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Förord 

Med blandade känslor är nu sista meningen på vårt examensarbete skriven och vi kan 

äntligen andas ut. Vi vill tacka de medverkande pedagogerna i studien för deras tid och 

engagemang, samt vår handledare Yulia som har handlett oss under denna berg- och dalbana. 

Vi vill även rikta ett tack till våra nära och kära som har stått ut med oss under denna 

omskakande period. Sist men inte minst vill vi även tacka varandra för ett väl genomfört 

arbete. 

 

Med detta sagt är det inte allt för långt kvar tills vi är examinerade förskollärare med 

interkulturell kompetens och kan omsätta våra teoretiska kunskaper i praktiken. 

Nu börjar livet. 

 

Varma vindar, 
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“Have you seen Lisa, girls and boys?” 

-       A study regarding preschool teacher’s interaction with children from 

a gender perspective  

 

Abstract 

Previous studies have shown that teacher’s interaction with children have a significant meaning 

for the construction of gender and that their approach maintains stereotypical perceptions of 

gender. Therefore, the purpose of this study is to survey and explain how preschool teachers at 

a preschool in Stockholm interact with children from a gender perspective and how their 

approach to traditional gender roles in their didactic work with children can affect their 

positioning. The essay will also discuss different types of pedagogical perspectives when it 

comes to gender, such as compensatory pedagogic and complicated pedagogic. 

  

The theoretical point of departure in this essay is feminism poststructuralism with focus on the 

term gender. The methods that are used in this study are interviews with preschool teachers 

and observations of their pedagogical work with children between the ages of 3-5 years. Based 

on this empirical description, different situations are analyzed which are based on Christian 

Eidevald’s two different discourses about gender: “We are born to girls and boys” and “We 

are made to girls and boys”. By showing that these discourses are present in one and the same 

situation, the child's positioning and gender-based subject creation can be explained as a 

complex process. 

  

The analysis, based on Eidevald’s gender discourses, shows that children’s positioning depends 

on how preschool teachers approach to traditional gender roles and how they interact with 

children on a daily basis. It also shows that preschool teachers have different expectations on 

boys and girls, which can lead to a limitation of their abilities. In conclusion, this study 

discusses which consequences this can lead to when it comes to a gender equality work. 

  

Key words: gender, sex, interaction, gender roles, positioning 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Tidigare forskning har visat att lärares interaktion med barn har en stor betydelse för 

konstruktionen av genus och att deras förhållningssätt upprätthåller stereotypa föreställningar 

om kön. Syftet med denna studie är därför att undersöka och förklara hur pedagoger på en 

förskola i Stockholm, ur ett genusperspektiv, interagerar med barn och hur deras 

förhållningssätt till traditionella könsroller kan komma att påverka barnens positionering och 

könsmässiga subjektskapande. Uppsatsen diskuterar också olika typer av pedagogiska 

perspektiv: kompensatorisk pedagogik och komplicerande pedagogik. 

  

Studiens teoretiska utgångspunkt är feministisk poststrukturalism med fokus på 

genusbegreppet. Metoderna som används i denna studie är intervjuer med pedagogerna och 

observationer av den pedagogiska verksamheten på en 3-5-års avdelning. Baserat på det 

empiriska materialet ges olika exempel på olika situationer med utgångspunkt ur Christian 

Eidevalds två diskurser om kön: ”Vi föds till flickor och pojkar” och ”Vi görs till flickor och 

pojkar”. Genom att visa att båda dessa diskurser är närvarande under en och samma situation 

kan barns könsmässiga subjektskapande förklaras som en komplex process.  

  

Analysen, som bygger på Eidevalds diskurser om kön, visar att barns positionering påverkas 

av pedagogers förhållningssätt till stereotypa könsroller och hur de interagerar med barn i 

verksamheten. Analysen visar även att flickor och pojkar har olika förväntningar på sig, vilket 

kan leda till att deras egenskaper begränsas. Slutligen diskuteras vilka konsekvenser detta kan 

leda till i ett jämställdhetsarbete. 

  

Nyckelord: genus, kön, interaktion, könsroller, positionering 

  

Centrala begrepp: diskurs, kön, genus, könsmässigt subjektskapande och positionering 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Begreppsförklaring 

Diskurs - Utifrån en poststrukturell kontext menar Hillevi Lenz Taguchi att diskursbegreppet 

söker förståelse för betydelsen av och innebörden i det som sägs samt hur det kan påverka 

individens agerande (2014 s. 18).  

 

Kön - Utifrån ett biologiskt perspektiv kan kön förklaras utifrån Mårten Hjernquist som menar 

att människans könsroller är förutbestämda och därmed oföränderliga (2013 s. 134). Ur ett 

sociokulturellt perspektiv kan kön förklaras som en social konstruktion som ständigt förändras 

i olika kontexter (Eidevald 2009 s. 18). 

 

Genus - Raewyn Connell och Rebecca Pearse menar att genus i sin vanligaste användning 

innebär den kulturella skillnad som finns mellan kvinnor och män som bottnar i den biologiska 

uppdelningen honor och hanar. Genus handlar om de sociala relationer som finns mellan 

människor och grupper i samhället (2015 s. 24-25).  

 

Könsmässigt subjektskapande & positionering - Utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt 

perspektiv kan dessa begrepp förklaras utifrån Klara Dolk som menar att subjektet skapas och 

omskapas genom intagandet av olika positioner. Detta skapande och omskapande sker av både 

barn och vuxna, vilket innebär att människan hela tiden positioneras av både andra och henne 

själv på många olika sätt (Dolk 2011 s. 56).  
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1. Inledning 

Kön som begrepp kan förklaras på olika sätt - dels ur ett biologiskt perspektiv, men även ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Ur ett biologiskt perspektiv ses könsroller, enligt Hjernquist, doktor 

i zooekologi, som förutbestämda och biologiskt givna (2013, s. 134). Genus som begrepp syftar 

enligt Connell, sociolog, och Pearse, forskarassistent, till det sociala könet, d.v.s. hur kön 

präglas av kulturella skillnader (2015, s. 24-25). Detta sätt att se på kön är sociokulturellt, vilket 

kan förklaras utifrån Linnea Bodén, postdoktor vid Stockholms universitet, som menar att 

samhället som helhet präglar konstruktionen av kön. Det handlar alltså inte om att flickor och 

pojkar är olika av naturen, utan att de blir olika beroende på hur de bemöts (2011, s. 42). Därför 

kan vuxnas sätt att se på flickor och pojkar spela en stor roll för hur de positionerar sig själva 

och vilka könsroller de intar. I förskolan kan det därför tänkas att pedagogernas interaktion och 

förhållningssätt har en avgörande roll för hur barn konstrueras till flickor respektive pojkar. En 

problematik med denna konstruktion kan tänkas vara att flickor och pojkar delas in i två olika 

stereotypa könskategorier och därmed anses vara olika och ha olika förutsättningar. Ytterligare 

en problematik är att flickor och pojkar ses som två homogena grupper, där individuella 

skillnader inte tas hänsyn till. Förskolan har som uppdrag att ge varje barn oavsett kön samma 

möjligheter att utveckla egenskaper utan att begränsa dem utifrån stereotypa könsroller, vilket 

kan kopplas till följande mål i läroplanen för förskolan:   

 

“Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och 

pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 

ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor 

och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö 

98/10, s. 5).  

 

Ovanstående mål utgår från att traditionella könsmönster och könsroller faktiskt finns. Målet 

kan tänkas syfta till att öppna upp för möjligheten att ge pojkar och flickor samma möjligheter 

oberoende av kön. Som tidigare konstaterat har därför pedagoger inom förskolan ett viktigt 

uppdrag när det gäller uppmuntrande till ett könsöverskridande av samhällets normer om vad 

som anses vara kvinnligt respektive manligt. Dock står det inte hur ovanstående mål i läroplanen 

ska nås, utan det är fritt för tolkning av de verksamma pedagogerna. Det är därmed intressant 
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att fråga sig hur pedagogernas förhållningssätt kan komma att påverka arbetet med detta inom 

förskolan, vilket denna studie ämnar att försöka ta reda på.  

 

Läroplanen för förskolan är ett politiskt styrdokument och därmed en del av samhället i stort. 

Ur ett samhälleligt perspektiv kan ovanstående läroplansmål därför kopplas till 

jämställdhetspolitiken och jämställdhetsarbetet. Enligt Eva Mark, jämställdhetskonsult, innebär 

jämställdhetspolitiken att göra en strukturell omvandling av samhället där målet är att makten 

mellan könen omfördelas. Detta innebär att kvinnor och män i ett jämställdhetsarbete ska ges 

samma förutsättningar samt lika rättigheter och skyldigheter för att komma bort från de rådande 

hierarkierna i samhället där män ofta rankas högre än kvinnor (Mark 2007, s. 14).  

 

Jämställdhetsarbetet kopplat till förskolan kan förklaras utifrån Bodén som konstaterar att i och 

med betoningen att flickor och pojkar är ett resultat av en social konstruktion behöver 

pedagogerna i ett jämställdhetsarbete konstruera barnen på fler sätt än att placera dem i 

kategorierna “flicka” och “pojke”. För att det ska bli möjligt behöver pedagogerna vara 

medvetna om sitt eget förhållningssätt när det gäller stereotypa könsroller och hur de interagerar 

med barnen (Bodén 2011, s. 42). Enligt Marika Hämeenniemi, mångfalsstrateg vid Mälardalens 

högskola, är ett steg i jämställdhetsarbetet inom förskolan därmed att medvetet uppmuntra 

könsöverskridande normer om vad som anses vara kvinnligt respektive manligt hos både flickor 

och pojkar (2011, s. 103).   

 

För att veta vad som anses vara ett könsöverskridande uppträdande behöver man veta vad som 

anses vara kvinnligt respektive manligt. Enligt en undersökning av Eidevald, barn- och 

ungdomsdocent vid Stockholms universitet, där människor av olika kön inom olika yrken och 

från olika samhällsgrupper diskuterade kring vad som anses vara kvinnligt respektive manligt, 

framkom det att egenskaperna hos kvinnor och män är varandras motsatser. Några exempel på 

typiska kvinnliga egenskaper som framkom under diskussionerna var ödmjukhet, subjektivitet 

och försiktighet medan de typiska manliga egenskaperna istället ansågs vara tuffhet, objektivitet 

och aggressivitet (Eidevald 2011, s. 11). Dessa stereotypa föreställningar kan enligt Eidevald 

bli avgörande för vilka val man själv gör i livet och vilka förväntningar man har på andra. Med 

andra ord kan dessa förväntningar begränsa både barn och vuxna i deras valmöjligheter 

(Eidevald 2011, s. 12). Därmed kan det tänkas att flickors och pojkars positioneringar kan 

komma att se olika ut i framtiden. Ur ett samhällsperspektiv kan det tänkas vara problematiskt, 
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eftersom det skulle kunna innebära att jämställdhetsarbetet, där syftet är en omfördelning av 

makten, inte sker.  

Enligt Dolk, universitetslektor vid Stockholms universitet, finns det potential för att utmana 

normer och skapa nya möjligheter om man som pedagog försöker ge barn möjlighet att uttrycka 

och positionera sig själva. Detta menar hon handlar om en komplicerande genuspedagogik vars 

syfte är att öppna upp för nya tolkningar. Därmed ställer hon sig frågan hur det hade blivit om 

det i förskolans läroplan istället stod att förskolan ska främja många olika sätt att göra kön på 

snarare än att man ska motverka traditionella könsmönster och könsroller (Dolk 2011, s. 59).  

 

Dock konstaterar Dolk vidare att det vanligaste sättet att arbeta med genus på i förskolan är 

genom en kompensatorisk pedagogik där flickor och pojkar ses som socialiserade till två olika 

könsroller (2011, s. 51). Enligt Eidevald syftar därmed den kompensatoriska pedagogiken till 

att försöka träna flickor och pojkar i egenskaper som de förväntas sakna på grund av sin 

könstillhörighet (2009, s. 36). Utifrån denna pedagogik kan det tänkas problematiskt att arbeta 

med ett utmanande av normer och att låta barnen positionera sig själva, vilket kommer att 

analyseras och problematiseras under kapitlet “Resultat och analys”. 

  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur pedagoger förhåller sig till traditionella könsroller 

i sitt didaktiska arbete med barn i den pedagogiska förskoleverksamheten, samt vad de själva 

tänker kring arbetet med genus i sin verksamhet. Genom de undersökningsmetoder som har 

valts ämnar vi att få syn på om flickor och pojkar bemöts på olika sätt och i så fall hur. Med 

utgångspunkt ur ett genusperspektiv är vår förhoppning att även försöka få syn på hur barnen 

kan tänkas positionera sig samt hur deras könsmässiga subjektskapande kan komma att 

påverkas av pedagogernas förhållningssätt. 

 

De övergripande frågeställningarna i denna studie är följande: 

 

● Hur tänker pedagogerna kring sitt didaktiska arbete med flickor respektive pojkar ur 

ett genusperspektiv? 

● Hur interagerar pedagoger med flickor respektive pojkar i den pedagogiska 

verksamheten ur ett genusperspektiv? 
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Syftet med ett genusperspektiv i studiens frågeställningar är att synliggöra hur barn bemöts och 

förväntas vara beroende på deras könstillhörighet samt att få syn på hur pedagogerna förhåller 

sig till stereotypa könsroller och hur de interagerar med pojkar respektive flickor. I och med 

detta är förhoppningen att även synliggöra hur barns könsmässiga subjektskapande kan komma 

att påverkas, d.v.s. hur barnen positionerar sig i förhållande till vilka förväntningar de har på 

sig beroende på deras könstillhörighet. Därför har vi, utöver de övergripande frågeställningarna, 

även formulerat en underliggande frågeställning:  

 

● Hur kan pedagogernas förhållningssätt och interaktion med barn tänkas påverka deras 

positionering och könsmässiga subjektskapande? 

