons (2000) och Ärlemalm-Hagsér & Samuelssons (2009) studier. 
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Pedagogerna i Månssons studie har visat sig ge pojkar mer utrymme och uppmärksamhet än flickor. 

Pojkar får mer bekräftelse av pedagoger genom utvidgade och affektfyllda svar på deras frågor samt 

genom förlängda dialoger under längre tid. Pojkar får svar med affekt från pedagoger som ofta i form av 

skratt och ögonkontakt som förlänger dialoger och interaktioner med pedagoger. Flickor ges inte 

möjlighet till långa konversationer i lika stor utsträckning som pojkar (Månssons 2000, s. 197). Även 

Ärlemalm-Hagsér & Samuelssons (2009) studie visar att frågor som flickor ställer inte får direkt respons 

av pedagoger på samma sätt som pojkars frågor får. Flickors samspel synliggörs inte i samma 

utsträckning som pojkars (Ärlemalm-Hagsér & Samuelsson 2009, s. 97, 98). 

 

2.1.2 Förskolan Fjäril 

 

Observationer av måltiden 

2.1.2.1 Pedagoger använder olika könade språkliga markörer till flickor och pojkar 

 

Barnen Anna, Lilja, Magda och Harry sitter vid ett bord med pedagogen Inger vid lunchen. Barnen börjar 

samtala om vad de ska göra under helgen. Pedagogen Inger skickar skålen med potatis till Lilja, samt 

grönsaksskålen till Harry. Harry tar emot skålen och säger: ” Nej tack jag tycker inte om rödbetor”. Inger säger 

med en mörk röst: ” Men Harry, du måste pröva och ta lite för att växa upp och bli en stor och stark pojke”. 

Dessa ord gör att Harry tar en rödbeta och skickar grönsaksskålen vidare.  

Resultatet av observationerna vid måltiden i förskolan Fjäril visar att stereotypa könsnormer konstrueras 

i interaktion mellan barnen och pedagogen. I exemplet ovan anser vi att pedagogen använder sig av 

tydliga språkliga markörer och olika könade kategoriseringar som tillskriver pojkar och flickor olika 

egenskaper vilket kan leda till konstruktion av traditionella könsskillnader. Pedagogen Inger använder 

kategoriseringar "stor" och "stark" som kopplas till kroppen, och föreställningar om maskulinitet som 

förstärker de stereotypa förväntningar som ställs på pojkar utifrån hur de ska vara och bete sig. Det kan 

ses som att pedagogen förstärker dessa traditionella könsnormer om pojkars stora och starka kroppar 

genom att uppmuntra Harry att äta för att uppnå den ideala stora och starka pojkkroppen. Pedagogens 

uppmuntrande kan leda till att pojkarna uppfattar att det är viktigt att vara en stark och stor pojke för att 

bli mer accepterad och pojkar som inte kan uppnå den ideala pojkkroppen utesluts. Genom att Harry tar 

grönsaken efter att höra pedagogens uttryck agerar han på pedagogens ord ”stor och stark”. Detta tolkar 

vi att Harry vill leva upp till den förväntningen och passa in i den ideala normen för män som 

pedagogen har uttryckt. Det kan förstås med hjälp av Vygotskijs teori om att människor reproducerar 

olika handlingsmönster och intryck för att passa in och anpassa sig till den omgivningen och kulturen 

människor lever i (Vygotskij 1995, s. 10,11). 

Pedagogen i exemplet ovan använder sig av en tydlig språklig markör när hon uttrycker följande 

”växa upp och bli en stor och stark pojke ” vid samtalet med Harry. Pedagogen har inte använt samma 
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ord för att uppmuntra flickorna att äta. Vi anser att detta kan leda till konstruktion av traditionella 

könsskillnader genom pedagogens sätt att tala och använda olika ord till flickorna respektive pojkarna. 

Detta kan förstås genom Wedins (2009) tankar om hur språket kan ha stor betydelse för människors 

handlande och identitetsskapande. Vidare påpekar författaren att pedagogers sätt att tala till barn har stor 

betydelse för barns identitetsskapande, då ord som pedagoger väljer skapar en bild på hur barn förväntas 

vara. Pedagoger kan bidra till att skapa det som stereotypt anses vara manligt respektive kvinnligt 

genom deras sätt att tilltala till flickor och pojkar och uppmärksamma deras utseende med olika uttryck 

och ord. Pojkar brukar höra uttryck som förknippas med styrka medan flickor brukar höra uttryck som 

förknippas med skönhet (Wedin 2009, s. 48, 49).  

Att pedagogen i exemplet ovan uppmuntrar Harry att äta för att bli en stor och stark pojke samt 

kopplar normer om styrka och storlek till pojkars kroppar och inte till flickors kan leda till att skapa 

hierarkier mellan pojkar och flickor. Hierarkier kan även skapas mellan pojkar, där den stora och starka 

pojkkroppen ska uppfattas som den ideala kroppen, däremot de pojkar vars kroppar inte passar in i den 

normen kommer i andra hand. Det kan uppfattas att pojkar med en stor och stark kropp har högre 

position än pojkar med en liten och svag kropp. Detta kan kopplas till hegemonisk maskulinitet som 

Connell (1996) har beskrivit. Författaren förklarar att hegemonisk maskulinitet är strukturer som 

konstrueras socialt i samhället, och som gör att en grupp kan upprätthålla en dominerande position. 

Begreppet hegemonisk maskulinitet innebär inte någon fast karaktärstyp, utan den är en föränderlig 

relation som skapas i särskilda situationer. Män ska inte ses som fasta kategorier. Maskulinitet är 

kategorier som skapas i särskilda situationer och i en föränderlig relationsstruktur. Det innebär att 

hegemonisk maskulinitet konstrueras inte bara i relation till kvinnor, utan även i relation till män och 

olika maskuliniteter som anses vara mindre värde och underordnade i en viss situation (Connell 1996, s. 

104, 105). Pedagogen i situationen ovan skapar hegemonisk maskulinitet genom att uppmuntra Harry att 

uppnå maskulinitetsideal genom att vara en stor och stark pojke, vilket kan tolkas att pojkar som har 

stora och starka kroppar anses vara maskulinitetsideal som har hegemoni och dominans över flickor och 

över pojkar med små och svaga kroppar. Detta kan jämföras med vad Hirdman (2001) säger om 

genuskontrakt som innebär ett kontrakt skapas mellan människor då människor kommer överens om vad 

som är lämpligt att göra och vara som kvinna respektive man. Dessa normer som genuskontraktet 

innehåller för hur män och kvinnor ska vara skapas och överförs mellan människor genom sociala 

samspel. Män förväntas vara starka, ha ansvar för och omsorg om kvinnor, medan kvinnor förväntas 

vara de mindre, svagare och som saknas kroppens styrka och kraft. Dessa manliga respektive kvinnliga 

egenskaper handlar inte i första hand om "är "utan om "göra/vara "som skapas och görs genom 

människors språkbruk och tänkande (Hirdman, 2001, s. 78–82).  
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Resultatet av observationerna ovan kan relateras till Hellman (2010) som visar liknande resultat i sin 

studie, då studien visar att i förskolan och vid matsituationer aktualiseras och förhandlas olika 

könsnormer. I matsituation förväntas pojkar prestera för att uppnå ett önskat kroppsideal. Pedagoger 

uppmuntrar pojkar att äta för att uppnå en ideal stor och stark kropp. Detta kan leda till att barnen 

uppfattar att kategorin stor och stark pojkkropp är ett ideal värt att eftersträva. Här skapas hierarkier 

genom att koppla normer om styrka och storlek till pojkar och inte till flickor. Vidare förklarar Hellman 

(2010) att genom dessa normer om styrka och storlek som pedagoger överför till barn skapas positioner 

som inte anses passa bland pojkar. Positioner såsom yngre ålder, litenhet och passivitet utesluts. På det 

sättet skapas normaliserade och idealiserade positioner för pojkar (Hellman 2010, s. 140. 141).  

 

2.1.2.2 Pedagoger motverkar och omvandlar traditionella könsnormer och könsroller 

 

Det är lunch. Pedagogen Elias sitter vid ett bord tillsammans med barnen Anna, Eva, Alfred och Krister. Eva 

börjar samtalet och säger: "Min favoritfärg är rosa, Anna, vilken är din favoritfärg? frågar Eva ". Anna svarar: 

" Jag tycker också om rosa". Alfred utbrister att han älskar blå, därefter tillägger Krister att han tycker om grön. 