 

2.1 Hur begreppen kön och genus används i denna studie  

Enligt Eidevald finns det olika sätt att förstå kön och genus. Ett sätt är att se kön som biologiskt 

givet och att genus är ett resultat av kroppsliga förändringar. Ett annat sätt att förstå kön och 

genus på är att se kön som biologiskt givet och genus som socialt konstruerat. Ytterligare ett 

sätt är att se både kön och genus som en social konstruktion där olika förväntningar på flickor 

respektive pojkar kan komma att påverka vilka positioner de intar (Eidevald, 2011 s. 20). I och 

med vårt syfte blir därför Eidevalds tredje perspektiv särskilt relevant att utgå från i denna 

studie. En djupare genomgång av genusperspektivet, teorier om kön, positionering och 

subjektskapande kommer att förklaras under avsnittet “Teoretisk utgångspunkt”.    

 

2.2 Disposition 

Fortsättningsvis görs en genomgång av studiens teoretiska utgångspunkt samt perspektiv, och 

tidigare forskning som är relevant för denna studie. Därefter följer ett avsnitt om vilka metoder 

som använts för att genomföra studien och vilka etiska ställningstaganden vi har tagit hänsyn 

till. Sedan kommer ett större avsnitt om resultat och analys där pedagogernas förhållningssätt 

presenteras och analyseras med hjälp av det empiriska materialet kopplat till tidigare forskning. 

Under detta avsnitt kommer även olika exempel på situationer i den pedagogiska verksamheten 

att analyseras utifrån Eidevalds två diskurser “Vi föds till flickor och pojkar” och “Vi görs till 

flickor och pojkar” och hur pedagogernas förhållningssätt kan komma att påverka barns 

positionering och könsmässiga subjektskapande i relation till ett jämställdhetsarbete. Studien 

avslutas sedan med en sammanfattning av resultatet och förslag på vidare forskning.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är feministisk poststrukturalism och det teoretiska 

perspektivet är genus. I följande avsnitt kommer en genomgång av studiens teoretiska 

utgångspunkt och hur den kopplas till ett diskursivt perspektiv, samt en genomgång av genus 

som teoretiskt perspektiv. Avslutningsvis kommer ett avsnitt om teoriernas relevans i denna 

studie.  

 

3.1 Feministisk poststrukturalism  

Enligt Lenz Taguchi är feministisk poststrukturalism en vetenskaplig teori, d.v.s. ett sätt att se 

på olika fenomen, och en del av den tredje vågens feminism. Ur ett historiskt perspektiv är den 

poststrukturalistiska feminismen en följd av den liberala respektive den radikala feminismen. 

Den första vågens feminism, den liberala feminismen, utgick från att kvinnor skulle ges samma 

möjligheter som män när det gällde arbete, lön och olika samhällspositioner. Inom den andra 

vågens feminism, den radikala feminismen, hyllades kvinnliga egenskaper för att lyfta fram de 

konstruktioner av kvinnor och flickor som länge setts som nedvärderande i den dominerande 

mansdiskursen. Dessa två olika inriktningar inom feminismen har länge gått under kategorin 

traditionell feminism och setts som en politisk rörelse. Den poststrukturalistiska feminismen, 

tredje vågens feminism, skiljer sig från det traditionella synsättet på feminism genom att den 

utgår från ett normkritiskt perspektiv som syftar till att ifrågasätta de kvinnliga respektive 

manliga kategorierna som anses vara ett resultat av sociala konstruktioner. Lenz Taguchi 

konstaterar vidare att ett synliggörande av de sociala konstruktionerna kan leda till att 

kategorierna av vad som anses kvinnligt och manligt kan överskridas (Lenz Taguchi 2014, s. 

17-18).  

 

3.2 Feministisk poststrukturalism utifrån ett diskursivt perspektiv  

I relation till Lenz Taguchis poststrukturella kontext menar Sara Eldén att alla sanningar är 

beroende av diskurser, samt att objekt- och subjektspositioner konstrueras utifrån dessa och att 

det traditionella feministiska synsättet därmed utmanas (2005, s. 67). Diskursbegreppet kan 

även sättas in i Lenz Taguchis poststrukturella kontext som syftar till att förstå betydelsen av 

och innebörden i det som sägs, d.v.s. vad som menas med det som sägs och hur det kan påverka 

individens agerande. I och med detta har diskurser en central roll i hur vår omvärld konstrueras 

i en specifik kontext. Utifrån ett större perspektiv kan diskurser även kallas för dominerande 

diskurser, eftersom de är knutna till och präglade av sociala kontexter. Diskursen om det lärande 
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subjektet är ett exempel på en dominerande diskurs, där subjektet konstrueras i en process av 

könad subjektifikation (Lenz Taguchi 2014, s. 18). Lenz Taguchi konstaterar vidare att detta 

innebär att individen ges och själv tar upp de könade innebörderna i sätt att vara och tänka. 

Denna dominerande diskurs ifrågasätts av den feministiska poststrukturalismen genom att både 

visa hur diskursernas makt tvingar oss till att vara på ett visst sätt och hur vi själva gör dessa 

sätt att vara till en del av vårt subjekt (Lenz Taguchi 2014, s. 18). På detta sätt konstaterar Dolk 

att subjektet skapas och omskapas genom intagandet av olika positioner (2009, s. 56).  

 

Subjektskapandet kan även förklaras utifrån Hämeenniemi som menar att det inom den 

feministiska poststrukturalistiska teorin ses som föränderligt och därmed icke-enhetligt. 

Subjektet konstrueras och omkonstrueras ständigt i deltagande av olika diskursiva praktiker. 

Detta innebär att subjektet ges möjligheter att aktivt reflektera kring de dominerande 

diskurserna, vilket i sin tur medför en möjlighet att ifrågasätta dem (Hämeenniemi 2011, s. 

109).  

                                                                               

3.3 Genus som teoretiskt perspektiv  

Genus som begrepp kan förklaras utifrån Connell och Pearse som konstaterar att genus i sin 

vanligaste användning innebär den kulturella skillnad som finns mellan kvinnor och män som 

bottnar i den biologiska uppdelningen honor och hanar. Genus handlar därmed om de sociala 

relationer som finns mellan människor och grupper i samhället (2015, s. 24-25). Ett mer 

djupgående sätt att förklara genus som begrepp kan göras utifrån Eidevalds tre olika 

genusperspektiv. Dessa handlar om att genom olika synsätt försöka förstå dominansförhållandet 

som finns mellan män och kvinnor och vad som anses vara manligt respektive kvinnligt. Inom 

det första perspektivet anses kön vara biologiskt givet och används som en utgångspunkt för att 

synliggöra olika former av diskriminering. Detta perspektiv innebär alltså att flickor och pojkar 

kommer att utvecklas på olika sätt, eftersom deras egenskaper redan anses vara förutbestämda. 

Inom detta perspektiv förklaras genus som en effekt av kroppsliga faktorer, som exempelvis 

hormonella olikheter (Eidevald 2009, s. 18).  

 

Inom Eidevalds andra genusperspektiv görs en distinktion mellan det biologiska könet och 

genus. I likhet med det första perspektivet anses det även inom detta perspektiv att kön är 

biologiskt förutbestämt. Däremot anses genus vara en social konstruktion där forskningen 

fokuserar på vilka föreställningar som finns om vad som är kvinnligt respektive manligt och 

hur dessa kategorier påverkar vårt beteende (Eidevald 2009, s. 18).  



7 

 

Inom det tredje perspektivet, däremot, innebär det att både kön och genus är socialt konstruerat, 

där genus är utgångspunkten för denna konstruktion (Eidevald 2009, s. 18). Att både kön och 

genus ses som socialt konstruerat kan även förklaras utifrån Lenz Taguchi som menar att det 

“biologiska könet” omkonstrueras i olika sociala kontexter precis som genus. Därmed går det 

inte att dra en gräns mellan ett biologiskt kön och ett socialt konstruerat genus (Lenz Taguchi 

2014, s. 39).   

 

Med detta sagt konstaterar Eidevald vidare att användandet av språket är viktigt, eftersom 

kategoriseringen av vad som anses vara kvinnligt och manligt är en följd av de förväntningar 

som associeras till orden “pojke” och “flicka” (2009, s. 18). Inom detta perspektiv menar 

Eidevald att motsägelser i könsuppdelningen uppmärksammas, eftersom uppdelningen inte ses 

som effekter av biologiska, psykologiska eller sociala faktorer. Individen inom detta perspektiv 

beskrivs utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt synsätt, vilket innebär att människan ses 

som flera subjekt. Människan “konstrueras” alltså på olika sätt utifrån olika diskurser och 

beroende på vilken social kontext hon befinner sig i. Dessa diskurser om kön kallar Eidevald 

för “Vi görs till flickor och pojkar” och “Vi föds till flickor och pojkar” (2009, s. 19-20). 

    

Eidevalds olika perspektiv på genus kan sättas i relation till Dolks förklaring på att förstå kön 

och genus. Hon menar att det första sättet att förstå kön på innebär att fokus ligger i strukturella 

skillnader mellan män och kvinnor och att kön därmed är två olika grupper som beror på 

biologiska skillnader. Det andra synsättet är kopplat till postmodern feminism och har flera 

olika inriktningar som problematiserar kategorierna manligt respektive kvinnligt. En av dessa 

inriktningar visar att kön inte är en kategori som går att förstå utan att ta hänsyn till 

intersektionella aspekter, som exempelvis etnicitet, religion eller klass. Den andra inriktningen 

ifrågasätter varför vi överhuvudtaget delar in människor i kategorierna manligt och kvinnligt, 

eftersom detta innebär att alla människor måste förstås som antingen kvinna eller man (Dolk 

2011, s. 50-51). 

 

3.4 Teoriernas relevans i vår studie 

Det feministiska poststrukturalistiska synsättet används i denna studie för att det utgår från ett 

normkritiskt sätt att se på det kvinnliga respektive manliga. Med detta som utgångspunkt kan 

vi få syn på pedagogernas förhållningssätt till traditionella könsroller och hur de arbetar med 

ifrågasättandet av det kvinnliga respektive manliga i verksamheten. Även genusperspektivet är 

relevant i denna studie, eftersom det genom det feministiska poststrukturalistiska synsättet 
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öppnar upp för möjligheten att synliggöra vilka förväntningar som finns på flickor respektive 

pojkar i förskolans verksamhet. Genusperspektivet menar vi öppnar upp för att undersöka hur 

barn konstrueras till flickor och pojkar. Denna studie utgår därför från Eidevalds tredje 

perspektiv, nämligen att kön och genus konstrueras socialt. Utifrån detta perspektiv på kön finns 

det inte någon tydlig gräns mellan det biologiska (kropp) och det kulturella (genus). För att 

försöka ta reda på hur pedagogernas didaktiska arbete på förskolan ser ut används Eidevalds 

två diskurser “Vi görs till flickor och pojkar”, som bygger på att kön är en social konstruktion, 

samt “Vi föds till flickor och pojkar”, som menar att kön är biologiskt givet. Dessa diskurser 

används för att få ett bredare perspektiv på studiens material och för att problematisera olika 

situationer utifrån olika perspektiv.  

 

4. Tidigare forskning  

Följande kapitel kommer att gå igenom tidigare forskning utifrån olika genusdiskurser och 

genusteorier, som exempelvis huruvida vi föds till flickor och pojkar eller görs till flickor och 

pojkar. Fokus på forskningen ligger därför på kön och genus som social konstruktion där barns 

könsmässiga identitetsskapande och positionering beskrivs. Viss forskning handlar dock om 

könsroller som biologiskt förutbestämt, även om det inte finns särskilt mycket forskning kring 

detta. Vidare presenteras forskning kring samtalsinteraktion ur ett genusperspektiv. Kapitlet 

avslutas med argument för hur denna studie kan sättas i relation till tidigare forskning och vad 

den bidrar med. 

 

4.1 Könsroller som biologiskt förutbestämt 

Forskningsfältet gällande könsroller som biologiskt förutbestämt har inte visat sig vara särskilt 

brett. Forskning gällande kön och genus handlar till stor del istället om att könsroller är en social 

konstruktion snarare än biologiskt givet. Dock menar Hjernquist att könsroller bestäms av 

könscellernas olika storlek (anisogami) (2013, s. 134), vilket enligt hans studie innebär att 

könsroller är något som är biologiskt förutbestämt. Dock är detta forskningsfält smalt, vilket 

kan tänkas innebära att människans könsroller inte är förutbestämda, utan istället är ett resultat 

av en social konstruktion.  

 

4.2 Kön och genus som social konstruktion 

Malin Ah-King, forskare i genusvetenskap och biologi, och Ingrid Ahnesjö, professor i biologi, 

menar att det är vanligt att människans könsroller förklaras genom biologisk kunskap i den 
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allmänna debatten och att det har varit så under en lång period. Detta sätt att förstå kön kritiseras 

av nutidens poststrukturalistiska feministiska teoretiker, eftersom det anses vara en 

generaliserande och snedvriden uppfattning om kopplingen mellan kön och biologi. Historiskt 

sett har biologiska och naturliga föreställningar om kön bidragit till att diskriminera dem som 

inte förhåller sig till rådande ideologier. De vill med sin artikel kritisera föreställningen om att 

könsroller skulle vara något som är biologiskt förutbestämt (Ah King & Ahnesjö 2012, s. 51).  

 

Ah-King menar även i en annan artikel att de biologiska könsskillnaderna ses som statiska i 

samhället och att de som inte förhåller sig till dessa traditionella normer definieras som 

onormala. Ah-King menar att det i djurvärlden är vanligt med könsöverskridande beteenden 

och variationer av sexualitet och att detta är något som borde inkluderas i den allmänna 

diskussionen om biologiskt kön (Ah-King 2011, s. 46). I motsats till Hjernquist, som hävdar att 

könsroller är biologiskt förutbestämt, menar Ah-King att det är i interaktion med miljön som 

kön samt könskaraktärer utvecklas vilket betyder att det inte kan vara något som är förutbestämt 

(Ah-King 2011, s. 46). Därmed ses kön och genus som en social konstruktion.  

 

Ah-Kings syn på kön och genus kan sättas i relation till Eidevalds diskurs Vi görs till flickor 

och pojkar som innebär att pojkar och flickor görs olika beroende på deras biologiska kön. Kön 

och genus konstrueras genom språket och olika diskurser. I denna diskurs är motsatserna mellan 

könen konstruerade och språket står för en reproduktion av föreställningar om objekt och 

representerar därför inte verkligheten. I och med detta kommer flickor och pojkar i denna 

diskurs inta olika positioner beroende på vilka föreställningar de möter om hur de bör och 

förväntas vara som flicka respektive pojke (Eidevald 2009, s. 82-83).  