Pedagogen Elias säger: ”Jag tycker faktiskt om alla färger”. Samtalet fortsätter vidare där Eva berättar att hon 

tycker om en rosa klänning precis som den Elsa har. Pedagogen frågar barnen vem i filmen Frost har en blå 

klänning. Anna utbrister: ”Det är ju Anna och Elsa har rosa klänning! hemma har jag också en rosa klänning”. 

”Jag också”, säger Eva. Pedagogen Elias påvisar att Max (barn) som sitter vid det andra bordet också har en 

klänning på sig idag. Pedagogen säger: "Kolla på Max, han har en klänning på sig idag, pojkar kan också ha en 

klänning på sig". Alfred påpekar: ”Ja, det har han och jag har också en klänning hemma, den är blå".  

Observationerna av måltiden visar att matsituationen är en praktik i förskolan där könsnormer om stora 

och starka pojkkroppar verkar starkt, men det innebär inte att pedagogerna och barnen enbart 

reproducerar traditionella könsnormer utan att motverka och omvandla dem. Observationerna av 

måltiden visar att det också finns ett slags arbete mot könsstereotypa normer. Exemplet ovan visar hur 

pedagogen förhåller sig kritisk till de stereotypa normerna som finns i samhället och försöker motverka 

dem och arbeta med jämställdhet. Pedagogen Elias påpekar att Max har en klänning på sig idag. 

Pedagogen försöker visa att pojkar också kan ha en klänning på sig och att det är tillåtet. Detta gör att 

Alfred vågar säga att han också har en klänning hemma. Genom kommunikation och samspel förmedlar 

pedagogen till barnen att de är lika utifrån kön. Detta kan ses i ljuset av ett sociokulturellt perspektiv. 

Utifrån det perspektivet förs människors kulturella föreställningar vidare genom samspel och 

kommunikation med varandra. Människan lär genom att delta i kommunikativa samspel med andra 

(Säljö 2000, s. 105). Vygotskij förklarar att människor befinner sig under utveckling och förändring, 

människor har möjlighet att ta över och ta till sig kunskaper från andra i samspelssituationer. Vygotskij 

använder begreppet proximal utvecklingszon för att förklara människors utveckling och lärande. Denna 
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utvecklingszon innebär avståndet mellan vad man kan prestera ensam och utan stöd, och vad man kan 

prestera med hjälp av en vuxens stöd och ledning eller i samarbete med en mer kapabel individ. En mer 

kompetent individ stöttar en som stöter på svårigheter och hjälper till att klara ut svårigheter (Säljö 

2000, s. 119, 120). Vad Vygotskij formulerar är något som på sätt och vis kan kopplas till exemplet 

ovan, där med hjälp och stöd av pedagogens verbala uttryck och påpekande att pojkar också kan ha en 

klänning på sig vågar Alfred uttrycka sig och säga att han också har en klänning hemma. Pedagogens 

yttrande om att pojkar kan ha klänningar kan tolkas att pedagogen försöker arbeta med att överskrida 

gränser mellan vad som stereotypt anses tillhöra flickors respektive pojkars kläder, och bemöta pojkar 

och flickor utifrån ett jämställt synsätt. Eidevald (2011) förklarar att arbetet med att överskrida 

könsstereotypa normer och uppnå jämställdhet mellan flickor och pojkar i förskolan kan utmärka sig av 

att barn ska få möjligheter till att göra val som är könsöverskridande (Eidevald 2011, s. 33). Även 

Svaleryd (2002) förklarar att pedagoger ska motverka traditionella könsmönster och sträva efter att låta 

varje barn utveckla sin unika personlighet och identitet bortifrån de typiska föreställningar som 

förknippas med kön. Detta kan leda till att genusstrukturer omvandlas och omformas (Svaleryd 2002, s. 

44). 

Situationen ovan kan också tolkas att pedagogen Elias förstärker traditionella könsskillnader när han 

riktar uppmärksamhet mot den pojken som har en klänning på sig och påpekar att idag finns det en 

pojke som har en klänning på sig, vilket kan uppfattas att det är ovanligt att pojkar tar klänning på sig. 

Däremot har vi märkt att när flickorna tar på sig kläder som stereotypt anses tillhöra pojkar, som 

exempelvis tröjor och byxor med figurmotiv som Batman eller Spiderman uppmärksammas inte de ofta 

av både pedagogerna och barnen. Vi tolkar det att det är mer accepterat att flickor motverkar 

traditionella könsnormer än pojkars motverkan, eftersom pojkar/män anses vara som norm som inte får 

ändras och flickor/ kvinnor som avvikande och underordnade som kan ändras. När Max i situationen 

ovan har motverkat normer och tagit på sig de kläderna som stereotypt anses tillhöra flickor har han 

uppmärksammats av pedagogen som att det är något ovanligt. Detta kan kopplas till Connells (1996) 

begrepp hegemonisk maskulinitet och dominerande maskulinitetsideal som handlar om att män anses 

vara norm och kvinnor avvikande. Även Hirdman (2001) förklarar att män anses vara normbärare som 

måste hållas oskadliggjord och inte ändras. Bara genom att vara män tar de plats på kvinnors bekostnad. 

Dessa föreställningar uppfattas, diskuteras och berättas om utifrån den självklarheten att det är mannen 

som är människan och alla andra varelser kommer under honom. Den manliga normens primat är en 

företeelse som skapas socialt genom människors interaktion och som alla män måste förhålla sig till 

(Hirdman 2001, s. 62, 63). Hellman (2010) visar i sin studie att pojkar och flickor som prövar andra 

positioner än de som anses vara "typisk flicka " eller "typisk pojke " riskerar att uppmärksammas och 

påpekas som ovanliga och avvikande av både pedagoger och barn (Hellman 2010, s. 217).  
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Observationer av utomhusaktiviteterna 

En ytterligare situation som påvisar att pedagogerna försöker motverka traditionella könsroller har 

uppmärksammats vid observationer av utomhusaktiviteterna. Där träder pedagogen in i barnens lek och 

försöker motverka och omvandla traditionella könsskillnader som skapas inom barnens interaktion 

under leken för att uppnå jämställdheten. Denna observation kan klargöras med följande exempel. 

 

Barnen Amanda och Lena sitter vid ett klätterträd och samtalar om hästar. Amanda berättar för Lena att hon har 

ridit på en häst och att hon kan rida bakåt och utan sadel. Lena poängterar att hon också har ridit på en häst. 

"Kom så nu rider vi " säger Amanda till Lena och sätter sig på grenen (hästen). Då utbrister Lena och säger till 

Amanda:” Man sitter inte på hästen sådär, nu sitter du som en kille på hästen”. Pedagogen Annika 

uppmärksammar hela situationen samt går fram till flickorna. Pedagogen säger: ”Nu blir jag lite nyfiken, Lena, 

när du säger så till Amanda hur ska då en flicka sitta på hästen? frågar pedagogen. Lena svarar: ” Jo man ska 

sitta rakt med ryggen och vara lite vänd och sitta på sidan, som flickor gör”. Pedagogen säger: "Men Lena, 

flickor kan också sitta på hästen som pojkar ".  

 

 Exemplet ovan visar på att pedagogen motverkar stereotypa könsnormer genom att träda in i samtalet 

och förklara till flickorna att flickor kan bete sig som pojkar. Genom detta uttalande försöker pedagogen 

motverka och omvandla traditionella könsskillnader och visa till flickorna att det är normalt att flickor 

kan bete sig som pojkar. Detta kan knytas an till Wedins (2009) föreställning om att genus är något som 

vi människor konstruerar samtidigt som vi kan förändra genom att omforma och ifrågasätta de 

stereotypa könsmönster som konstrueras socialt. Genom att medvetet arbeta kan både barn och vuxna 

gemensamt omförhandla, vidga och överskrida traditionella könsmönster samt åstadkomma en 

verksamhet, där nya normer skapas som ger både flickor och pojkar samma möjligheter (Wedin 2009, s. 

48). Vidare förklarar författaren att arbetet på förskolan/ skolan ska genomföras på ett sätt så att både 

flickor och pojkar ges likvärdiga förutsättningar och villkor för att utveckla, pröva och upptäcka alla 

sina förmågor (Wedin 2009, s. 35, 36). Svaleryd (2002) är också på samma spår och menar att genus är 

socialt konstruerat. Genus är vad det kulturella arvet och det sociala systemet formar människor till. 