 

I relation till Eidevald menar Anette Hellman, universitetslektor, att kön konstrueras genom 

förhandlingar parallellt med att det finns föreställningar om beteenden som anses vara typiska 

för pojkar respektive flickor (2010, s. 216). Hellman konstaterar vidare att det finns 

föreställningar om att pojkar av naturen är bråkiga, aktiva, aggressiva och dominerande, vilket 

därmed blir egenskaper som är ofrånkomliga för dem. Utifrån dessa föreställningar 

kategoriseras vissa av barns många handlingar som “pojkiga” respektive “flickiga” vilket 

medför att vissa sätt att vara pojke eller flicka ses som mer korrekta än andra (Hellman 2010, 

s. 216). 
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4.3 Interaktion mellan pedagoger och barn 

Allison Ewing och Angela Taylor menar i sin studie att kön spelar en viktig roll för kvalitén i 

relationen mellan lärare och barn, och att barnen i och med detta anpassar sitt beteende i 

verksamheten utifrån vad som förväntas av dem (Ewing & Taylor 2008, s. 93). Vidare 

konstaterar de att relationen mellan lärare och barn ser olika ut beroende på vilket kön barnet 

har i och med att lärare utifrån detta agerar olika i sitt bemötande, exempelvis genom att hämma 

eller främja egenskaper som inte anses tillhöra barnets kön. Detta påverkar barnen i deras 

uppfattning om hur de ska bete sig. Exempelvis får pojkar fortfarande mer uppmärksamhet 

genom deras beteende medan flickor får beröm för att de är tysta och lydande (Ewing & Taylor 

2008, s. 93).  

 

Även Ylva Odenbring, universitetslektor, menar utifrån sin forskning att det uttrycks olika typer 

av kategoriseringar och benämningar i det vardagliga samtalet, samt att det mer eller mindre 

omedvetet förekommer just könade kategoriseringar i dessa samtal (2012, s. 453). Beroende av 

kontext menar Odenbring att dessa kategoriseringar och benämningar kan ha en betydelse för 

hur kön konstrueras, vilket hon undersöker i sin studie genom att analysera samtalsinteraktion 

mellan lärare och barn i förskoleklass. I resultatet av studien kan det utläsas att det förekommer 

traditionella förväntningar på flickor respektive pojkar hos pedagogerna samt att barnen genom 

detta kan få erfarenheter av vad som förväntas av dem beroende på deras kön (Odenbring 2012, 

s. 461). Odenbring menar vidare att barnen skolas in i olika kategoriseringar av vad som är 

kvinnligt respektive manligt genom omgivningen, vilket ur ett långsiktigt perspektiv kan 

förstärka traditionella föreställningar om kön och begränsa barnens handlingsutrymme (2012, 

s. 461).  

 

4.4 Positionering och subjektskapande  

Det Odenbring menar kan även sättas i relation till en studie av Eidevald där det framkommer 

att de stereotypa könsrollerna i förskolan snarare förstärks än utmanas när det gäller pedagogers 

bemötande av flickor respektive pojkar. I undersökningen studeras två arbetslag på två 3-5-års 

avdelningar i syfte att ta reda på vilka positioner hos flickor och pojkar som accepteras 

respektive möter motstånd i förskolan. Genom detta analyserar han kritiskt barns 

subjektskapande när det kommer till kön utifrån vilka föreställningar vuxna och barn har 

gällande genus och kön. Med detta menar han att pojkar och flickor kan komma att agera på 

olika sätt i olika kontexter, vilket innebär att det är omöjligt att göra en generell beskrivning av 

deras subjektskapande (Eidevald 2009, s. 60). Det räcker därför alltså inte att endast beskriva 
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de vuxnas generella förhållningssätt till och interaktion med flickor och pojkar i verksamheten. 

Eidevalds fokus ligger därför på att ta reda på vad de vuxna försöker korrigera i barns sätt att 

vara i syfte att få syn på vad som för flickor respektive pojkar anses vara ett korrekt uppträdande 

(2009, s. 10). I avhandlingen beskrivs en och samma situation genom olika diskurser som 

används för att synliggöra andra diskurser. Syftet med detta är att skapa en förståelse av vad 

som sker ur olika perspektiv. Här spelar därför pedagogernas didaktiska förhållningssätt en 

central roll, eftersom dessa diskurser kan påverka vilka positioner barn intar. Som tidigare 

nämnt är dessa diskurser “Vi görs till flickor och pojkar” och “Vi föds till flickor och pojkar” 

och hur man utifrån dessa kan tolka beteenden i olika kontexter (2009, s. 2). 

 

Positionering och subjektskapande kan även kopplas till en studie av Anette Hellman, 

universitetslektor, som bland annat handlar om typisk pojkighet och typisk flickighet. I denna 

studie framkom det att maskulinitet gavs större värde än femininitet bland flickor och pojkar i 

förskolan. Dock framkom det att flickor som intar “manliga” positioner, som exempelvis 

bråkighet eller dominans, inte blev förstådda genom dessa. Pojkar, däremot, tillskrivs dessa 

positioner just för att de är pojkar och blir därmed förstådda genom dem. På detta sätt begränsas 

barnens möjligheter till att inta olika positioneringar (Hellman 2010, s. 114, 204).  

 

4.5 Från en kompensatorisk pedagogik till en komplicerande pedagogik  

I och med att det i forskning framkommer att pedagoger förstärker traditionella könsroller i 

förskolan har en kompensatorisk genuspedagogik utformats, som enligt Eidevald syftar till att 

träna flickor och pojkar på egenskaper de förväntas sakna beroende på deras könstillhörighet 

(2009, s. 36). Eidevald konstaterar vidare att det finns två böcker som beskriver ett projektarbete 

som utgår från denna kompensatoriska pedagogik, vilka är skrivna av Kajsa Wahlström och 

Kajsa Svaleryd (2009, s. 36). Delegationen för jämställdhet i förskolan förknippas med 

Wahlströms och Svaleryds projektarbete gällande jämställdhetsarbetet på förskolor i Sverige 

(SOU 2006:75, s. 73). Dolk ställer sig kritisk till denna form av genuspedagogik, då hon menar 

att den bygger på föreställningar om kön där kategorierna kvinnligt respektive manligt är en 

central del vars syfte är att få barn mer jämställda (Dolk 2011, s. 56).  I och med detta kommer 

en genuspedagogik att skapas som inte ger en adekvat bild av hur kön och genus konstrueras, 

eftersom fokus ligger på att synliggöra skillnader mellan flickor och pojkar för att sedan 

motverka dem. Därmed utgår den kompensatoriska genuspedagogiken från att flickor och 

pojkar är olika, vilket Dolk menar inte räcker i ett jämställdhetsarbete. Istället behövs en 

komplicerande genuspedagogik som bygger på att synliggöra konstruktioner av kön som en 
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pågående och komplex process och där fokus ligger på att ta reda på vilka positioner flickor 

och pojkar ges möjlighet att inta i förskolan och vilka positioner som anses vara mer 

eftersträvansvärda än andra (2011, s. 56).  

 

I likhet med Dolk ställer sig även Eidevald kritisk till den kompensatoriska pedagogiken, då 

den kan medföra att pedagoger i förskolan tappar fokus på jämställdhetsarbetet. Detta kan ske 

eftersom den kompensatoriska pedagogiken utgår från att flickor och pojkar är olika och att 

deras egenskaper behöver kompenseras, vilket medför att variationer individer emellan kan 

försvinna (Eidevald 2011, s. 81). 

 

4.6 Forskningens relevans i vår studie och vårt bidrag till forskningen  

Den tidigare forskningen är relevant för vår studie i och med att den går igenom olika 

genusteorier och pedagogers förhållningssätts inverkan på hur barns positionering och 

subjektskapande kan komma att påverkas. Utifrån Eidevalds diskurser kan vi få syn på hur 

pedagoger interagerar med barn ur ett genusperspektiv. Dessutom kan vi, bland annat utifrån 

Ewing och Taylor, analysera hur kön påverkar interaktionen mellan pedagog och barn. Därmed 

är den tidigare forskningen väsentlig för att besvara studiens frågeställningar. 

 

Det har dock varit svårt att hitta relevant forskning gällande hur pedagoger inom förskolan 

interagerar med barn ur ett genusperspektiv med syfte att synliggöra hur detta kan tänkas 

påverka barns positionering och subjektskapande. Det finns desto mer forskning kring 

pedagogers samtalsinteraktion ur ett genusperspektiv, men inte kring hur deras förhållningssätt 

kan tänkas påverka barns positionering. Eftersom forskningsfältet kring detta inte är särskilt 

brett vill vi fylla ut detta tomrum med hjälp av denna studie genom att visa hur pedagoger på 

en förskola interagerar med barn, hur genusarbetet genomförs samt hur detta kan komma att 

påverka barnens positionering och könsmässiga subjektskapande.  

 

5. Metod och material 

De metoder som använts för insamling av material till denna studie är observationer av 

pedagoger i interaktion med barn, observationer av den pedagogiska miljön samt intervjuer 

med två pedagoger. Valet av metod har påverkats av vilka förutsättningar och resurser vi hade 

att tillgå. Arbetet med denna studie pågick under ca åtta veckor, vilket medförde en 

begränsning av metodval. Enligt Göran Ahrne, professor i sociologi, och Peter Svensson, 
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docent i företagsekonomi, är tiden nämligen en avgörande faktor för vilka metoder man har 

möjlighet att välja (2015, s. 31). Materialet är insamlat under fyra observationstillfällen samt 

genom två intervjuer. I och med detta kan det empiriska materialet framstå som relativt litet, 

men vi anser dock att vårt insamlade material är tillräckligt för att genomföra en tillförlitlig 

analys. 

 

5.1 Urval 

Observationerna och intervjuerna är utförda på en kommunal förskola inom Stockholm stad 

som inte innehar någon uttalad pedagogisk inriktning. Anledningen till att vi valde en sådan 

förskola är för att den kan tänkas vara representativ för många förskolor i landet när det gäller 

pedagogiken. Med detta sagt menar vi dock inte att denna studies resultatet går att generalisera 

till fler förskolor. Avdelningen som studien är utförd på har 18 barn i åldrarna 3-5 år och där 

arbetar tre pedagoger. Vi hade för avsikt att besöka en förskola som ingen av oss har någon 

anknytning till för att kunna vara så objektiva som möjligt i vår studie.  

 

Anledningen till valet av endast en förskola beror på att vi ville göra en djupare analys kring 

arbetet med genus genom att besöka en och samma förskola vid fler tillfällen än vad vi hade 

gjort om vi hade valt två förskolor. Tyvärr blev det inte riktigt som vi hade planerat, då förskolan 

vid ett flertal tillfällen avbokade våra besök av olika anledningar. Detta gjorde att vi blev 

begränsade i vårt empiriska material, eftersom det inte blev så många observationer som vi hade 

hoppats på för att göra en djupanalys.  

 

5.2 Kvalitativ metod 

I denna studie används både observationer och intervjuer, vilka båda är exempel på kvalitativa 

metoder. Ahrne och Svensson menar att kvalitativa metoder innebär att man samlar in så kallad 

”mjukdata” eller kvalitativ data, till exempel genom observationsanteckningar eller 

intervjusamtal där man kan förstå en händelse eller ett yttrande. Motsatsen till kvalitativa 

metoder är kvantitativa metoder, vilket innebär att man istället samlar in kvantitativ data, eller 

hårddata, som tvärtemot kvalitativ data kännetecknas av siffror och statistiskt material (Ahrne 

& Svensson 2015, s. 8). Att använda kvantitativa metoder i denna studie hade därmed inte varit 

relevant till denna undersökning. 
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5.3 Observation 

Runa Patel och Bo Davidson, författare till Forskningsmetodikens grunder, menar att 

observationer är det främsta tillvägagångssättet när det gäller att samla in information om 

omgivningen (2011, s. 91), vilket gjorde att observationer kändes som en relevant metod för 

denna studie.  

 

Observationer av verksamheten utfördes vid fyra olika tillfällen, samtliga under förmiddagar. 

Sammanlagt har observationerna utförts under cirka 13 timmar. De olika tillfällen som 

observerats i verksamheten är projektarbete, skapande, skogsutflykt, samling, hallsituation (när 

barnen gick in efter utevistelse), fri lek samt måltid. Vi har även observerat den pedagogiska 

miljön på avdelningen och hur den kan tänkas påverka barnens positionering och könsmässiga 

subjektskapande.  

 

Under observationen som rörde projektarbete medverkade endast åtta barn. Responsen på vår 

undersökning var tyvärr inte så god som vi hoppats på, då det endast var åtta vårdnadshavare 

som godkände barnens medverkan genom att återlämna en underskriven samtyckesblankett till 

den avdelningsansvariga pedagogen. Detta begränsade oss något då det därmed endast var de 

åtta barnen som fick var med under våra observationer. Hade alla barnen på avdelningen fått 

vara med i undersökningen hade vi troligtvis fått se mer varierad interaktion mellan pedagoger 

och barn. Dock observerade vi även under tillfällen då alla barn på avdelningen var i närheten, 

på grund av att pedagogerna inte kunde få till verksamheten på annat sätt. Vid dessa tillfällen 

fokuserade vi endast på när pedagogerna pratade med något av de åtta barn som fick medverka 

i studien. 

 

Under observationerna lades stor vikt vid att observera pedagogernas språk samt kroppsspråk. 

Fokus låg på att försöka se och höra hur pedagogerna använde sitt språk i sina interaktioner 

med barnen, samt att se hur miljön var utformad på avdelningen. Observationerna har gjorts 

passivt, det vill säga att vi inte har deltagit i den pedagogiska verksamheten, utan hållit en låg 

profil och observerat från håll. Vi tänker att vi troligtvis hade blivit distraherade i 

materialinsamlingen eftersom vi behövde hålla fullt fokus på pedagogerna för att observera hur 

språket används i interaktion med flickor respektive pojkar.  