Detta innebär också att begreppet genus betyder en öppenhet för förändring och överskridande 

(Svaleryd 2002, s. 29). Svaleryd menar att pedagoger ska motverka dessa socialt konstruerade 

könsskillnader och ge både flickor och pojkar samma möjligheter för att utveckla sina färdigheter 

oberoende av kön (Svaleryd 2002, s. 44). I likhet med Wedin (2009) och Svaleryd (2002) betonar även 

Saar (2008) att kön inte är något bestämd som vi individer bär med oss, istället är kön något som vi 

iscensätter och gör värdefull i somliga situationer (Saar 2008, s. 171). Wedins (2009), Svaleryds (2002) 

och Saars (2008) beskrivningar av genus/kön kan förstås utifrån ett konstruktivistiskt synsätt, där 

människor konstruerar genus i olika kontexter som människor deltar i. Däremot kan människor också 
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dekonstruera, motverka och arbeta emot stereotypa könsnormer. Pedagogen i exemplet ovan försöker 

motverka stereotypa könsnormer genom att ge flickorna möjlighet att sitta och bete sig som pojkar.  

Pedagogens yttrande att ”flickor kan också sitta som pojkar” kan tolkas som att det är flickor som 

behöver ändras och anpassa sig efter den manliga normen. Pedagogen i situationen ovan uppmuntrar 

flickorna att ta efter pojkars beteende genom att uttrycka att flickor också kan sitta som pojkar. Att 

pedagogen uppmuntrar flickorna att ta efter pojkars beteende och handlande kan visa på att pedagogen 

anser att pojkars beteende är något som flickorna ska rätta sig efter, och att det manliga är normen som 

värderas högre än det kvinnliga som anses vara underordnade och avvikande. Vilket kan även tolkas och 

ses som en konstruktion av traditionella könsskillnader. Dessa tolkningar kan knytas an till Hirdmans 

(2001) tankar om genussystemet som bygger på att se man och kvinna varandras motsatser. Där män ses 

som normbärare som värderas högre än kvinnor som ses som underordnade och avvikande. Kvinnor 

uppmuntras gå in på manliga områden och förändras för att uppnå den manliga normen, men inte män 

ska gå över till kvinnoområden och göra kvinnosaker (Hirdman 2001, s. 65–67). Thomsson (2003) är 

också inne på samma spår och påpekar att skapandet av kön sker inom ett normsystem, där män är 

normen, och det förutses att män ska vara mer kunniga än kvinnor (Thomson 2003, s. 29).  

 

2.2 Konstruktioner av kön i barnens tal, handlingar och interaktioner med 

varandra 

 
Här presenteras resultatet och analysen uppdelat på de situationerna som har identifierats i studiens 

observationer för barnens konstruktioner av kön. Först presenteras resultatet av observationerna på 

förskolan Blomma sedan presenteras resultatet av observationerna på förskolan Fjäril. 

2.2.1 Förskolan Blomma 

 

Observationer av barnens fria lek 

2.2.1.1 Barn konstruerar traditionella könsskillnader genom leken 

 

Barnen Amira, Maria, Ibrahim och David leker " mamma, pappa, barn ". Medan Maria fördelar roller till barnen 

förekommer följande dialog: " Maria: Jag är mamma och du David är storebror, Amira är storasyster och Ibrahim 

ska vara pappa". David svarar: "Men jag vill vara storasyster". Ibrahim och Maria börjar skratta, Ibrahim säger till 

David: "Men du är en pojke, du måste vara en bror". David svarar: "Nej, jag vill vara storasyster". Maria säger: 

"Men David, vill du vara lillebror eller pappa istället? ". David börjar gråta, lämnar leken och sitter bredvid. 

 

Resultatet av observationerna vid barnens fria lek visar att barnen i vissa situationer anser att 

könstillhörighet är något viktigt och då upprätthåller dem könsskillnader medan i andra situationer har 

könstillhörigheter en sekundär betydelse för barnen i deras lek. Exemplet ovan visar hur könstillhörighet 
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är viktig för barnen i deras lek. Barnen konstruerar könsstereotypa lekstrukturer. I situationen ovan kan 

vikten av könstillhörighet märkas genom att Maria fördelar rollkaraktärer till barnen utifrån kön. Flickor 

måste vara mammor eller systrar och pojkar måste vara pappor eller bröder. När David försöker bryta 

normer och välja en rollkaraktär av det motsatta könet blir han inte accepterad av de andra barnen. 

Barnen försöker istället få David till att inta en annan rollkaraktär av samma kön för att bli mer 

accepterad. Denna situation visar hur barnen lär av varandra genom interaktion och hur språket spelar en 

viktig roll i barnens interaktioner för att skapa betydelser. Det kan ses som att genom interaktion med de 

andra lär David sig att könstillhörighet har en stor betydelse för att bli accepterad. Detta är något som 

kan sättas i relation till Vygotskijs tankar kring det sociokulturella perspektivet. En central utgångspunkt 

i det perspektivet är att människor är sociala varelser redan från födseln, och genom sociala interaktioner 

lär känna sig själva och lär sig av varandra, där språket har en viktig funktion i det sociala samspelet 

mellan människor. Genom språket kommunicerar människor med varandra, skapar betydelser, 

förmedlar sina erfarenheter och tar varandras perspektiv. Barns lärande och tänkande är socialt och 

kulturellt bestämt, då barn är delaktiga i den gemensamma kulturen (Vygotskij 1999, s. 10–15). Det kan 

tolkas att barnen i exemplet ovan konstruerar traditionella könsskillnader och könsroller genom 

interaktioner med varandra. Detta kan också sättas i relation till Hirdmans (2001) och Svaleryds (2002) 

tankar om det socialt konstruerade könet. Utifrån de tankarna är könsroller inte bara bestämda av det 

biologiska könet utan de är socialt konstruerade av människor genom interaktioner, då språket spelar en 

viktig roll i människors lärande av de villkor som finns i den kulturen de föds i.  

 

2.2.1.2 Barn utmanar och omvandlar könsstereotypa lekstrukturer i leken 

 
Barnen Natalie, Susan, Mohammed och Oscar är i lekrummet. De leker familjelek och tilldelar varandras 

rollkaraktärer. Mohammed säger:" Jag är pappa och du Oscar är storebror. Kan du vara mamma, Natalie?" frågar 

Mohammed. Natalie svarar: "Nej, jag är pappa". Susan säger: "Och jag ska vara storebror". Natalie säger: "Och jag 

är pappa och nu ska pappa gå till jobbet, jag jobbar med polisen och jag ska fånga tjuvar".  Leken fortsätter och alla 

barn är nöjda med deras rollkaraktärer.  

Observationerna av barnens lek visar även att barnen utmanar och förändrar könsstereotypa 

lekstrukturer i vissa situationer. Exemplet ovan visar hur könsroller och könstillhörigheter har en 

sekundär betydelse för barnen när det kommer till val av rollkaraktärer i deras lek. Både Natalie och 

Susan väljer roller som inte är i linje med deras kön och könstillhörigheter. Detta är något som även 

Odenbring (2010) har nämnt i sin studie. Odenbring förklarar att barn utmanar traditionella könsroller i 

vissa situationer och tar rollkaraktärer av det motsatta könet i deras lek. Rollernas kön kan ha en 

sekundär betydelse för barn i deras lek (Odenbring 2010, s. 97, 98). I ljuset av ett sociokulturellt 

perspektiv kan den interaktionen mellan barnen, med deras ömsesidiga kommunikation och handlande 
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bidra till att barnen själva förändrar, motverkar och utmanar dessa traditionella könsskillnader 

(Vygotskij 1999). Natalie utmanar könsstereotypa strukturer både genom sina verbala och kroppsliga 

handlingar, då hon väljer att vara pappa som jobbar som polis vilket enligt normer anses vara ett 

maskulint yrke som kräver styrka. Natalie utmanar de rådande diskurser som existerar i dessa 

samhällsrådande normer. Däremot kan Natalies val av papparollen och Susans val av storebrorsrollen 

bero på rollens position och status, där det maskulina står över det feminina enligt normen, och därför 

har flickorna valt manliga rollkaraktärer för att uppnå högsta status i leken, vilket kan förklara varför 

bara flickorna har valt rollkaraktärer av det motsatta könet men inte pojkarna har vågat välja roller av 

det motsatta könet. Detta kan relateras till Hirdmans (2001) förklaring av begreppet genussystemet som 

handlar om att se män som norm och kvinnor kommer under den normen. Detta kan även kopplas till 

Connells (1996) förklaring av begreppet hegemonisk maskulinitet som innebär en struktur som 

konstrueras socialt i samhället och som gör att män har överordnade och dominanta positioner medan 

kvinnor har underordnade positioner (Connell 1996, s. 101). Odenbring (2010) lyfter i sin studie hur i 

barns lek kan rollers kön inte spela någon roll för barn, utan det viktigare är istället att de får huvudroller 

som har högsta positioner i leken. Det som skiljer vårt resultat från Odenbrings (2010) studie är att i vår 

studie framkommer det att är mest flickorna som utmanar könsstereotypa lekstrukturer och tar roller av 

det motsatta könet. Däremot framgår det i Odenbrings (2010) studie att även pojkar utmanar 

könsstereotypa lekstrukturer, då de tar rollkaraktärer av det motsatta könet i leken (Odenbring, 2010, s. 

105, 106). 

De två ovannämnda exemplen visar att det är flickorna som har makt och dominans över pojkarna i 

familjeleken. I den första situationen är det en flicka (Maria) som delar roller till barnen och bestämmer 

vem som får vara vad, och när en pojke (David) har klagat och velat ändra sin roll har de andra barnen 

inte accepterat det, medan i den andra situationen bestämmer flickorna Natalie och Susan själva deras 

rollkaraktärer och ingen av de andra barnen har klagat på eller inte accepterat de valen av rollerna som 

flickorna har valt. Detta kan tolkas att flickorna har dominans och makt att välja den roll de vill ha för 

sig och för de andra inom familjelek som kan ses en feminin arena. I vissa situationer kan pojkarna vara 

underordnade och ha mindre makt och dominans än flickorna. I familjeleks situation är det flickorna 

som brukar ha hegemoni och dominans medan pojkarna anses vara underordnade.  

Observationer av barnens utomhuslek 

2.2.1.3 Fysiska miljöer och material påverkar barns sätt att positionera och identifiera sig 

 

Barnen Susan, Jakub och David sitter i sandlådan. David och Susan bygger ett sandslott med hjälp av spadar och 

hinkar. Jakub säger: "Får jag vara med? jag ska också bygga slott ".  Jakub hämtar en rosa spade och börjar gräva. 

David säger till Jakub: " Men den här spaden är för tjejer, rosa är en tjejfärg, ta den där blåa istället ". Jakub kastar 

den rosa spaden och tar den blåa spaden. 



 35 

 Observationerna av barnens lek utomhus visar att fysiskt material är en del av barnens 

identitetsskapande och även samhörighetsskapande med kamrater. Situationen ovan visar hur barnen 

värnar om sina könstillhörigheter. David påverkar Jakubs val av den rosa spaden genom att inte 

acceptera att Jakub väljer den färgen eftersom rosa enligt normer anses vara en tjejfärg. Detta resulterar i 

att Jakub ändrar sitt val av den rosa spaden och väljer en blå spade istället. David gör en verbal 

könsmärkning av färgerna, då han kopplar rosa till flickor och blå till pojkar. Det kan tolkas att genom 

den interaktionen skapar barnen könsidentiteter, könstillhörigheter och könsskillnader samt uppfattar 

vilka könsmarkörer som flickor respektive pojkar bör undvika. Barnen i den situationen uppfattar att 

rosa är något som tillhör flickor, och om pojkar väljer den färgen ska de inte accepteras som pojkar. 

Hirdman (2001) förklarar att rosa saker och andra saker som anses tillhöra det kvinnliga betraktas vara 

skamliga och skadliga för den manliga normen och kan hota det genussystemet som bygger på att ordna 

män som norm och kvinnor som avvikande (Hirdman 2001, s. 68).  

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan den interaktionen mellan barnen visa på hur Jakubs 

snabba vändning och ändring av spaden var ett resultat av Davids förväntningar på Jakub. Barnens 

föreställningar och förståelser av vad som anses vara pojkig respektive flickig konstrueras socialt genom 

interaktion med varandra (Brinkkjaer & Høyen 2013). Detta kan även relateras till Hellmans (2010) 

studie som visar hur barn genom förhandlingar och interaktioner med varandra skapar uppfattningar om 

vilka färger och kläder pojkar förväntas ta på sig och vad som är typiskt pojkigt. I deras lek använder 

barn kulturella markörer som uttryck för skillnader mellan kön (Hellman 2010, s. 16). För barn i 

Hellmans studie är färg den starkaste och främsta markören för att skilja ut kön. För barn är leksaksfärg 

en stark markör för vad som passar till pojkar respektive flickor. Leksaker ses som tjejiga eller killiga 

beroende på vilka färger de har (Hellman 2010, s. 181). Även Saar (2008) lyfter hur i förskola/skola 

prövar och upprepar flickor och pojkar olika markörer och normaliseringar för att undvika att hamna 

utanför killgruppen eller tjejgruppen och riskera att betraktas som en maskulin flicka eller feminin pojke 

(Saar 2008, s. 183). Författaren menar att kön inte är något fast som barn bär med sig in i 

förskolan/skolan, utan något som görs och konstrueras socialt genom barns och pedagogers tal och 

handlingar, då skapas könstillhörighet, könsskillnader och könsidentitet (Saar 2008, s. 171).  

Situationen ovan visar på hur leksakers färg påverkar barnens val av leksaker som skiljer sig mellan 

pojkarna och flickorna. Genom materialet skapar barnen könsskillnader. Nordin -Hultman (2004) visar i 

sin studie att fysiska miljöer och material i förskolan kan skapa möjlighet eller begränsning för barns 

konstruktion av kön och ge tecken på hur pojkar och flickor bör vara och positionera sig (Nordin-

Hultman 2004, s.168, 169). Barns identitet och barns själv skapas i relation till möjligheter och 

begränsningar som olika miljöer och material utgör (Nordin -Hultman 2004, s. 170, 171). 
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2.2.1.4 Språket är ett verktyg för konstruerande av traditionella könsskillnader 

 

Barnen Emilia och Jessika är i sandlådan och leker familjelek. De lagar mat i tallrikar på spisen. Barnen Omar och 

Mohammed står bredvid och tittar på flickorna. Efter en stund går de fram till Emilia och Jessika. Omar frågar: 

"Får vi vara med?  "Emilia svarar: " Nej, ni får inte vara här ". Mohammed säger: "Vi får visst göra det ". Jessika 

säger: "Nej, här bara tjejer ska vara, bara tjejer ska laga mat här, ni får vara där med de andra pojkarna ". Omar 

säger till Mohammed: "Kom, vi kan leka med bilarna där ". Omar och Mohammed går till billådan och börjar ta 

bilar och köra dem i sanden.  

Observationerna av barnens lek utomhus visar på språkets funktion för att konstruera traditionella 

könsskillnader i barnens interaktioner. Situationen ovan visar hur barnen använder språket i deras 

verbala interaktioner för att exkludera sina kamrater av det motsatta könet från att vara med i leken. 

Emilia och Jessika använder sig av språket på ett tydligt sätt för att förmedla till Mohammed och Omar 

att den här är en tjejplats och de här är tjejleksaker. I flickornas verbala kommunikation till pojkarna 

sker en konstruktion av traditionella könsskillnader från flickornas sida, då detta handlar om att vara 

pojke eller flicka i barnens interaktioner och utifrån vad som enligt normer anses tillhöra flickor 

respektive pojkar. Genom att flickorna uttrycker verbalt att det bara tjejer som får vara här och laga mat 

konstruerar flickorna könsskillnader. Flickorna använder ord för att markera och förmedla till pojkarna 

vad som anses vara kvinnligt respektive manligt. Det kan tolkas att i interaktion skapar Jessika och 

Emilia ord som förmedlas till Omar och Mohammed och som bidrar till att Omar och Mohammed 

skapar uppfattningar om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt i en viss situation. Samtidigt 

som Omars och Mohammeds agerande när de lämnade flickorna och gick för att leka med bilarna 

förstärker Jessikas och Emilias ord och uppfattning om vad som är en tjejplats och tjejleksaker 

respektive pojkleksaker. Genom interaktion och verbal kommunikation i situationen ovan skapas 

uppfattningar mellan barnen om att matlagning är något som tillhör tjejer medan bilar tillhör pojkar. 