 

Studiens material samlades in genom anteckningar med papper och penna. Det kan dock tyckas 

att videoinspelning hade varit en förtjänstfull metod att använda för insamling av material under 
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observationerna. Eidevald menar nämligen att videoobservationer är en gynnsam metod att 

använda när man vill fånga människors interaktion i och med att man kan spela upp sekvenser 

från sitt insamlade material om och om igen för analys (2015, s. 114-115). Anledningen till att 

videoinspelning inte använts i denna studie är dels för att vi kände oss begränsade tidsmässigt, 

med tanke på hur omfattande transkriberingen och analyseringen av materialet skulle bli i 

förhållande till hur mycket tid vi hade till att färdigställa denna studie. Detta kan kopplas till 

Eidevald som menar vidare att videoobservationer är en metod som är mer tidskrävande än 

andra då det krävs mer hänsyn till de etiska aspekterna samt att analysen av det inspelade 

materialet ofta tar lång tid (2015, s. 114). En annan orsak till att videoinspelning inte har använts 

är för att det kan tänkas att pedagogernas förhållningssätt förändras när de vet att de blir filmade. 

Ahrne och Svensson menar nämligen att när människor blir ett objekt för forskning kan de 

påverkas genom att bete sig på ett annat sätt, göra motstånd eller använda sig av lögner (2015, 

s. 8). Vi har naturligtvis haft förståelse för att vår närvaro kan tänkas ha påverkat pedagogerna 

på samma sätt som när det görs en videoinspelning, men vi vill ändå tro att en kamera som 

fångar varenda rörelse på film är mer märkbar än två forskare som sitter med i bakgrunden. 

 

Vi valde även att utföra de flesta observationerna innan vi intervjuade pedagogerna. 

Anledningen till det grundas i att vi först ville få syn på deras förhållningssätt och interaktion 

med barnen i verksamheten innan vi började ställa frågor kring det, vilket annars kan tänkas 

påverka deras agerande. 

 

5.4 Intervju 

Ulla Eriksson-Zetterquist, professor vid Göteborgs universitet, och Ahrne menar att intervjuer 

antagligen är den vanligaste metoden att använda sig av för insamling av material när man har 

en kvalitativ inriktning på sitt arbete. Vidare menar de att man kan få en djupare insikt om de 

förhållanden som råder inom en social miljö genom att intervjua personer som befinner sig i 

centret av dem (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34). Av den anledningen valde vi att 

genomföra intervjuer för att bättre få syn på hur pedagogerna arbetar ur ett genusperspektiv. 

Syftet med intervjuerna var även att ta reda på hur de själva tänker kring genus och hur de själva 

upplever att de arbetar med genus och jämställdhet kopplat till hur de faktiskt arbetar i 

praktiken. Vi utförde en telefonintervju med den ena pedagogen och en intervju där vi träffade 

den andra pedagogen. Telefonintervjun gjordes på grund av svårigheter att hitta en tid som 

passade båda parter. Under intervjuerna ställdes totalt tio frågor, varav vissa av dem det läggs 
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mer fokus på i analysen än andra, även om de flesta går in i varandra. Intervjufrågorna finns 

som en bilaga i slutet av denna studie.  

Enligt Philip Lalander, professor vid Malmö universitet, kan en studie räknas som etnografisk 

om den görs med syfte att få syn på människors perspektiv på tillvaron, och att detta med fördel 

görs genom att besöka miljöerna där de människor man vill studera lever och är verksamma 

under en längre period (Lalander 2015, s. 94, 112). Denna studie kan därmed anses ta en ansats 

inom etnografin i och med att vi söker förståelse för pedagogernas förhållningssätt, tankar och 

erfarenheter kring genus inom en specifik miljö genom både intervjuer och observationer. Å 

ena sidan kan det dock tänkas att denna studie inte ses som fulländat etnografiskt, eftersom det 

i och med tidsbrist inte har funnits möjlighet att befinna sig i verksamheten mer än vid några 

tillfällen.  

 

Å andra sidan konstaterar Carin Roos, doktor i pedagogik vid Karlstads universitet, att om man 

har brist på tid kan man utföra en så kallad komprimerad form av etnografiskt fältarbete, vilket 

innebär att man gör en mindre variant av ett etnografiskt arbete under en kortare period. Med 

hjälp av olika perspektiv och metoder försöker man beskriva och förklara det man ämnar att 

undersöka så fullständigt som möjligt (Roos 2014, s. 47). Därmed kan denna studie ändå anses 

ha en etnografisk ansats.  

 

5.5 Etiska ställningstaganden 

Under vårt formulerande av tillvägagångssätt för undersökningen har vi tagit ställning till 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Den första forskningsetiska principen, 

informationskravet, innebär att forskaren ska informera om syftet med undersökningen och om 

vilken roll undersökningsdeltagare har i undersökningen. Utöver detta krävs det också att 

information om samt vilka villkor som gäller ges (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Denna 

forskningsetiska princip har tillämpats i vår undersökning i och med att vi skickade ut ett 

informationsbrev till pedagogerna på förskolan där vi beskrev vårt syfte med studien samt att 

de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan, och att de kommer att vara anonyma under 

hela processen. Vi skickade även ut ett informationsbrev till föräldrarna på avdelningen. 

 

Den andra forskningsetiska principen är samtyckeskravet, vilket innebär att de personer som 

deltar i undersökningen får ge sitt samtycke till medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Vi 

kom i kontakt med förskolan genom att först kontakta förskolechefen via telefon som gav sitt 

samtycke till att vi skulle få besöka förskolan. Sedan hänvisade förskolechefen oss vidare till 
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en avdelning som hen ansåg skulle passa för vår undersökning. När vi sedan kontaktade den 

avdelningsansvariga pedagogen på avdelningen vi blivit hänvisade till gav hen sitt medgivande 

till att vi kunde komma dit och genomföra vår undersökning.  

 

Eftersom det vi ämnar att undersöka är pedagogernas interaktion med barn samt deras 

förhållningssätt till stereotypa könsroller, ligger fokus på pedagogerna och inte på barnen. Trots 

detta valde vi att skicka ut en samtyckesblankett till den avdelningsansvariga pedagogen, som 

i sin tur gav den till alla vårdnadshavare på avdelningen, så att de fick möjlighet att ge sitt 

samtycke till att deras barn är berörda av studien, om än helt anonymt.  

 

Vi förhåller oss även till konfidentialitetskravet som innebär att de medverkande ska ges största 

möjliga konfidentialitet och därför ska deras personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan 

ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002, s. 12). I vår studie har denna forskningsetiska princip 

tillämpats på så sätt att det inte har lämnats ut några uppgifter om de medverkande till någon 

annan än oss själva, samt att det empiriska materialet raderats efter färdigställandet av studien.  

Den sista forskningsetiska principen, nyttjandekravet, handlar om att uppgifter om enskilda 

individer som har samlats in endast får användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002, s. 

14).  Denna princip tillämpas i studien i och med att de medverkande har fått information om 

hur den kommer att användas, d.v.s. endast i forskningssyfte.   

 

5.6 Arbetsfördelning 

Vi har under arbetets gång strävat efter att vara lika delaktiga i studiens alla delar. Ambitionen 

har varit att träffas så mycket som möjligt för att kunna diskutera och skriva tillsammans. 

Texten har skrivits i ett gemensamt dokument som vi båda haft tillgång till, vilket även har 

använts vid de tillfällen vi inte hade möjlighet att ses. 

 

Valet av ämne kändes självklart, då genus är något vi båda finner väldigt intressant. Det 

gjorde utformandet av syfte och frågeställningar tämligen enkelt då vi redan från början var 

på samma spår angående studiens huvudsakliga innehåll. Eftersökning och val av teorier, 

perspektiv och tidigare forskning har gjorts gemensamt gjorde vi tillsammans då vi ville vara 

överens om vad som är relevant för vår studie. 

 

Vi har båda två medverkat vid samtliga observationer och intervjuer, då vi anser att vi får ett 

bredare material om vi båda ser samma situation som vi sedan kan analysera tillsammans 
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utifrån våra egna tolkningar. Detsamma gäller intervjuerna, där vi i efterhand har kunnat 

diskutera hur vi tolkat vissa svar som informanterna gett. Vi har både transkriberat materialet 

och analyserat det tillsammans, vilket har gett oss intressanta diskussioner och bra underlag 

för resultatet. 

 

Samarbetet under arbetets gång har varit väldigt bra, och vi har stöttat varandra när det har 

känts motigt. Vi är väldigt nöjda med varandras insatser och anser att vi båda har gjort vårt 

bästa för att sammanställa denna studie. 

6. Resultat och analys 

Följande avsnitt kommer att analysera vilket förhållningssätt pedagogerna har när det gäller 

stereotypa könsnormer samt hur dessa ligger till grund för hur de bemöter barnen i olika 

situationer. För att analysera detta kommer olika exempel kring olika situationer i förskolan att 

diskuteras och analyseras ur ett genusperspektiv. Med hjälp av både observationer och 

intervjuer har vi kunnat samla in material för att undersöka och analysera pedagogernas 

didaktiska arbete med genus i förskolans verksamhet. För att kunna skilja mellan pedagogerna 

och vem som säger/gör vad i exemplen kallas de för; pedagog 1, pedagog 2, och pedagog 3.  

 

Vi har främst använt oss av olika genusteorier, som utgår från könsstereotypa normer, i vår 

analys för att kunna få syn på dem i verksamheten, både vad gäller pedagogernas 

förhållningssätt till könsroller och deras interaktion med barnen. Genom detta kunde vi få syn 

på olika situationer som vi analyserar utifrån Eidevalds diskurser “Vi föds till flickor och 

pojkar” samt “Vi görs till flickor och pojkar”. Utifrån varje situation kommer pedagogernas 

förhållningssätt till genus och vad de försöker korrigera hos barnen att sättas i relation till dessa 

diskurser för att försöka synliggöra hur det kan tänkas påverka barnens positioneringar och 

könsmässiga subjektskapande. Med hjälp av dessa diskurser visar vi att flera diskurser är 

närvarande under en och samma situation, vilket enligt Eidevald innebär att barns könsmässiga 

subjektskapande är en komplex process (2009, s. 60). Ytterligare en utgångspunkt är Dolks 

kritiska förhållningssätt till den kompensatoriska pedagogiken och hennes förespråkande om 

en komplicerande genuspedagogik.  

 

6.1 Hur arbetar pedagogerna med genusfrågor? 

Utifrån studiens ena övergripande frågeställning “Hur tänker pedagogerna kring sitt didaktiska 

arbete med flickor respektive pojkar ur ett genusperspektiv?” har vi genom intervjuer och 
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observationer kunnat få syn på hur de arbetar med genus, och därmed även jämställdhet, inom 

arbetslaget och även på förskolan i stort samt vad de själva tänker kring genusarbetet. Det har 

bland annat framkommit att det inte finns ett uttalat kollegialt samarbete på förskolan när det 

gäller arbetet med genus, utan det är snarare upp till vardera avdelning att utforma sitt eget 

arbete. Pedagog 1 uttryckte följande gällande arbetet med genus på förskolan i sin helhet: 

 

“Jag skulle säga att på förskolan i stort så har vi inget uttalat genusarbete 

som vi bedriver, utan det är någonting jag då tycker saknas som jag också 

har poängterat för ledningen, att det borde bli mer synliggjort, hur jobbar 

vi med genus och vad tänker vi kring genus och genusarbetet, vad har vi 

för genusperspektiv och så vidare” (Transkribering av intervju 2017-10-

31). 

 

Även pedagog 2, som arbetar på samma avdelning som pedagog 1, menar att genusarbetet på 

förskolan inte är uttalat, vilket förstås av följande uttalande: 

 

“Det är svårt.. För vi har här, vi har tanken om genus men vi jobbar inte 

direkt med det heller, det gör vi inte här. Jag har inte gjort det och även 

fast jag har jobbat ganska länge inom barnomsorg så har jag inte jobbat 

med det här, men vi har det i tanken hela tiden medan vi jobbar men inte 

direkt med det” (Transkribering av intervju 2017-11-07).  

 

Eftersom arbetet med genus enligt båda pedagogerna inte är uttalat på förskolan kan det vara 

problematiskt att driva någon form av genusarbete själv utan några riktlinjer eller kollegialt 

samarbete inom verksamheten. Pedagog 1 upplever att hen är den som driver arbetet med 

genusfrågor på deras avdelning och har även en önskan om att genus gavs större fokus inom 

hela verksamheten. Det har heller inte diskuterats i arbetslaget på avdelningen hur de ska bedriva 

arbetet med genus, då det är ett område förskolan inte lägger särskilt stort fokus på, vilket förstås 

av uttalandena ovan. Pedagog 1 uttryckte även följande angående det kollegiala samarbetet 

gällande genusarbetet på den specifika avdelningen:  

 

“Men, det jag upplever som det svåraste eller mest utmanande är att på 

en förskola i ett arbetslag hitta en gemensam syn på genus och 

genusarbetet. Jag är av den åsikten att det borde finnas, att ett 
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genusarbete i förskolan, det behöver liksom grundas innan det bedrivs” 

(Transkribering av intervju 2017-10-31). 

 

Pedagog 1 uttryckte att det är svårt att hitta en gemensam syn inom arbetslaget gällande 

genusarbetet. Hen menar även att arbetet bör vara kollegialt genomarbetat innan det bedrivs. 

Utifrån de intervjusvar som både pedagog 1 och pedagog 2 gav gällande hur de arbetar med 

genus på deras avdelning ser man att de båda svarar utifrån sig själva och inte utifrån arbetslaget: 

 

Pedagog 1: “På avdelningen där jag är då tillsammans med mina två 

kollegor, då skulle jag väl säga att jag själv försöker bedriva någon slags 

genusarbete, tänka på mitt språk, hur jag bemöter barnen, tänka på 

gruppkonstellationer, reflektera kring vilka barn utnyttjar vilken miljö 

och hur gör vi med det, finns det miljöer som det finns, som ägs av en 

könstillhörighet eller är alla miljöer tillgängliga och öppna för alla och 

så vidare. Jag för ju ständigt någon typ av resonemang i mitt arbete. Men 

det skulle jag säga att jag är rätt så ensam om. Och det kan ju ha att göra 

med att vi inte har haft den typen av diskussioner än i mitt arbetslag” 

(Transkribering av intervju 2017-10-31). 

 

Pedagog 2: “Jag jobbar inte direkt med genus, men det går i våran 

vardag nästan hela tiden, men jag gör inte det på något speciellt sätt, det 

gör jag inte. Det finns pedagoger som är jätteinne på det (genus), men 

jag har inte det intresset, jag bara jobbar med det så ytligt som möjligt 

och jag fördjupar mig inte det i, vissa gör det” (Transkribering av intervju 

2017-11-07). 

 

Det kan därmed konstateras att det på den aktuella avdelningen saknas ett kollegialt samarbete 

gällande genusarbetet, dels för att den ena pedagogen uttrycker att hen själv försöker bedriva 

någon form av genuspedagogik och dels för att den andra intervjuade pedagogen uttrycker att 

hen inte jobbar med genus för att det egna intresset inte finns. Om det inte finns någon 

gemensam grundtanke kring genus inom verksamheten kan det finnas en risk att barnen blir 

bemötta utifrån pedagogers egna tankar och åsikter, vilket skulle kunna innebära att de blir 

bemötta utifrån stereotypa föreställningar om hur de ska vara och bete sig, och därmed 

positionera dig utefter detta. Hellman menar att de stereotypa föreställningarna om vad som 
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anses vara “kvinnligt” respektive “manligt” gör att barns handlingar kategoriseras, vilket i sin 

tur medför att vissa sätt att vara flicka respektive pojke anses vara mer korrekta än andra 

(Hellman 2010, s. 216). Ur ett långsiktigt och samhälleligt perspektiv kan det leda till att de 

barn som inte gör vad som förväntas av dem hamnar utanför, vilket kan kopplas till Ah-King 

som menar att de som inte förhåller sig till de traditionella normerna i samhället ses som 

onormala (2011, s. 46). En slutsats som kan dras av detta är att det därmed behövs ett kollegialt 

samarbete för att kunna arbeta med läroplansmålet som handlar om att motverka traditionella 

könsroller och könsmönster inom förskolan. 

 

6.1.1 Kompensatorisk pedagogik 

Enligt pedagog 1 arbetar de med en kompensatorisk genuspedagogik på avdelningen, även om 

det inte är något som är uttalat. Detta framkom under våra observationer och intervjuer med 

pedagogerna. Följande intervjusvar av pedagog 2 kan kopplas till den kompensatoriska 

pedagogiken:  

 

“Ibland kan man se att killarna väljer en lek när dom vill leka och då 

ser vi att dom fastnar i samma lek, sen nästa gång frågar vi tjejerna 

först vad dom vill göra så att dom får möjlighet att gå till legohörnan 

dit bara killarna går. Så vi försöker blanda det, att vi tar bort det här 

att det är killarna med lego, att dom är duktiga på att bygga, och 

tjejerna är duktiga på att leka med annat, vi försöker göra så att den 

där tanken släpps så att alla får prova på allt som finns i förskolan” 

(Transkribering av intervju, 2017-11-07).  

  

Som tidigare nämnt menar Eidevald att denna genuspedagogik är ett vanligt sätt att arbeta med 

genus på och som syftar till att stärka barnen i egenskaper de inte förväntas ha beroende på 

deras könstillhörighet (2009, s. 36). I uttalandet ovan går det att utläsa att pedagogerna försöker 

uppmuntra flickorna att leka med material som anses vara pojkigt, och att de själva försöker få 

bort tankesättet att pojkar är bra på konstruktionslek medan flickor är bra på annat. Enligt Dolk 

bygger den kompensatoriska pedagogiken på ett antagande om att barns olika positioner 

antingen är ett uttryck av deras förmågor eller en avsaknad av dessa. I ett jämställdhetsarbete 

ger detta motsatt effekt och Dolk förespråkar därför en komplicerande genuspedagogik. Den 

komplicerande genuspedagogiken innebär att barns könade uttryck och positioneringar snarare 
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påverkas av intersektionella faktorer, som exempelvis etnicitet, klass, ålder, 

funktionsnedsättning o.s.v. (Dolk 2011, s. 57). I relation till detta uttrycker Svaleryd följande:  

 

“Det är viktigt att komma ihåg att variationerna i egenskaper, förmågor 

och kompetenser ibland är större inom gruppen pojkar respektive 

flickor, än mellan dessa båda grupper. Även aspekter såsom klass-, 

etnicitets-, kultur- och situationsrelaterade skillnader hamnar i 

skymundan när vi generaliserar något typiskt beteende till hela 

gruppen” (Svaleryd 2002, s. 63).   

 

Trots detta citat, som enligt Dolk är ett postmodernt sätt att se på kön (2011, s. 53), porträtterar 

Svaleryd flickor och pojkar som två homogena grupper i sin bok som handlar om 

genuspedagogik. Enligt Svaleryd själv ska boken fungera som en handbok för pedagoger som 

vill arbeta med genus och jämställdhet i den pedagogiska verksamheten (2002, s. 5), vilket är 

motsägelsefullt. Enligt Dolk är detta vanligt i en stor del av all genuslitteratur som finns, vilket 

kan bli problematiskt eftersom det kan tänkas innebära att de dominerande diskurserna om kön 

inte förändras i praktiken, eftersom dessa fortfarande utgår från att flickor och pojkar lever i 

olika världar. Även om detta sätt att tänka på syftar till att leda till en förändring av sättet att 

förstå kön på bidrar det istället enligt Dolk till en reproduktion av stereotyper om femininitet 

respektive maskulinitet (Dolk 2011, s. 54).  

 

Eftersom den valda förskolan outtalat arbetar utifrån en kompensatorisk pedagogik är det 

intressant att fråga sig vilka förutsättningar barnen ges i de positioner de intar och hur detta kan 

påverka pedagogernas syn på deras förmågor. Pedagogerna på den valda förskolan arbetar 

nämligen delvis med att ge barnen olika möjligheter till att inta olika positioner beroende på 

deras kön. Detta har visat sig under våra observationer och intervjuer med pedagogerna, vilket 

kommer att beskrivas närmare i följande avsnitt.  

 

6.2 Pedagogernas interaktion med barnen ur ett genusperspektiv 

Utifrån studiens andra frågeställning “Hur interagerar pedagoger med flickor respektive pojkar 

i den pedagogiska verksamheten ur ett genusperspektiv?” har vi med hjälp av Eidevalds två 

diskurser Vi föds till flickor och pojkar respektive Vi görs till flickor och pojkar kunnat 

analysera hur pedagogerna interagerar med barnen. Genom dessa diskurser och utifrån den 

kompensatoriska pedagogiken kommer det även att analyseras kring studiens underliggande 
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frågeställning “Hur kan pedagogernas förhållningssätt och interaktion med barn tänkas 

påverka deras positionering och könsmässiga subjektskapande?”. Förhoppningen är att 

försöka synliggöra hur barnen kan tänkas bli påverkade i sin positionering utifrån hur 

pedagogerna bemöter dem. Detta görs bland annat med stöd av forskning gjord av Eidevald, 

Ewing och Taylor samt Odenbring. 

 

6.2.1 Vi föds till flickor och pojkar 

I diskursen Vi föds till flickor och pojkar menar Eidevald att utgångspunkten är att pojkar och 

flickor är varandras motsatser och att det finns både funktionella och utvecklingsmässiga 

skillnader dem emellan rent biologiskt. Pojkar och flickor bör därför bemötas på olika sätt för 

att deras utveckling inte ska hämmas (Eidevald 2009, s. 82). Därmed menar han att detta synsätt 

utgår från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv som innebär att varje människa går igenom 

olika stadier i sin utveckling och att flickor och pojkar har olika biologiska förutsättningar 

(Eidevald 2011, s. 148). Hjernquist ger stöd åt denna diskurs med sin forskning i och med att 

han menar att könsroller är något som är biologiskt givet på grund av variationen i kvinnor 

respektive mäns könsceller (2013, s. 134). 

 

6.2.2 Vi görs till flickor och pojkar 

Eidevald menar att diskursen Vi görs till flickor och pojkar däremot utgår från att flickor och 

pojkar konstrueras på olika sätt, men bygger även på ett ifrågasättande av denna konstruktion. 

Detta kan kopplas till den poststrukturalistiska feminismen vars syfte är att ifrågasätta 

kategorierna kvinnligt respektive manligt. Vidare konstaterar han att denna diskurs har som 

utgångspunkt att kön konstrueras genom språk och diskurser, samt att kön och genus inte ses 

som något statiskt, utan som föränderligt. Det föränderliga i denna kontext innebär att språket 

ger oss en diskursiv mening som vi handlar i samstämmighet med. Språket i sin tur skiftar i 

olika situationer beroende på den kontext som det produceras inom (Eidevald 2009, s. 82). Ah-

King stödjer denna diskurs i och med att hon i sin forskning menar att det är i interaktion med 

miljön som kön samt könskaraktärer utvecklas vilket betyder att det inte kan vara något som är 

förutbestämt (Ah-King 2011, s. 46) 

 

Med hjälp av Eidevalds beskrivning av en och samma situation utifrån dessa två diskurser kan 

vi få syn på hur barn kan tänkas positionera sig, vilka möjligheter till olika positioneringar de 

ges samt hur det kan komma att påverka deras könsmässiga subjektskapande. Detta utgår från 
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ett poststrukturalistiskt perspektiv, eftersom det innebär att det finns fler sätt att beskriva en 

situation på och fler sätt att vara på. För att ge en mer komplex förståelse för situationerna blir 

det enligt Eidevald därför betydelsefullt att beskriva olika sätt att förstå dem, och vilka 

förgivettaganden som gör det möjligt med olika beskrivningar och bemötanden (2009, s. 11). 

 

6.3 Olika förväntningar på flickor respektive pojkar beroende av deras kön  

Utifrån stereotypa könsnormer kan det förekomma olika förväntningar från pedagogerna på 

flickor respektive pojkar. Nedan följer två exempel på situationer på avdelningen vi har besökt 

där det ena kan kopplas till just olika förväntningar på flickor respektive pojkar beroende av 

deras kön. Det första exemplet utspelade sig i hallen när barnen var på väg in efter utevistelse, 

där det enligt Eidevald är vanligt att flickor och pojkar får olika mycket hjälp med av- och 

påklädning (2011, s. 137), vilket inte kan ses i detta exempel:  

 

Exempel 1 

Barnen har varit ute och lekt på förmiddagen och är på väg in. Pedagog 

1 står i hallen och tar emot dem. Hen erbjuder både flickor och pojkar 

samma typ av hjälp med avklädningen och låter alla barn vara 

självständiga. Även när de vänder sig till pedagogen för att få hjälp 

uppmuntrar hen både flickor och pojkar i samma utsträckning att klara 

av avklädningen på egen hand med visst stöd av pedagogen 

(Fältanteckning 2017-11-07).  

 

I följande exempel, däremot, kan det tolkas som att barnen får olika mycket hjälp beroende av 

deras kön, vilket kan kopplas till Eidevalds studie där det framkom att flickor och pojkar utifrån 

ett utvecklingspsykologiskt perspektiv anses gå igenom olika mognadsnivåer (2011, s. 137): 

  

Exempel 2 

Barnen har tillsammans med pedagog 1 reflekterat kring deras projekt 

som handlar om maskar. De samlades sedan runt två bord där de skulle 

konstruera maskar med hjälp av lera. 

Pojke: Min mask har gått sönder! 

Pedagog: Oj då, kan du laga den på något sätt? (Vanligt tonläge) 

Pojke: Nej! 
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Pedagogen tog fram ett glas med vatten som hen förklarade kunde 

användas som lim. Hen hjälpte pojken genom att visa hur man gör med 

en spatel som hen sedan fuktade degen med. Hen satte sedan ihop delarna 

som gått sönder och gav den lagade masken till pojken. 

Några minuter senare: 

Flicka: Min mask gick sönder! 

Pedagog: Oj då, då får vi laga den (ledsen och låg röst) 

Pedagogen hjälpte inte flickan att laga masken utan lät henne lösa 

problemet själv. Flickan lagade inte masken (Fältanteckning 2017-10-

18).  

 

6.3.1 Vi föds till flickor och pojkar 

I det första exemplet, inom denna diskurs, utgår inte pedagogen från Piagets 

utvecklingspsykologiska perspektiv som, enligt Eidevald, menar att barn har olika 

mognadsnivå och därför behöver olika mycket hjälp i och med deras biologiska förutsättningar 

(2011, s. 137). Inom denna diskurs är detta problematiskt i och med att pedagogen därmed stör 

deras biologiska utveckling genom att inte se till deras “rätta” egenskaper.  

 

I det andra exemplet, däremot, förväntade sig pedagogen att pojken inte skulle klara av att lösa 

problemet på egen hand utan behövde stöd för att kunna göra det. Pedagogen utgår därför från 

det utvecklingspsykologiska perspektivet. En vanlig föreställning inom denna diskurs är att 

flickor anses vara mer mogna än pojkar (Eidevald 2011, s. 137). Båda exemplen kan kopplas 

till Hjernquist som menar att flickor och pojkar är olika redan från födseln på grund av att 

könscellerna är olika stora hos flickor respektive pojkar, vilket han menar innebär att könsroller 

är något som är biologiskt förutbestämt (2013, s. 134). Pojken i det andra exemplet kan därför 

tänkas behöva mer hjälp än flickan just för att han är pojke och inte anses ha kommit lika långt 

i sin biologiska utveckling. 

 

Vad gäller barns positionering inom denna diskurs tillskrevs inte barnen i det första exemplet, 

som utspelade sig i hallen, stereotypa positioner eftersom pedagogen hade samma förväntningar 

av barnen oberoende av kön. Pojken i det andra exemplet, däremot, fick en uppfattning om vad 

som förväntades av honom genom pedagogens bemötande (att han behövde mer hjälp utifrån 

sin mognadsnivå), och att han sedan positionerar sig utifrån detta. Det skulle även kunna tänkas 
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att pedagogen tar hänsyn till att barnen kommer att ha olika roller senare i livet, roller där män 

inte anses vara lika mogna som kvinnor. Pedagogens sätt att bemöta barnen kan i detta exempel 

därför ses som ett förberedande för dessa roller och som ett skapande av stereotypa 

positioneringar för barnen. Pojken i exemplet ges därmed inte möjlighet till flera olika 

positioner, utan endast till en position. Eidevald menar att det utifrån ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv skulle kunna beskrivas som ett hot mot barnens 

könsmässiga subjektskapande om pedagoger har liknande förväntningar på både flickor och 

pojkar. Detta skulle i sin tur kunna leda till en identitetskris senare i livet, eftersom det i så fall 

skulle innebära att de inte blir identifierade med sitt biologiska kön (Eidevald 2011, s. 137). 