Detta är något som kan ses i ljuset av det socialkonstruktivistiska perspektivet som handlar om att 

individers uppfattningar och förståelser är socialt konstruerade och skapas i de sociala sammanhangen 

människan deltar i. Människor använder språket som exempelvis ord, ljud och gester som får innebörd i 

interaktion. I sociala interaktioner kommer människor överens om betydelser av olika ord och skapar 

gemensamma uppfattningar av verklighet (Helkama, Myllyniemi & Liebkind 2000, s. 60–62). Eidevald 

(2011) skriver att språket spelar en central roll för att kunna dela upp individer i olika kategorier. Via 

språket skapar människor uppfattningar och meningar. Ord möjliggör att se skillnader mellan individer 

och att se dem i vissa situationer som varandras motsatser. Ordet flicka eller pojke möjliggör att man 

identifierar en viss grupp av människor med vissa egenskaper och förmågor (Eidevald 2011, s. 99). I 

linje med ett sociokulturellt perspektiv (Vygotskij 1999, Säljö 2000) ser vi i situationen ovan hur sociala 

praktiker har en viktig roll för barnens lärande och könsidentitetsskapande, där barnen formar och 
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omformar sina egna och andras könsidentiteter genom sociala praktiker och verbala kommunikationer. 

Även ur det sociokulturella perspektivet fyller språket en viktig funktion för konstruktion av 

traditionella könsskillnader. Barnen i exemplet ovan använder språket som ett verktyg för att konstruera 

könsskillnader i deras interaktion. Jessika och Emilia använder språket för att förse pojkarna med 

normer och handlingsmönster, och vi kan ana att pojkarnas handling och agerande när de lämnade 

platsen är ett resultat av det. Även Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelssons (2009) studie visar att 

traditionella könsmönster konstrueras i förskolan av både barn och pedagoger genom handling och språk 

(Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson 2009, s. 104). Saar (2008) visar i sin studie att kön och 

könsskillnader skapas i det språk pedagoger och barn använder i skolan/förskolan (Saar 2008, s. 184). 

I situationen ovan kan barnens konstruktion av traditionella könsskillnader ses att den sker genom de 

fysiska materialen (leksaker) och fördelningen av dem. I förskolan Blomma är de mest könskodade 

materialen placerade i olika platser och lådor inom-och utomhus. De leksakerna som anses vara mest 

flickiga befinner sig långt bort från de mest pojkiga leksakerna. Materialet som tillhör köks- och 

hemvrån återfinns i en särskild hörna och i särskilda lådor, medan bilar med de materialen befinner sig i 

särskilda lådor långt från hemvrån. Vi anser att med den fördelningen av materialen kan det bli lätt att 

flickorna bara hamnar bland hems-och matlagningsgrejer och uppfattar den som deras plats. Detta kan 

vara en anledning till att flickorna i situationen ovan anser att hemvrån är deras plats och pojkarna inte 

får leka där, då pojkar och flickor får leka på var sitt håll och med olika saker. Detta beskrivs även i 

Nordin-Hultmans (2004) studie, då studien visar att placering av olika material i olika rum med en stark 

uppdelning och isärhållande i förskolan kan leda till att barn blir begränsade i sin användning av 

material, då de inte ska ha möjlighet att kombinera olika material på okonventionella sätt (Nordin-

Hultman 2004, s. 100). Författaren menar att fysiska miljöer har stor betydelse för barnens sätt att vara 

och handla i förskolan. Barn positionerar sig på olika sätt i förskolan i relation till de möjligheter, hinder 

och normer som de olika fysiska miljöerna utgör (Nordin-Hultman 2004, s. 176). 

 

2.2.2 Förskolan Fjäril 

 

Observationer av boksamtalet 

2.2.2.1 Barn följer stereotypa könsnormer men motverkar och omvandlar dem också 

 

Pedagogen Johanna och barnen Pontus, Martina, Amanda och Rasmus är i läsrummet. Pedagogen tar fram boken 

som heter ”När jag blir stor: en ABC bok”. Boken handlar om olika yrken som börjar utifrån alfabetsordning. 

Pedagogen börjar läsa samt förklara för barnen vad vissa yrken står får. Johanna frågar Pontus: ” Pontus, vad vill 

du bli när du blir stor? ”. Pontus svarar: ” Jag vill köra en stor maskin som plockar potatis och rödbetor”. 

Pedagogen frågar Pontus: ”Men, varför väljer du just det yrket? ”Pontus svarar: ”Jag har sett på teve när en man 

kör en stor maskin och skördar potatis därför tycker jag att det är roligt”. Samtalet mellan barnen fortsätter. Pontus 
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frågar Rasmus: ”Och du Rasmus, visst du vill jobba som polis”. Rasmus svarar att han vill bli polis, precis som 

pojkarna i den boken som pedagogen Johanna läser. Martina säger: ”Och när jag blir stor vill jag bli busschaufför, 

precis som min pappa”. Rasmus utbrister: ”Men det är killar som brukar köra bussar”. Amanda säger att hon vill 

bli städare, hon tycker att det är roligt för att då kan hon hjälpa sin mamma att städa hemma.  

 

Resultatet av observationerna vid boksamtalet på förskolan "Fjäril" visar på att genuskonstruktioner 

förekommer även bland barnen, samtidigt som genus dekonstrueras och överskrids av barnen. 

Situationen ovan visar att barnen följer traditionella könsskillnader och stereotypa könsroller, men också 

motverkar dem genom deras val av det yrket som stereotypt anses tillhöra eller inte tillhöra kvinnor 

respektive män. Det kan tolkas att stereotypa könsroller följs och förstärks när pojkarna har valt jobba 

med de yrkena som stereotypt anses tillhöra män, och Amanda har valt det arbetet som stereotypt anses 

tillhöra kvinnor. Barnen följer och förstärker gränser mellan könen och mellan det som stereotypt anses 

vara manliga respektive kvinnliga yrket när de väljer jobba med yrken utifrån deras kön, det vill säga 

utifrån vad som anses vara ett manligt yrke respektive ett kvinnligt yrke. Där de kopplar yrket till 

manliga eller kvinnliga karaktärer (Pontus vill köra maskin och skörda potatis som en man han har sett 

på teve, Amanda vill vara städare som sin mor, Rasmus vill vara polis som pojkarna i boken). Genom de 

kategoriseringarna betonas könsskillnader. Detta kan jämföras med Odenbrings (2010) studie som visar 

att yrkeskategorier kan användas bland pedagoger och barn för att framhäva olikheter mellan det som 

definieras som kvinnligt respektive manligt (Odenbring 2010, s. 139, 140). Däremot motverkar Martina 

gränser mellan det som stereotypt anses vara manliga respektive kvinnliga yrket när hon väljer jobba 

med ett yrke som anses vara typiskt manligt. Genom att Martina väljer att vara busschaufför som hennes 

pappa utmanar och ifrågasätter hon den manliga normen och den stereotypa bilden i boken som 

pedagogen Johanna läser för barnen, där busschauffören är en man. Det kan tolkas som att hon försöker 

utvidga sina positioner genom att träda in i en ny position och roll som stereotypt anses tillhöra det 

manliga. Ett liknande mönster där genus omtolkas och gränser mellan kön överskrids av barn i förskolan 

observerar Ärlemalm- Hagsér & Pramling Samuelsson (2009). Studien visar att det sker ett ständigt 

gränsöverskridande, positionsförändring och omtolkning av traditionella könsskillnader bland barn i 

förskolan. Författarna presenterar ett exempel som visar hur barn försöker överskrida gränser mellan 

kön, där en pojke beskriver att han vill jobba som en fröken på förskolan i framtiden. Författaren 

förklarar att pojken försöker träda in i en annan roll som stereotypt anses tillhöra kvinnor (Ärlemalm- 

Hagsér & Pramling Samuelsson 2009, s. 103, 104). När Martina har valt att jobba med ett yrke som 

anses vara typiskt manligt har hon uppmärksammats och bemöts på ett annorlunda sätt av Rasmus. Här 

konstrueras gränser mellan kön och mellan det som stereotypt anses vara manliga respektive kvinnliga 

yrket när Rasmus kommenterar Martinas yrkes val att det tillhör män och inte kvinnor. Det kan tolkas 



 39 

att Rasmus ser bilden av den manliga busschauffören i boken och förväntar sig att Martina ska välja ett 

yrke som är i linje med hennes kön för att bli mer accepterad. Eidevald (2011) poängterar att vissa 

yrkeskategorier uppfattas som manliga respektive kvinnliga. Män eller kvinnor som väljer ett yrke som 

inte stereotypt anses tillhöra deras kön kommer att dra till sig uppmärksamhet och utmärka sig utifrån 

könstillhörighet (Eidevald 2011, s. 55). 