Utifrån detta kan det tänkas att barnen i det första exemplet, ur ett långsiktigt perspektiv, kan 

bli förvirrade i sitt könsmässiga subjektskapande om de inte bemöts utifrån deras biologiska 

skillnader. I det andra exemplet däremot särskilde pedagogen på flickors respektive pojkars 

stereotypt förväntade egenskaper för att även här inte förvirra dem i sitt könsmässiga 

identitetsskapande, där de förväntas att antingen vara kvinna eller man. 

 

6.3.2 Vi görs till flickor och pojkar 

Kopplat till denna diskurs, som bortser från biologiska skillnader, har pedagogen i det första 

exemplet ett medvetet förhållningssätt gällande konstruktionen av flickor respektive pojkar och 

försöker därmed bemöta dem utifrån samma förutsättningar. Däremot handlar det i det andra 

exemplet snarare om att pedagogen konstruerar barnen till “flicka” respektive “pojke” utifrån 

sina egna förväntningar på dem. Detta menar Eidevald är ett vanligt förekommande sätt att 

konstruera kön på i förskolans värld, trots att pedagoger ofta själva anser att de har ett medvetet 

förhållningssätt gällande genusarbetet (2011, s. 150). Kopplat till det andra exemplet antas det 

därför utifrån denna diskurs att pedagogen förväntade sig att pojken inte klarade av att utföra 

uppgiften på egen hand medan flickan istället förväntades klara sig utan hjälp (trots att hon inte 

gjorde det). Ewing och Taylor menar att lärare agerar olika i sitt bemötande av barn beroende 

av vilket kön barnet har, och att lärare utifrån detta kan främja eller hämma egenskaper som de 

inte anser tillhör deras kön. Detta medför att barnen anpassar sitt beteende utifrån vad som 

förväntas av dem (Ewing & Taylor 2008, s. 93). Konstruktionen av “flicka” respektive “pojke” 

är därmed beroende av den vuxnes förhållningssätt, och konstruktionerna kan till följd av detta 

variera, vilket kan utläsas i de två olika exemplen. Till skillnad från det andra exemplet gjorde 

pedagogen ingen skillnad i sitt bemötande av flickor respektive pojkar i det första exemplet, 

vilket i motsats till Ewing och Taylor innebär att hen varken främjar eller hämmar egenskaper 
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som inte anses tillhöra barnets biologiska kön. Dock kan frågan ställas hur det kommer sig att 

samma pedagog vid olika tillfällen har olika förväntningar på barnen. 

 

Inom denna diskurs leder pedagogens bemötande av flickorna respektive pojkarna i det första 

exemplet till att de får möjlighet att positionera sig som individer, med har möjlighet att 

positionera sig som de vill, istället för ett kön. I det andra exemplet däremot kan pedagogens 

bemötande av flickan respektive pojken göra att de positionerar sig utifrån stereotypa 

könsroller, både just nu och även senare i livet. De gavs inte möjlighet att inta olika positioner, 

vilket kan kopplas till Eidevalds studie där det framkom att pedagogers förhållningssätt snarare 

förstärker och upprätthåller den diskursiva praktik som råder i förskolans verksamhet, där 

utgångspunkten är att pojkar inte är lika kapabla till att klara av vissa situationer jämfört med 

flickor (Eidevald 2009, s. 60). Utifrån Eidevald kan slutsatsen dras att deras subjektskapande i 

och med detta påverkas på så sätt att de i framtiden intar positioner som förväntas av dem 

snarare än att inta positioner de själva vill, vilket barnen i det första exemplet fick möjlighet 

till. Detta kan diskuteras utifrån Odenbring som hävdar att detta förhållningssätt kan innebära 

att de stereotypa könsrollerna upprätthålls och förstärks, vilket medför att barnen får begränsat 

handlingsutrymme (2012, s. 461). Med detta sagt innebär detta förhållningssätt därför 

långsiktiga konsekvenser, eftersom det medför att de barn som inte identifierar sig med sitt 

biologiska kön eller inte agerar utifrån vad som anses vara korrekt blir begränsade.  

 

6.4 Olika förväntningar på flickor respektive pojkar i konflikthantering 

Även i konflikthantering kunde vi observera att det görs skillnad mellan flickor och pojkar när 

det uppstår en konflikt mellan barn, och där pedagogen försöker medla. Nedan följer två 

exempel på olika konfliktsituationer som uppstod under observationerna på förskolan.  

 

Exempel 1: En pojke kom in på avdelningen där två andra pojkar lekte 

med Lego. Han utbrast att de har förstört hans bygge som han hade 

hållit på med tidigare. “Ni har gjort det fulare!” sa han till de andra 

pojkarna. Pedagogen (1) böjde sig ned och sa till pojken att det är allas 

leksaker. Pojken lyssnade inte och utbrast återigen att de har förstört 

och gjort det fulare. Pedagogen (1) gick sedan därifrån utan att säga 

någonting mer. Pojkarna var kvar och fortsatte diskussionen kring 

Legobygget, men kom ingenstans. Sedan kom en annan pedagog (3) och 

lyfte ut den upprörde pojken ur rummet (Fältanteckning 2017-10-18). 
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Exempel 2: En pedagog (1) lekte tillsammans med tre barn, varav två 

var flickor och en var pojke. En av flickorna tog initiativet till denna lek 

och ville därmed bestämma mesta delen av leken, till exempel vem som 

skulle vara vad, hur den skulle gå till etc. Hon tog upp det mesta av 

talutrymmet och de andra två barnen tilläts inte att bestämma något. 

Vid flera tillfällen försökte pedagogen prata med flickan och förklara 

att de andra barnen får bestämma själva vad de vill vara i leken. Till en 

början verkade flickan ta till sig det pedagogen sa och alla fick 

bestämma själva vad de ville vara. Sedan bestämde flickan återigen vad 

de andra skulle vara, och pedagogen försökte återigen förklara varför 

alla ska få bestämma själva. Flickan lyssnade inte och fortsatte att 

bestämma. Pedagogen sa inget mer efter det. (Fältanteckning 2017-10-

18).  

 

I det första exemplet fick pojkarna inga verktyg för att hantera konflikten som uppstod och 

pedagogen gick därifrån istället för att stanna och förklara för pojkarna varför det hade blivit 

som det hade blivit eller hur de skulle kunna lösa konflikten. Pedagogen (1) försökte endast vid 

ett tillfälle förklara för den ena pojken att leksakerna på förskolan tillhör alla, men han lyssnade 

inte och pedagogen gick då därifrån. Pojkarna lämnades att hantera konflikten med en annan 

pedagog (3) som kom in i rummet, men även denna pedagog gav upp och lyfte ut den upprörda 

pojken ur rummet. I det andra exemplet däremot lade pedagogen ned mycket tid på att försöka 

få flickan att förstå varför alla skulle få vara med att bestämma i leken. Trots att flickan inte 

verkade lyssna (eftersom hon fortsatte att bestämma) fortsatte pedagogen att förklara för henne 

att hon inte kan bestämma själv.  

 

6.4.1 Vi föds till flickor och pojkar  

Utifrån diskursen Vi föds till flickor och pojkar utgår pedagogerna i det första exemplet från ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv och anser att pojkarna inte är tillräckligt mogna för att ta till 

sig en konfliktlösande dialog, eftersom ingen av pedagogerna lade ned någon tid alls på att 

hjälpa pojkarna att hantera konflikten. Därmed tillskriver pedagogerna pojkarna stereotypa 

egenskaper utifrån deras könstillhörighet och ser det som något biologiskt givet. Hellman menar 

att det finns föreställningar om att pojkar är bråkiga, aggressiva och dominerande av naturen 

vilket innebär att det är egenskaper som de inte kan komma ifrån (Hellman 2010, s. 216). En av 
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pedagogerna lyfte dessutom ut den upprörda pojken ur rummet, vilket kan tänkas innebära att 

hen ansåg att det var det enda sättet att avsluta konflikten på.  

 

I det andra exemplet däremot försökte pedagogen (1) ha en konfliktlösande dialog med flickan 

som ville bestämma största delen av leken som barnen höll på med. Även här utgår pedagogen 

från ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och anser att flickan är mer mogen och mottaglig 

för en sådan dialog än pojkarna, vilket gjorde att hen försökte samtala med henne kring 

problemet (det problem som pedagogen upplever) istället för att gå därifrån som hen gjorde i 

det första exemplet. Odenbring menar att det mer eller mindre omedvetet uttrycks olika könade 

kategoriseringar i det vardagliga samtalet mellan pedagog och barn, och att detta bidrar till att 

barnen skolas in i vad som anses vara kvinnligt respektive manligt (2012, s. 461). 

 

Utifrån diskursen Vi föds till flickor och pojkar utgick pedagogen i båda ovanstående exempel 

från könade kategoriseringar, vilket kan påverka hur barnen upplever att de har möjlighet att 

positionera sig. Pojkarna i det första exemplet kan därför, utifrån Odenbring (2012, s. 461), 

tänkas skolas in i vad som anses vara manligt, medan flickan i det andra exemplet skolas in i 

det som anses vara kvinnligt, och att detta bidrar till hur de kommer att positionera sig framöver. 

I det andra exemplet ansåg pedagogen att flickan intog en position som hon inte borde inta 

utifrån sin könstillhörighet, nämligen en maktposition där hon bestämmer över de andra barnen 

och kräver mycket talutrymme. Enligt Eidevald är detta förmågor och beteenden som inte är 

könsstereotypa för kvinnor (2011, s. 11).  

 

Detta kan sättas i relation till Hellman som menar att pojkar ofta tillskrivs egenskapen 

“bråkig/dominerande” och därmed intar den positionen. Flickor, däremot, tillskrivs inte 

egenskapen “bråkig/dominerande”, men intar positionen ändå. Detta innebär att det endast är 

pojkar som blir förstådda genom denna position (2010, s. 120). Utifrån denna diskurs ansåg 

pedagogen att hen behövde lägga ner mer tid på att få flickan att komma ifrån denna position 

som inte anses vara kvinnlig för att inte hämma hennes biologiska utveckling.   

 

Vidare utgår pedagogerna utifrån denna diskurs från att de bråkiga pojkarna “är som de är” och 

inte kan ta till sig verktyg för att hantera konflikter. För pojkarna var det tillåtet att bråka och 

därmed inta positionen “bråkig”, vilket flickan inte tilläts göra, eftersom pedagog 1 försökte 

korrigera hennes beteende. Utifrån Connell är detta problematiskt, eftersom en neutralisering 

av pojkars bråkighet och dominans ur ett långsiktigt perspektiv kan innebära att mäns makt, 
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både över kvinnor och män, upprätthålls (Connell 2000, s. 217). En slutsats som kan dras av 

detta är att jämställdhetsarbetet, där syftet är att omfördela makten, inte sker.  

       

6.4.2 Vi görs till flickor och pojkar 

Utifrån diskursen Vi görs till flickor och pojkar ”konstruerar” pedagogerna pojkarna i det första 

exemplet till att inneha stereotypa manliga egenskaper, som till exempel bråkighet, i och med 

att pedagogerna inte anstränger sig speciellt mycket för att lösa konflikten på samma sätt som 

med flickan. Ah-King menar att det är i interaktion med omgivningen som människors 

könskaraktärer utvecklas, vilket betyder att det inte kan vara något som är förutbestämt (Ah-

King 2011, s. 46). Därmed tillskriver pedagogerna pojkarna dessa egenskaper och upprätthåller 

samt konstruerar stereotypa könsroller genom sitt förhållningssätt.  

 

I exemplet med flickan som gavs talutrymme kan det tolkas som att pedagogen arbetade utifrån 

en kompensatorisk pedagogik och gjorde ett medvetet val att tillåta flickan ta det talutrymme 

som hon krävde. Enligt Eidevald är bland annat försiktighet och ödmjukhet två egenskaper som 

ofta tillskrivs kvinnor (2011, s. 11-12). Pedagogen försökte dock samtala med flickan angående 

hennes maktposition men hen tvingade henne inte att avsäga sig positionen, eller avlägsna 

flickan som pedagogen gjorde i exemplet med pojkarna där hen lyfte ut pojken som inte 

lyssnade.  

 

När det gäller positionering och subjektskapande i exemplet med flickan kan det utifrån denna 

diskurs förklaras som att pedagogen ville uppmuntra flickan att inta positioner och utveckla 

egenskaper som inte klassas som stereotypa, vilket hen gjorde genom att låta henne ta plats. 

Utifrån en kompensatorisk genuspedagogik kan detta ses som att flickans egenskaper i denna 

kontext behövde kompenseras, eftersom pedagogen låter henne inta en position som enligt 

normen inte anses tillhöra en kvinna. Det kan därför ses som att pedagogen uppmuntrade flickan 

att ta plats, vilket enligt Eidevald är en egenskap som inte ofta tillskrivs kvinnor (2009, s. 56). 

Därmed kunde flickan positionera sig utanför de “kvinnliga ramarna”. Pedagogen var dock noga 

med att flickan skulle vara ödmjuk och försiktig i sitt sätt att kommunicera med de andra barnen 

i leken och inte bestämma alltför mycket. Dessa egenskaper är enligt Eidevald några som ofta 

tillskrivs kvinnor (2011, s. 11).  

 

Eftersom pojkarna i det första exemplet inte gavs samma verktyg som flickan för att hantera 

konfliktsituationen, uppmuntrade pedagogerna inte pojkarna att vara ödmjuka och inta 
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försiktighet, d.v.s. att inta stereotypt kvinnliga positioner, som i exemplet med flickan. I båda 

exemplen använde sig pedagogerna av bemötandet som Ewing och Taylor nämner i sin studie, 

d.v.s. att lärare agerar olika i sitt bemötande, exempelvis genom att hämma eller främja 

egenskaper som inte anses tillhöra deras kön (Ewing & Taylor 2008, s. 93). De både hämmar 

och främjar flickan att inta positioner som inte är typiskt kvinnliga, samt hämmar pojkarna att 

inta positioner som är typiskt kvinnliga men främjar dem att inta positioner som är typiskt 

manliga. Ewing och Taylor menar att detta kan påverka relationen mellan barn och lärare och 

att barnen därmed anpassar sitt beteende efter vilka förväntningar de har på sig (2008, s. 93). 

Med detta sagt blir det därför bli problematiskt att bemöta flickor och pojkar på olika sätt, 

eftersom det begränsar dem i de positioner de då ges möjlighet att inta. Ur ett långsiktigt och 

samhälleligt perspektiv kan det påverka kvinnors respektive mäns roller och positioner i 

samhället.  

 

6.5 Kategorisering av kön genom språket  

Under våra observationer kunde vi vid några tillfällen se att det görs en viss kategorisering av 

flickor respektive pojkar av pedagogerna genom användandet av språket. Nedan följer två olika 

exempel, som observerats vid två olika tillfällen, som visar på detta:  

 

Exempel 1 

Pedagog 2 leker kurragömma med några barn och uttrycker: 

-  Är det någon som sett Lisa, tjejer och killar?  

(Lisa är ett fiktivt namn. Fältanteckning 2017-10-24). 

 

Exempel 2 

Pedagog 2 ska samla barnen till en gemensam lek och uttrycker: 

- Kom nu, killar!  

(Fältanteckning 2017-10-24). 

 

6.5.1 Vi föds till flickor och pojkar 

Utifrån diskursen Vi föds till flickor och pojkar ses den kategorisering av kön som görs i 

exemplen ovan som något naturligt i och med att kön inom denna diskurs anses vara biologiskt 

givet. Hjernquist menar att könsroller är biologiskt givet, vilket innebär att det finns en 

biologisk skillnad mellan könen och hur vi agerar (2013, s. 134). Utifrån denna syn på kön 

lägger pedagogen stor vikt vid att benämna barns kön för att betona skillnaden som finns dem 
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emellan. Utifrån denna diskurs gör pedagogen dessa skillnader för att placera pojkar respektive 

flickor inom “rätt” kategorier och därmed ge dem förutsättningar att utveckla “rätt” egenskaper 

för deras kön.  

 

Denna kategorisering av kön kan medföra att barnen positionerar sig antingen som kvinna eller 

man (och inget däremellan), eftersom det endast är dessa två kategorier som synliggörs av 

pedagogen. Inom denna diskurs kan en könad kategorisering te sig väldigt stereotypt i och med 

att kön anses vara biologiskt givet och ingenting som kan ändras på. Det medför att de 

förväntningar som barn har på sig inom denna diskurs utgår från att vi antingen är kvinnor eller 

män, och att våra egenskaper och färdigheter därmed ska utgå från detta. Ewing och Taylor 

menar att pedagoger bemöter barn olika beroende på vilket kön barnet har, och att det därmed 

kan hämma eller främja egenskaper som inte anses tillhöra barnets kön (Ewing & Taylor 2008, 

s. 93). Utifrån Vi föds till flickor och pojkar anser pedagogen därmed att hen måste ge barnen 

möjlighet att utveckla “rätt” egenskaper för deras kön, och gör därmed skillnad på dem. Detta 

medför att barnen intar stereotypa positioner utifrån deras könstillhörighet, och anpassar sitt 

beteende efter detta. Med andra ord går de miste om en hel del egenskaper och färdigheter som 

de inte anses ha rätt till på grund av deras biologiska kön.  

 

6.5.2 Vi görs till flickor och pojkar 

Utifrån diskursen Vi görs till flickor och pojkar är det problematiskt att benämna och göra 

skillnad mellan könen på det sättet som det görs i de ovanstående exemplen, eftersom det 

placerar barnen inom olika kategorier av kön där de har olika förväntningar på sig. Eidevald 

menar som tidigare nämnt att konstruktionen av kön uppstår genom olika diskurser samt genom 

användandet av språket. Språket beskrivs inom denna diskurs som något som reproducerar 

föreställningar om objekt, vilken innebär att det inte är en representation av verkligheten. Hur 

ord tolkas blir centralt i denna diskurs, eftersom det bidrar till den bipolära förståelsen av flickor 

och pojkar. Det innebär att motsatser konstrueras genom språket och att dessa inte är ett uttryck 

för biologiska skillnader (2009, s. 83). I relation till detta kan det förstås som att pedagoger 

genom sitt handlande, med språket som verktyg, kan förändra de diskurser som kan prägla 

förskolans verksamhet där kön ses som biologiskt givet. Även Odenbring menar att 

användandet av språket, genom exempelvis benämningar och kategoriseringar, kan ha en 

betydelse för hur kön konstrueras. Hon menar därmed att barnen genom språket får erfarenheter 

av vad som förväntas av dem, samt vad som anses vara kvinnligt respektive manligt (2012, s. 

461). Utifrån diskursen Vi görs till flickor och pojkar hade därmed pedagogen i exemplet ovan 
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förslagsvis kunnat använda ord som “barnen” eller “kompisar” när hen ville samla alla barn,  

istället för att placera in barnen i två olika kategorier. Det kan utifrån Dolk ses som 

problematiskt att göra denna typ av kategorisering eftersom man då utgår från att det enbart 

finns två kön och att pojkar och flickor är olika av naturen (2011, s. 56).  

 

Den könade kategoriseringen som synliggörs i exemplen ovan kan medföra att barnen 

positionerar sig utifrån stereotypa könsroller. Det kan också resultera i att barnens möjligheter 

till att konstruera sin könsidentitet begränsas i och med dessa olika kategorier, eftersom det 

utifrån detta synsätt endast finns två olika könskategorier. Dolk konstaterar att denna 

uppdelning av kön förutsätter att alla barn identifierar sig som antingen flickor eller pojkar och 

att detta är vanligt sätt att bygga en genuspedagogik på (2011, s. 53, 55). Vi ställer oss frågan 

hur detta kan komma att påverka de pojkar som känner sig som flickor, de flickor som känner 

sig som pojkar och de barn som inte identifierar sig som varken pojke eller flicka.  

 

6.6 Begränsas barnen utifrån stereotypa könsroller enligt pedagogerna? 

Under intervjuerna ställdes en fråga om det förekommer situationer där det finns en risk att barn 

kan begränsas utifrån stereotypa könsroller. Pedagog 1 svarade följande: 

 

“Det är situationer när man till exempel, alltså ja om man tittar på 

kommunikationen i stort, hur pratar man, vad har man för tonläge, 

röstläge, kallar man en grupp för killar eller kallar man en grupp för 

tjejer eller generaliserar man i det dagliga språkbruket, till 

hallsituationer som är klassiskt, vem man hjälper först, vem man släpper 

ut först, hur möter man en arg flicka respektive en arg pojke. Där har 

ju vi en enorm påverkan, en enorm makt att så här vad manifesterar vi 

genom att prata på olika sätt med olika barn? Det är många 

kommunikationsbaserade möten där vi kan jobba jättemycket och där vi 

förstärker extremt många stereotypa könsbetraktelser eller vad man ska 

säga” (Transkribering av intervju 2017-10-31). 

 

Det intressanta med ovanstående uttalande är att pedagogen uttrycker det som att barnen kan 

bli begränsade utifrån stereotypa könsroller när man kallar en grupp för killar eller en grupp för 

tjejer, vilket pedagog 2 gör i exempel 1 och 2 under rubriken “Kategorisering av kön genom 
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språket”, trots att hen själv uttrycker att hen försöker att inte benämna barnen på det sättet. Detta 

framkom under intervjun med pedagog 2:  

 

“...det är roligt att leka med killar och tjejer, eller med kompisar kan jag 

uttrycka mig, så jag försöker ta bort det här med ´killar´ och ´tjejer´” 

(Transkribering av intervju, 2017-11-07).  

 

Pedagog 1 menar vidare att pedagoger har en avsevärd påverkan beträffande i vilken 

utsträckning barn möter stereotypa könsroller genom sitt sätt att samtala med dem, samt att det 

är i de kommunikationsbaserade mötena som många stereotypa könsroller förstärks. Detta kan 

relateras till Odenbring som menar att det i det vardagliga samtalet förekommer många könade 

kategoriseringar och att detta kan ha en betydelse för hur kön konstrueras, samt för hur flickor 

respektive pojkar får erfarenhet av vad som förväntas av dem (2012, s. 461).  

 

I intervjun ställdes frågan huruvida pedagogers bemötande kan tänkas hämma eller främja 

barnens egenskaper, varav pedagog 1 definitivt tror det medan pedagog 2 uttrycker att det är 

möjligt. Vidare uttryckte pedagog 2:   

 

“Men ofta har tjejerna gulligulligulliga kläder och när tjejerna kommer 

med sina klänningar så säger dom ´jag har fin klänning på mig´ eller 

´jag har en hjärte-klänning´ och vill gärna visa sina klänningar, det har 

aldrig pojkar kommit med, det kan hända att han har en tröja med lite 

tryck, monster eller någonting sånt där som han gärna vill visa, men det 

är ofta tjejerna som kommer och vill visa sina kläder och säger ´titta 

vad fin!´,  ´Oh vad fin klänning, vad fina hjärtan´ kan man säga, det är 

att hon gärna vill ha uppmärksamhet för sin klänning, hon kan få det 

också. Så det är inget fel på det heller“ (Transkribering av intervju 

2017-11-07).  

 

Det intressanta med detta uttalande är att pedagog 2 i början av intervjun uttryckte att hen inte 

gör skillnad på flickor och pojkar genom sitt språkbruk och inte uppmärksammar flickor för 

deras kläder, utan för vilken individ de är:  
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“Jag pratar med båda med samma röst så att jag inte skiljer på dom, 

när jag möter en tjej säger jag ´Hej, xx´ och nämner hennes namn, jag 

tittar inte på hennes kläder, så hon blir generad och tänker att det bara 

är hennes kläder som jag lägger märke till, jag lägger märke till henne” 

(Transkribering av intervju 2017-11-07).  

 

Utifrån detta kan det diskuteras hur barnen, i synnerhet flickor, bemöts och vilka positioner de 

tillskrivs av pedagogerna på den aktuella avdelningen. Ewing och Taylor menar att det är 

vanligt förekommande att pedagoger bemöter barn olika beroende på vilket kön barnet har, och 

att detta påverkar barnen i deras uppfattning om hur de ska bete sig (Ewing & Taylor 2008, s. 

93). Om flickor därmed bemöts utifrån stereotypa könsroller om att de ska vara “fina” och bry 

sig om sitt utseende är det troligt att de uppfattar att de fortsättningsvis ska bete sig utifrån detta. 

På detta sätt kan det därför tänkas att de begränsas utifrån stereotypa könsroller.  

 

6.7 Miljön på förskolan ur ett genusperspektiv 

Under våra observationer har miljön observerats i syfte att se hur den är uppbyggd och vilka 

möjligheter flickor och pojkar ges till att delta på alla platser och få tillgång till allt material. 

Pedagogernas egna tankar kring förskolans miljö framkom under våra intervjuer. Pedagog 2 

beskriver miljöerna på förskolan som integrerade med varandra och att alla barn oavsett kön 

ska ges möjlighet att ta del av allt material. I intervjun uttryckte hen följande:  

 

“Det är miljön också, så att när vi bygger miljön, att vi inte tänker att 

det här, det passar för tjejer eller det här för pojkar, miljön ska passa 

alla barn” (Transkribering av intervju 2017-11-07).  

“...det här med leken, att det här är tjejlek eller här är killek, det här 

försöker vi ta bort, och att vi har inte en hörna bara som tjejerna går 

till, alla hörnor som finns eller de små miljöer som vi bygger, att den 

passar alla, och det är därför att det finns inget kön, att det är här 

tjejerna får samlas och här killarna, vi försöker ta bort det, till och 

med ute när vi spelar fotboll, då spelar vi med både killar och tjejer, 

spelar vi bandy släpper vi in tjejer och killar, det är inte bara killar 

som ska spela bandy, eller killarna som ska få spela fotboll” 

(Transkribering av intervju 2017-11-07).  
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Även pedagog 1 uttryckte att hen försöker reflektera kring vilka miljöer som är 

tillgängliga för flickor respektive pojkar på avdelningen:  

 

“Jag försöker reflektera kring vilka barn utnyttjar vilken miljö och hur 

gör vi med det, finns det miljöer som det finns, som ägs av en 

könstillhörighet eller är alla miljöer tillgängliga och öppna för alla 

osv” (Transkribering av intervju 2017-10-31). 

 

Eidevald och Lenz Taguchi konstaterar att detta sätt att arbeta på är vanligt i ett kompensatoriskt 

arbetssätt och att risken med detta förhållningssätt är att pedagoger arbetar för att flickor och 

pojkar ska göra samma saker och leka med samma saker. En följd av detta blir att kollektivismen 

tar över de individuella valen. På det sättet kan barnen endast överskrida sina könskategorier till 

viss del och nya former av genuskonstruktioner existerar inte (Eidevald & Lenz Taguchi 2011, 

s. 31).  

 

Det intressanta med dessa uttalanden från intervjuerna är att det under observationerna endast 

var pojkar vid “legobordet”, som står i ett bygg- och konstruktionsrum, och flickor vid 

“ritbordet” som står intill köket. Miljön kan därmed tänkas vara uppdelad efter stereotypa 

könskategorier, vilket pedagog 2 uttryckte att de arbetar för att få bort. Dessutom uttryckte 

pedagogen att de vid olika lekar släpper in både flickor och pojkar, vilket är ett exempel på ett 

kompensatoriskt arbetssätt. Eidevald och Lenz Taguchi menar nämligen att det, utifrån den 

kompensatoriska pedagogiken, är vanligt att miljön utformas för att passa alla barn där syftet är 

att ta bort stereotypa “flicklekar” respektive “pojklekar” (2011, s. 24).  

 

Pedagogen nämnde dock att flickor också ska spela fotboll och innebandy, inte bara pojkar, men 

inte att pojkar också ska leka typiska “flicklekar”. Med detta sagt ställer vi oss återigen frågan 

hur det kommer sig att flickor på den aktuella förskolan i större utsträckning uppmuntrades till 

att inta typiskt “manliga” positioner, medan pojkarna inte uppmuntrades till att inta “kvinnliga” 

positioner. Å ena sidan kan det tänkas att detta förhållningssätt syftar till att flickors egenskaper 

ska kompenseras för att, ur ett långsiktigt och samhälleligt perspektiv, kunna inta samma 

positioner som pojkar och män.  