Situationen ovan kan tolkas att materialet påverkar barnens sätt att identifiera och positionera sig 

själva och de andra utifrån könstillhörigheter. Både Pontus och Rasmus uttrycker att de vill utöva yrken 

i likhet med de manliga figurerna de har sett på teve och i boken. I den boken som pedagogen Johanna 

läser för barnen står det tydligt vilka yrken som stereotypt anses tillhöra män respektive kvinnor genom 

bilderna, vilket kan leda till att barnen identifierar sig med dessa stereotypa bilder och väljer yrken 

utifrån deras könstillhörighet. Martina som inte väljer ett yrke som tillhör hennes kön uppmärksammas 

och ifrågasätts av Rasmus. Detta kan kopplas till Nordin -Hultman (2004) som menar att materialet på 

förskolan bär på olika normer och uppfattningar för vad barn kan prestera och hålla på med samt hur 

barn bör förhålla sig till kön. Vissa material skapar typiska pojkar och andra skapar typiska flickor. 

Materialet kan dessutom ses som förutsättningar för hur barn bedöms och tolkas av andra och hur barn 

ser på och uppfattar sig själva (Nordin- Hultman 2004, s. 72). Vidare förklarar Nordin-Hultman (2004) 

att barn blir, på olika sätt i förhållande till normer och möjligheter som olika material och miljöer utgör. 

Barn skapas också av andra utifrån de uppfattningar och föreställningar som är dominerade i deras 

omgivning. Barn formas till subjekt av och genom den sociala ordningen som existerar i samhället. 

Däremot är barn också inom och emot den ordningen och inte som passivt formade av den. Genom att 

de väljer att stå i relation till skilda sätt att vara, handla och tänka positionerar de sig själva (Nordin 

Hultman 2004, s. 168–170). 

Resultatet av observationerna vid boksamtalet betonar påståendet ovan som handlar om att materialet 

påverkar och formar barnens sätt att identifiera och positionera sig. Detta visar sig tydligt när barnen 

efter boksamtalet har bestämt att leka rollek, där de dramatiserar yrkena och figurerna som finns i den 

boken som pedagogen Johanna har läst till dem. Barnen klär ut sig till de yrkena som de har sagt att de 

vill vara, och utifrån bilderna i boken. Observationerna kan presenteras med följande exempel. 

 

Efter boksamtalet har barnen gått till dramarummet för att leka rollek. Rasmus säger: " Jag vill vara polis, som 

gubben i boken ". Rasmus tar på sig poliskläder som tillhör förskolans utklädningskläder. Pontus säger: "Och jag 

vill vara en man som kör maskin och skördar potatis, jag ska ta på mig en hatt och kavaj ". Martina säger: "Och jag 

vill bli busschaufför ". Pontus säger till Martina: " Men vi har inte busschaufförs kläder här på avdelningen ". 

Rasmus säger till Martina: "Jag har sett i boken en gubbe jobbar som busschaufför, han har på sig en keps, väst och 

byxa, vi har keps, väst och byxor här, ta dem på dig Martina ". Martina hämtar en keps och en blå väst och byxa som 

också tillhörande avdelningens utklädningskläder, och då leken börjar. 
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Situationen ovan visar hur barnen följer de stereotypa könsnormerna men också motverkar dem i deras 

lek i relation till materialet (bilder i boken, teve) som finns i deras omgivning. Det kan ses som att 

pojkarna sparar i deras minne de bilderna som de har sett på teve och i boken som pedagogen Johanna 

har läst och vill dramatisera figurerna i bilderna genom deras lek. De identifierar sig med de manliga 

figurerna som de har sett i boken och på teve, och därför vill de klä ut sig i de kläder som stereotypt 

anses tillhöra män och det manliga yrket. Pojkarna följer stereotypa könsroller och väljer de som 

stereotypt anses vara manliga yrken/kläder i leken. Det kan tolkas att bilderna i boken och filmerna på 

teve påverkar Rasmus och Pontus uppfattningar om vad som anses vara ett manligt respektive ett 

kvinnligt yrke. Att Rasmus och Pontus sparar i deras minne de uppfattningarna som bilder och filmer 

förmedlar till dem och reproducerar dessa uppfattningar sedan i deras lek kan förstås med hjälp av 

Vygotskijs (1995) teori om reproduktiv och återskapande, Vygotskij menar att människor har förmåga 

att spara i deras minne tidigare händelser, handlingar eller uppfattningar och reproducerar eller upprepar 

dem senare (Vygotskijs 1995, s. 11). Det som barn ser och hör blir grunden för deras kommande 

skapande (Vygotskijs 1995, s. 31). 

 Martina i exemplet ovan utmanar traditionella könsnormer igen genom att välja att dramatisera ett 

yrke och en rollkaraktär som inte är i linje med hennes kön. Martina motverkar och omvandlar den 

stereotypa bilden som finns i boken, där en busschaufför är en manlig figur, genom hennes val av det 

manliga yrket. Detta påvisar att barnen inte är passivt formade av de sociala strukturerna i samhället och 

de materialen i deras omgivning, utan snarare som om de aktivt motverkar de stereotypa 

föreställningarna och utvecklar sig själva (Nordin- Hultman 2004).  

Intressant att notera är att i de två exemplen ovan är det en flicka som motverkar och överskrider 

rådande könsnormer. Ingen av pojkarna har försökt överskrida och omvandla traditionella könsnormer. 

Det kan därmed uppfattas som att det är mer accepterat att flickor överskrider rådande könsnormer än 

pojkar, vilket ligger i linje med Hirdmans (2001) antagande och förklaring av genussystemet, att det är 

det manliga som är norm och kvinnor som underordnade, om kvinnor bryter traditionella könsnormer 

och gör manliga saker utmärker sig inte de på samma sätt som om män ska bryta normer och göra 

kvinnliga saker, eftersom det anses vara skamligt att män gör kvinnosaker (Hirdmans 2001, s. 66–68). 

Eidevald (2011) belyser ett liknande exempel i sin studie, där exemplet visar att det finns fler tabun för 

pojkar än för flickor när pojkar överskrider rådande könsnormer (Eidevald 2011, s. 45).  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv kan de två 

ovanstående situationerna tolkas att kön är en social konstruktion, som skapas men även motverkas och 

omvandlas genom barnens interaktion och samspel med varandra och med materialet omkring dem. 
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3. Diskussion och slutsatser 

Syftet med studien har varit att öka kunskapen och medvetenheten om barns och pedagogers 

konstruerande/görande av kön inom förskolans verksamhet, det vill säga att studera och synliggöra hur 

och på vilka sätt traditionella könsnormer och könsroller görs och konstrueras i förskolebarns och 

pedagogers handlingar och interaktioner. Resultatet av studien har genererat i två huvudteman vilka har 

varit följande, konstruktioner av kön i pedagogernas tal, handlingar och interaktioner med barnen, samt 

konstruktioner av kön i barnens tal, handlingar och interaktioner med varandra. Studiens resultat har 

visat att traditionella könsnormer och könsskillnader upprätthålls, men motverkas och omvandlas också 

i barnens och pedagogernas interaktion samt i barnens interaktion med varandra på de två förskolorna.  

Studiens resultat i stort är i linje med tidigare forskning, men vi har funnit några skillnader. Resultatet 

av observationerna på de två förskolorna har visat att pedagogerna förstärker, konstruerar och gör 

skillnad på pojkar och flickor, både i deras sätt att tala till flickor och pojkar och i deras handlande. 