 

Å andra sidan kan det vara problematiskt, eftersom det kan innebära ett uttryck för att det 

“flickiga” inte är lika attraktivt och eftersträvansvärt, vilket kan sättas i relation till studien av 
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Hellman där det framkom att maskulinitet och “typisk” pojkighet i en könsmaktsordning  

värderas högre än femininitet (2010, s. 114). I ett jämställdhetsarbete kan detta ge motsatt effekt, 

eftersom det innebär att flickor uppmuntras till att överskrida det kvinnliga och därmed kunna 

vara mer som pojkar. Med detta synsätt kan det innebära att mannen och det manliga ses som 

norm, vilket blir problematiskt för både flickor och pojkar som inte vill inta “manliga” 

positioner.  

7. Sammanfattning och diskussion 

I följande avsnitt kommer analysen att sammanfattas och diskuteras ytterligare för att tydliggöra 

svaren på studiens frågeställningar. Därefter kommer en slutsats av resultatet att dras till följt 

av ett avsnitt om förslag på vidare forskning.  

 

7.1 Hur arbetar pedagogerna sett ur ett genusperspektiv? 

Med hjälp av observationer av verksamheten samt intervjuer med två av pedagogerna på den 

besökta avdelningen har vi kunnat få syn på hur pedagogerna tänker kring sitt didaktiska arbete 

med flickor respektive pojkar i den pedagogiska verksamheten och hur de faktiskt arbetar. Det 

framkom att det inte finns något uttalat genusarbete på förskolan i sin helhet och att 

pedagogerna därmed tänker och agerar på olika sätt när det gäller genus. Det finns ingen 

gemensam grundtanke på avdelningen gällande genus, där de diskuterat hur de ska arbeta med 

genus eller vad de tänker kring det i stora drag. Det blir då svårt att arbeta med ett gemensamt 

förhållningssätt som genomsyrar deras tankar och idéer. Dock visar båda pedagogerna en 

medvetenhet gällande genusarbetet, och framförallt pedagog 1 uttrycker hur viktigt ett sådant 

arbete är i verksamheten samt att hen önskar att det gavs mer uppmärksamhet på förskolan i 

stort. Det kan därmed konstateras att det inte finns något uttalat genusarbete på förskolan eller 

på den aktuella avdelningen, utan pedagogerna utför självständigt ett genusarbete på egen hand. 

 

I och med observationerna av verksamheten och intervjuerna med pedagogerna har det 

framkommit att det arbetar på olika sätt med genus, men att de trots detta arbetar utifrån en 

kompensatorisk pedagogik. Anledningen till att just denna pedagogik är framträdande kan 

tänkas bero på hur målet som handlar om att motverka traditionella könsroller i förskolans 

läroplan är formulerat. Eftersom det står att förskolan ska motverka traditionella könsroller och 

ge flickor och pojkar samma möjligheter att utveckla förmågor oavsett könstillhörighet, men 

inte hur detta ska göras, kan det därför tänkas att pedagogerna utgår från att flickor och pojkar 

ska bli mer lika varandra. Detta har visat sig under våra observationer av verksamheten och 
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intervjuerna med pedagogerna, då de bland annat betonar att miljön på förskolan ska utformas 

för att passa alla barn, oavsett kön. Som tidigare konstaterat hävdar Eidevald och Lenz Taguchi 

att det är ett kompensatoriskt arbetssätt (2011, s. 24). Med detta sagt ställer vi oss frågan om 

den kompensatoriska pedagogiken kan vara ett resultat av hur läroplansmålet är formulerat? 

 

7.2 Hur interagerar pedagogerna med flickor respektive pojkar? 

I och med att det inte finns något uttalat genusarbete varken på förskolan i sin helhet eller på 

den aktuella avdelningen i synnerhet kan det vara en orsak till att pedagogerna interagerar på 

olika sätt med barnen. Avsaknaden av ett kollegialt samarbete kring genus medför att de inte är 

samspelta gällande hur de ska interagera med flickor respektive pojkar oberoende av deras kön. 

Detta medför att flickorna och pojkarna på avdelningen inte bemöts utifrån samma 

förutsättningar beroende på vilken pedagog de interagerar med, vilket vi också har sett under 

våra observationer av verksamheten. Pedagogerna verkar omedvetet göra skillnad mellan 

flickor respektive pojkar i sin interaktion. Anledningen till att det kan tänkas vara omedvetet är 

för att de under intervjuerna uttryckte att de försökte att inte göra skillnad mellan flickor 

respektive pojkar utifrån deras könstillhörighet.  

 

Pedagog 1 anser sig vara genusmedveten och försöker själv bedriva ett genusarbete på 

avdelningen. Dock upplever hen det som problematiskt att göra detta på egen hand, vilket 

medför att interaktionen med barnen inte alltid blir som tänkt enligt hen själv. Vid vissa tillfällen 

sker interaktionen med barnen utifrån ett kompensatoriskt arbetssätt, vilket ses i exemplen om 

konflikthantering där flickan uppmuntrades att vara ödmjuk och försiktig medan pojkarna 

istället ignorerades. Vid andra tillfällen sker interaktionen utifrån ett utvecklingspsykologiskt 

synsätt där barnen bemötas utifrån deras mognadsnivå, som i exemplet där flickan och pojken 

fick olika hjälp med sina maskar. Pedagog 2 däremot säger sig inte vara särskilt intresserad av 

genus vilken kan spegla hens interaktion med barnen, vilken bland annat kan ses i ett tidigare 

exempel där hen kategoriserar flickor och pojkar. 

 

7.3 Hur kan pedagogernas förhållningssätt tänkas påverka barnens positionering? 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att barnen i denna studie, utifrån våra intervjuer och 

observationer, inte ges möjlighet att inta flera olika positioner, utan kan istället tänkas 

positionera sig utifrån pedagogernas bemötande och de förväntningar som pedagogerna kan 

tänkas ha på barnen. I flera av de analyserade exemplen förstås det som att pedagogerna har 

stereotypa förväntningar på barnen vilket medför att de kan tänkas inta stereotypa positioner 
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för deras kön. Utifrån en komplicerande genuspedagogik konstaterar Dolk att barn behöver ges 

möjlighet att inta olika positioner för att kunna uppfattas på ett mer komplext sätt och för att 

deras egenskaper inte ska ses som förväntade. En konsekvens av detta blir att barnen inte ses 

som endast flickor eller pojkar, utan som individer som har möjlighet att positionera sig på alla 

möjliga olika sätt oberoende av förväntningar (2011, s. 57). Utifrån vår analys kategoriserar 

pedagogerna barnen som flickor respektive pojkar med förväntade egenskaper i och med att de 

inte är samspelta gällande deras arbete med genus. Detta kan försvåra barnens möjligheter att 

positionera sig som en “individ” istället för flicka eller pojke. Ur ett långsiktigt perspektiv 

innebär det att flickors respektive pojkars könsmässiga subjektskapande kan komma att 

påverkas, eftersom de delas in i två olika könskategorier där flickor och pojkar ses som två 

homogena grupper, vilket kan kopplas till den kompensatoriska pedagogiken. Trots att flickor 

vid vissa tillfällen gavs möjlighet att inta positioner som inte anses vara stereotypt kvinnliga 

gavs inte pojkarna möjlighet att inta “kvinnliga” positioner. Detta kan, utifrån ett 

jämställdhetsarbete, vara problematiskt, eftersom det som tidigare konstaterat kan leda till att 

det kvinnliga inte ses som lika eftersträvansvärt som det manliga.  

 

7.4 Slutsats 

En slutsats av studiens resultat är att pedagogernas förhållningssätt påverkar vilka förväntningar 

de har på barnen. Barns positionering och subjektskapande går det inte att konstatera något om, 

utan snarare endast spekulera kring. Beroende på vilket antagande pedagogerna har om flickor 

och pojkar kan det utifrån Eidevalds diskurser dock tänkas att de positioneras utifrån vilka 

förväntningar som finns på dem. Den första diskursen, Vi föds till flickor och pojkar, kan å ena 

sidan begränsa barnen i deras biologiska utveckling om pedagogerna inte utgår från att de är 

olika. Å andra sidan är detta en utgångspunkt i det utvecklingspsykologiska perspektivet, vilket 

innebär att det utifrån ett sociokulturellt perspektiv snarare skulle leda till en begränsning om 

flickor och pojkar ses som olika. Detta kan kopplas till den andra diskursen, Vi görs till flickor 

och pojkar, som handlar om att barn konstrueras till flickor och pojkar, vilket innebär att 

pedagogernas förhållningssätt har stor betydelse för vilka positioner de ges möjlighet att inta. 

Med detta sagt går det att konstatera att det könsmässiga subjektskapandet är en komplex 

process, eftersom diskurserna är närvarande i en och samma situation.  

 

En annan slutsats av studiens resultat är att det är eftersträvansvärt att ha ett kollegialt samarbete 

gällande genus inom arbetslaget för att kunna ge barnen samma förutsättningar till att inta olika 

positioner. För att detta ska krävs det dock inte endast ett kollegialt samarbete, utan även en 
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komplicerande genuspedagogik för att ifrågasätta kategorierna kvinnligt respektive manligt och 

visa på att det finns fler olika sätt att göra kön på. Ur ett långsiktigt och samhälleligt perspektiv 

skulle detta innebära att syftet med jämställdhetsarbetet uppnås, d.v.s. att makten mellan könen 

omfördelas.  

 

7.5 Förslag på vidare forskning  

Då forskningsfältet gällande hur pedagogers samtalsinteraktion samt förhållningssätt påverkar 

hur barn kommer att positionera sig är tämligen tunt, önskar vi mer omfattande forskning kring 

detta ämne. Förslagsvis bör forskningen utföras under en längre period för att verkligen ta fasta 

på hur barn positionerar sig beroende av hur de bemöts av pedagoger. 

 

Eftersom den kompensatoriska pedagogiken är dominerande i svensk förskola skulle det vara 

intressant att ta reda på vad det beror på. Kan det bero på hur läroplansmålet gällande 

traditionella könsroller är formulerat? Eftersom det inte står hur målet ska uppnås är det fritt för 

tolkning av de verksamma pedagogerna, vilket är problematiskt eftersom alla har olika 

förutsättningar och erfarenheter gällande jämställdhet och genus. Detta kan komma att påverka 

hur arbetet med jämställdhet och genus sker, vilket ur ett långsiktigt perspektiv kan innebära 

att målet med jämställdhetsarbetet inom jämställdhetspolitiken inte sker.  
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8.3 Källmaterial 

8.3.1 Intervjuer 

Pedagog 1 (2017-10-31).  Telefonintervju. 32 minuter och 17 sekunder. 

Pedagog 2 (2017-11-07). Intervju på förskolan. 25 minuter och 37 sekunder. 

8.3.2 Observationer 

Observation 1 (2017-10-18) Projektarbete och fri lek. 8 barn och 1 pedagog. 3 timmar 

Observation 2 (2017-10-24) Skogsutflykt. 17 barn och 3 pedagoger. 3 timmar 

Observation 3 (2017-11-02) Fri lek och samling. 18 barn och 3 pedagoger. 3 timmar 

Observation 4 (2017-11-07) Fri lek, hallsituation, samling och måltid. 12 barn och 2 

pedagoger. 4 timmar 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1. Intervjufrågor 

- Vad är genus för dig? 

- Hur viktigt tycker du att genusarbetet är och varför? 

- Vad anser du är den viktigaste aspekten inom genusarbetet? 

- Vad är svårast/mest utmanande med genusarbetet? 

- Kan du nämna någon situation där du upplevt att genusarbetet känts extra svårt 

att bedriva? 

- Hur upplever du att ni arbetar med genusfrågor på förskolan och den aktuella 

avdelningen? 

- Hur arbetar ni för att motverka traditionella könsroller? (Lpfö) 

- Finns det situationer där du upplever att det finns en risk att barnen kan 

begränsas utifrån traditionella könsroller? Vilka? 

- Hur upplever du att du interagerar med flickor respektive pojkar? Tror du att 

du gör någon skillnad dem emellan, omedvetet/medvetet? 

-  Tror du att pedagogers sätt att bemöta barn kan påverka/främja/hämma deras 

egenskaper/person? På vilket sätt? 
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9.2 Bilaga 2. Informationsbrev till vårdnadshavare 

 

 

 

 

Stockholm 5 oktober 2017 

 

Information om undersökning till examensarbete 

 

Vi är två studenter på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna termin på 

utbildningen skriver vi en förskoledidaktisk uppsats som omfattar en mindre undersökning 

som är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. Studien 

kommer att handla om pedagogers interaktion med barn ur ett genusperspektiv.  

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er några förmiddagar i 

oktober (och eventuellt november). Vi skulle då vilja observera pedagogers interaktion med 

barn i verksamheten (barnen kommer alltså inte ligga i fokus) och genomföra intervjuer med 

pedagoger på den aktuella avdelningen. Vi kommer endast att använda oss av anteckningar 

under observationerna och ljudinspelning under intervjuerna.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och 

anonymisering. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet 

inte får avslöjas. Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med 

personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte att användas i något annat 

sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att 

publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för observation av ditt barns verksamhet. All 

medverkan i studien är frivillig och kan avbrytas när som helst, även efter att 

materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till studien fyller ni i bifogat formulär. I 

sådant fall kommer även barnen att bli åldersadekvat informerade om studien och de ges då 

också möjlighet att besluta om sitt eget deltagande.  
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Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!  

 

Vänliga hälsningar,  

Sofie Lindroos och Jessica Ulander 

 

Sofie01.lindroos@student.sh.se  

Jessica01.ulander@student.sh.se  

 

Handledare: Yulia Gradskova 

Södertörns högskola 

08-6084170  

yulia.gradskova@sh.se  

 

 

 

 

 

Formulär för samtycke till deltagande i studie.  

 

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

Barnets namn: …………………………………………………………………………….. 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er…………………………………………………….. 

 

Formuläret återlämnas till xx-xx senast den 2017-10-10. Om du/ni inte samtycker till att 

medverka i studien så bortse från detta brev.  
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