Pedagogerna i båda två förskolorna använder olika ord och tonlägen vid samtal med pojkarna och 

flickorna samt bemöter pojkarna och flickorna utifrån stereotypa förväntningar på hur en pojke 

respektive en flicka bör bete sig. Detta överensstämmer med den tidigare forskning som har gjorts inom 

området kring pedagogers bemötande och sätt att tala till flickor och pojkar som skapar skillnad mellan 

dem. Att pedagoger gör skillnad på flickor och pojkar i interaktion och socialt samspel återfinns i 

Eidevald (2009), Månsson (2000), Ärlemalm-Hagsér & Samuelsson (2009), Odenbring (2010) samt i 

Hellman (2010). Vårt resultat har visat att pedagogerna bjuder in flickorna till långa och detaljerade 

samtal medan pojkarna bjuds in till korta samtal och i mindre utsträckning än flickornas. Detta går emot 

Månssons (2000) och Ärlemalm-Hagsér & Samuelssons (2009) studier som visar att pedagoger ger 

pojkar mer utrymme och uppmärksamhet samt mer möjlighet för långa dialoger än flickor. Vårt resultat 

har visat att pedagogerna motverkar traditionella könsnormer och könsroller och inte bara konstruerar 

eller förstärker dem. Pedagogerna på förskolan "Fjäril" har visat mer medvetenhet kring arbetet med 

jämställdheten och motverkan av traditionella könsskillnader än pedagogerna på förskolan "Blomma". 

Detta talar emot Eidevalds (2009) och Månssons (2000) forskning som visar att pedagoger har svårighet 

med hur de praktiskt kan arbeta med jämställdhet och motverka traditionella könsskillnader. Författarna 

visar att pedagoger är könsblinda och inte är medvetna om att de bemöter flickor och pojkar utifrån 

traditionella könsskillnader. I linje med Ärlemalm-Hagsér & Samuelsson (2009) och Ambjörnsson 

(2009) har resultatet av vår undersökning visat att maskulinitet har en överordnad position i förskolan. 

Pedagogerna i de två förskolorna visar mer acceptans för flickornas motverkan av traditionella 

könsnormer än pojkarnas motverkan av dem. Pedagogerna motverkar traditionella könsnormer och 

omvandlar dem mer med flickorna än med pojkarna. Detta har visat sig när pedagogen på förskolan 

Blomma inte har kommenterat kläder som stereotypt anses tillhöra män när en flicka har tagit dem på 
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sig, medan när en pojke har tagit på sig kläder som stereotypt anses tillhöra kvinnor har han 

kommenterats av pedagogen med ord som gullig och flickig. Även pedagogen på förskolan Fjäril har 

kommenterat och uppmärksammat den pojken som hade en klänning på sig men inte flickorna som hade 

kläder som stereotypt anses vara pojkiga. Pedagogen på Fjäril har försökt motverka könsskillnader 

genom att försöka ändra flickorna och uppmuntra dem ta efter pojkars beteende när hon uttryckte att 

"flickor också kan sitta på hästen som pojkar". Pedagogen på Blomma har hjälpt pojkarna med 

påklädningen först före flickorna. Pedagogen på Blomma har accepterat pojkarnas stökiga beteenden 

mer än flickornas. Allt det som har nämnts ovan om hur maskulinitet har en överordnad position i 

förskolan, har vi tolkat att pedagogerna anser pojkar som norm, som värderas högre än flickor och som 

inte går att ändras och det är flickor som kan ändras. Allt detta kan bidra till att pedagogerna signalerar 

till pojkarna att de har makt, medan flickorna signaleras att de kommer i andra hand. 

Resultatet av vår studie har visat att traditionella könsskillnader upprätthålls även mellan barnen 

inom deras interaktioner och relationer under lek och andra aktiviteter. I de interaktionerna som sker 

mellan barnen framträder ett könsåterskapande, där barnen på olika sätt uttrycker och provar 

traditionella könsroller. Resultatet av observationerna på de två förskolorna har visat att 

samhällsnormer, och det sammanhanget barnet befinner sig i har stor betydelse för hur barnen 

konstruerar kön. Förskolans fysiska miljö och material inverkar på barnens identitet-och 

könstillhörighetskapande och leder till att skapa och förstärka traditionella könsskillnader bland barnen. 

Observationerna på förskolan Blomma har visat hur det fysiska materialet och den fysiska miljöns 

utformning och fördelning inverkar på barnens sätt att identifiera och positionera sig själva och de andra 

utifrån kön. Placering av de mest könskodade materialen i olika platser leder till att barnen uppfattar 

leksaker som pojkiga respektive flickiga. Observationerna på förskolan Fjäril har visat hur 

könsstereotypa bilder i barnböcker påverkar barnens uppfattning om vad som stereotypt anses tillhöra 

det manliga respektive det kvinnliga könet. Att förskolans material och miljö påverkar barns identitet-

och subjektskapande återfinns i Nordin-Hultmans (2004) studie. I likhet med Eidevald (2011), Saar 

(2008) och Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson (2009) har resultatet av vår studie visat att barnen 

i sina interaktionsprocesser använder språket som ett verktyg för att konstruera traditionella 

könsskillnader inom deras relationer och förse varandra med normer och handlingsmönster. 

Observationerna på förskolan Blomma har visat hur barnen använder språket för att exkludera sina 

kamrater av det motsatta könet och förmedla uppdelningen av kön. Barnen använder språket för att 

markera det motsätta könet och göra skillnader mellan kvinnligt och manligt.  

I linje med Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson (2009) har vårt resultat av observationerna på 

de två förskolorna visat att traditionella könsskillnader och stereotypa könsnormer konstrueras av både 

pedagogerna och barnen, men det är främst barnen själva som är nyskapande och motverkar de rådande 
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könsstrukturer medan pedagogerna agerar mer könsstereotypt. På de två förskolorna har barnen 

motverkat och omvandlat traditionella könsnormer och stereotypa könsroller, och inte bara återskapat 

dem under deras interaktioner. Resultatet har visat att könsroller och könstillhörigheter kan ha en 

sekundär betydelse för barnen i leken. På de två förskolorna har det varit mest flickorna som motverkat 

och omvandlat stereotypa könsroller, både genom att ta på sig kläder som stereotypt anses tillhöra män 

och genom att välja rollkaraktärer av det motsätta könet under leken, men även genom att välja jobba i 

framtiden med ett yrke som stereotypt anses tillhöra män. Detta skiljer sig från Odenbrings (2010) studie 

som visar att även pojkar motverkar och omvandlar traditionella könsroller genom att ta de traditionella 

kvinnorollerna i leken. Att det är mest flickorna som har motverkat traditionella könsskillnader har vi 

tolkat att det maskulina står över det feminina och därför flickorna har tagit det som anses tillhöra män 

för att uppnå den högsta positionen och statusen. Män anses vara norm som inte går att ändras, och 

kvinnor anses vara underordnade som kan ändras och rätta sig efter den manliga normen. Vi har även 

tolkat det att i vissa situationer har flickorna makt och dominans över pojkarna. Familjelek eller rollek är 

en situation som kan ses vara flickors arena, där flickorna har makt och dominans över pojkarna och kan 

bestämma själva rollkaraktärer för sig och för de andra. Med denna tolkning ställer vi oss kritiska till 

Hirdmans (2001) begrepp genussystem och även till Connells (1996) begrepp hegemonisk maskulinitet. 

De begreppen förmedlar ett synsätt som utgör en sanning där det maskulina, oavsett sammanhang eller 

situation alltid står över det feminina. Vårt resultat överensstämmer delvis med det, då resultatet har 

visat att maskulinitet står över femininet och har en dominerande och överordnad position, men i vissa 

situationer kan det feminina stå över det maskulina. Familjelek är en situation där flickorna har 

dominans och makt över pojkarna och kan bestämma över sig själva och över pojkarna. Barns 

könskonstruerande sker i interaktion och relation med de andra människorna, miljö och material, kultur, 

situation och sammanhang.  

Efter att ha analyserat observationerna på de två förskolorna visar det sig att både pedagogerna och 

barnen på förskolan Fjäril är mer medvetna kring motverkan av traditionella könsskillnader och arbetet 

med jämställdheten än pedagogerna och barnen på förskolan Blomma. Pedagogerna på Fjäril är mer 

medvetna i deras sätt att bemöta och tala till flickor och pojkar samt i ord de använder till flickor och 

pojkar. Pedagogerna på Fjäril försöker ofta hålla kritiska samtal tillsammans med barnen om 

traditionella könsskillnader, och tillsammans försöker omvandla eller vidga dem. Dessa skillnader 

mellan de två förskolorna kan förklaras på olika sätt. En av de anledningarna till att pedagogerna och 

barnen på förskolan Fjäril har mer medvetenhet kring motverkning av könsskillnader än pedagogerna 

och barnen på förskolan Blomma kan relateras till etniska bakgrunder. Som vi har nämnt tidigare att 

förskolan Blomma ligger i ett etniskt mångfaldsområde, där de flesta barnen och pedagogerna har en 

annan etnisk bakgrund än svensk. Utifrån Wedin (2009) är traditionella könsnormer föränderliga och ser 
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olika ut i olika kulturer, tider och delar av världen (Wedin 2009, s. 43, 44). Detta innebär att barnen och 

pedagogerna på förskolan Blomma redan har växt upp bland olika föreställningar om kvinnligt och 

manligt och lärt sig olika könsnormer från deras kulturer. Vilket kan vara svårare för dem att motverka 

och omvandla dessa traditionella könsroller eftersom de lever mitt bland dem i deras egna kulturer. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv blir omvärlden som barnet samspelar med mycket skiftande om 

man jämför olika kulturer och samhällen. Barn lär sig tidigt vilka förväntningar och kulturella normer på 

hur barn ska agera som fungerar i sin kultur och sin omgivning. Flickor och pojkar utsätts för skilda 

förväntningar i olika kulturer och samhällen (Säljö 2000, s. 36). Förskolan Fjäril ligger i ett etniskt 

homogent område, där de flesta pedagogerna och barnen har en svensk etnisk bakgrund. Sverige anses 

vara ett av de bästa länderna i arbetet med att uppnå jämställdhet och öka medvetenhet om att kvinnor 

och män ska ha lika värde och rättigheter. Detta kan tolka varför pedagogerna och barnen på förskolan 

Fjäril är mer medvetna kring motverkan av traditionella könsskillnader, där pedagogerna förhåller sig 

till den svenska diskursen som handlar om att jämställdhet är något viktigt och bör finnas med i olika 

kontexter. 

Skillnader mellan de två förskolorna kan förklaras genom en annan orsak som grundar sig på 

tidsbrist, få antal personal och stora barngrupper. Under undersökningens gång har det upptäckts hur 

stressade pedagogerna på förskolan Blomma har varit. Denna stress kan grunda sig på den stora 

barngruppen, få antal personal och tidsbrist. Som vi har nämnt tidigare att förskolan Blomma är en 

kommunal förskola. På den avdelningen som vi har genomfört observationerna i arbetar 3 pedagoger på 

20 barn. Vi anser att det kan vara en orsak till att pedagogerna blir stressade i sitt arbete och inte hinner 

reflektera över sitt handlande och bli medvetna över sitt sätt att bemöta flickor och pojkar och tala med 

dem, vilket kan leda till att traditionella könsskillnader förstärks och lever vidare bland barnen och 

pedagogerna. Däremot är förskolan Fjäril en privat förskola, på avdelningen arbetar 5 pedagoger på 23 

barn. Vilket kan tolkas att pedagogerna på Fjäril har mer tid att reflektera över deras sätt att bemöta 

flickor och pojkar och bli medvetna över det, samt att tillsammans med barnen utveckla ett kritiskt 

samtal om de stereotypa föreställningar som kan finnas över allt inom-och utom förskolans 

sammanhang. Vi anser att ekonomiska resurser kan ha en relativt stor betydelse för arbetsmiljö och kan 

påverka kvaliteten i verksamheten. Det är viktig att kunna öka bemanningen för att klara av förskolans 

uppdrag. Om det inte sker innebär det att pedagoger får svårare att skapa en fungerande arbetsmiljö för 

den kvalitativa verksamhet som barn behöver. 

Slutligen anser vi att denna typ av studie kan uppmärksamma pedagoger på hur kön tar sig uttryck i 

förskolan, vilket kan bidra till att öka medvetenhet för kritiskt tänkande hos både pedagoger och barn. 

Vårt resultat är viktigt för att det synliggör hur barn och pedagoger gör och konstruerar kön på olika sätt 

inom sina interaktioner i förskolan. Detta hjälper pedagoger att få en medvetenhet angående förskolans 
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rådande könsstrukturer, samt att kunna motverka stereotypa könsroller och könsmönster i enlighet med 

läroplanen för förskolan (Lpfö 98, rev 16, s. 5). Det är viktigt att pedagoger synliggör hur de själva 

bidrar till att skapa och förstärka traditionella könsskillnader för att kunna motverka dem. Det är viktigt 

att pedagoger ska ha utrymme för att utforska förskolans verksamhet för att skapa bättre villkor för 

reflektion kring deras sätt att bemöta pojkar och flickor, och bli mer medvetna om sitt bemötande och 

handlande. Pedagoger ska kunna synliggöra hur barn på olika sätt konstruerar kön inom sina relationer 

samt hur de ser varandra utifrån kön, för att kunna tillsammans med barn öka medvetenhet och förhålla 

sig kritisk till traditionella könsmönster. Vårt resultat har visat att barns könsskapande och 

konstruerande av könsidentiteter formas i interaktioner och relationer med andra människor, men också 

med miljö och material. Detta kräver att pedagoger ska ha medvetenhet kring miljöns utformning och 

fördelning av materialet i förskolan utifrån barns könsskapande och genusperspektiv. Pedagoger ska ha 

kritiska samtal med barn om dessa material som anses vara könskodade, och tillsammans med barn 

försöka omvandla stereotypa föreställningar som dessa material kan förmedla. Med utgångspunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv (Vygotskij 1999) har vårt resultat visat att språket utgör grunden i pedagogers 

och barns könsskapande. Språket används av både pedagoger och barn som ett verktyg för att 

upprätthålla traditionella könsskillnader inom deras interaktioner. Även utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv (Helkama, Myllyniemi & Liebkind 2000) spelar språket en viktig roll 

genom att det bidrar till människans uppfattning av sin verklighet. Detta innebär att pedagoger ska vara 

medvetna kring deras sätt att tala till flickor och pojkar samt deras ord de använder vid samtal med dem. 

Allt detta kan skapa bättre förutsättningar för att uppnå jämställdhet och en förskola där stereotypa 

könsmönster utmanas eller vidgas istället för förstärks och upprätthålls. 

3.1 Vidare forskning 

På grund av brist på utrymme är vår studie begränsad. Detta har lett till att vi inte har kunnat ta med 

pedagogernas uppfattning och förhållningssätt kring arbetet med genus i förskolan. Under studiens gång 

har vi märkt att pedagogers kön påverkar genuskonstruktion, det vill säga att det finns skillnad mellan 

den manliga och den kvinnliga pedagogen inom arbetet med genus i förskolan. Som vidare forskning är 

det därför intressant att utföra en studie där syftet är att undersöka och studera pedagogers uppfattning 

kring arbetet med genus och jämställdhet i förskolan, samt om det finns några skillnader mellan 

kvinnliga respektive manliga pedagoger i deras uppfattning och arbete med genus.  
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Till alla vårdnadshavare på förskolan Blomma och förskolan Fjäril  

Vi är två förskollärarstudenter på Södertörns högskola. Vi heter Zaneta & Rana. Vi har nu kommit till 

termin 7 på vår utbildning och ska därmed skriva vårt examensarbete. Vår tanke med examensarbetet är 

att studera och undersöka hur traditionella könsnormer och könsroller görs och konstrueras i 

förskolebarns och pedagogers handlingar och interaktioner. För att kunna besvara studiens syfte 

kommer vi utföra observationer. Vi har tänkt observera de interaktionerna och handlingarna som sker 

mellan barnen och mellan barnen och pedagogerna för att se hur kön konstrueras genom dessa 

interaktioner. Detta har lett oss till att välja er barns förskola för att titta på hur genus kan gestaltas i 

verksamheten. Eftersom ert barn kommer att befinna sig i de observationerna ber vi er att ge ett 

godkännande eller icke godkännande för ert barns deltagande i studien. Observationerna ska ske under 
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namn kommer vara anonyma och sekretessbelagda. Deltagandet är frivilligt samt alla individer som 

medverkar i studien har rätt att när som helst avbryta sin medverkan i studien. Även Barnen kommer att 

bli informerade om studien och de ska ges möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. Observationerna 

ska genomföras med penna och papper. Inga filmer, bilder eller ljudinspelningar ska utföras. Materialet 

ska raderas när arbetet är avslutat. Vi hoppas att ni vårdnadshavare tillåter oss att observera ert barn. I 

annat fall ber vi er att kontakta personalen på avdelningen. 
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