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Förord

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till förskolan som gav oss möjligheten att till
utföra vårt arbete och vi vill även tacka alla förskollärare som har ställt upp och tagit
er tid till att medverka i detta arbete.
Ett tack till vår handledare Helena Hill som handlett oss genom arbetets olika delar
med tips, goda råd och stöttning. Vi vill inte glömma att tacka vänner för deras
uppmuntran och hjälp. Vi är tacksam för all hjälp vi fått på vägen.

Till sist vill vi tacka våra familjer som hade tålamod och hjälpte oss.
Tack till er alla för ett lärorikt arbete!

Huddinge Emelie Masus och Jenni Mäkelä 2015
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Sammanfattning
Pedagogerna på förskolan ska ge alla barn samma möjligheter att utveckla och pröva intressen och
förmågor utan begränsningar utifrån bilder och uppfattningar om olika könsroller.
Syfte i studien är att undersöka en förskolas planerade samlingsaktivitet ur ett normkritiskt
perspektiv. Studien beskriver hur tre pedagoger arbetar med frågor om genus, inflytande och
delaktighet samt vilket förhållningssätt de har till kön under samlingarna. För att vi skulle kunna
analysera hur pedagogerna arbetade, har undersökningen gjorts med hjälp av både ostrukturerade
intervjuer och observationer av samlingarna. Resultatet visar att normerna pedagogerna bär med sig
blir tydligare i stressade situationer, till exempel om kollegorna är sjuka och pedagogerna måste
hantera många barn samtidigt
Vi har även noterat att pedagogerna bemöter barnen olika utifrån barnens kön, detta kan vara på
grund av det faktum att människor kan tenderar att agera annorlunda kring flickor och pojkar.

Nyckelord: samling, genus, inflytande, delaktighet, pedagoger

Abstract
The pedagogoues at a kindergarten has an obligation to give all the children the same opportunity to
develop their abilities and interests without being limited by gender-rolls. Our studies purpose is to
investigate how the kindergartens activities are planned in a norm-critical perspective. The study
describes how three kindergarten pedagogues works with gender, children’s influence, children’s
participation and what kind of approach the pedagogues have with the both sexes during gatherings.
We have in this study interviewed three kindergarten pedagogues about what they think of gender,
influence and participation and also how they use the kindergarten curriculum when they plan
gatherings with the children. The result shows us that it is harder to be equal if a pedagogue is
stressed or under a lot of pressure, for example if the colleagues are sick and the pedagogues have to
handle a lot of children at the same time. We have also observed that it is hard to avoid gender-rolls
even if all the pedagogue-colleagues are participation during a gathering, due to the fact that people
use to act different around girls and boys.

Keywords: gathering, gender, influence, participation, pedagogue
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1. Inledning
Läroplanen för förskolan är tydlig med att förhållningssättet mot barnen ska vara könsneutralt och att
traditionella könsnormer ska motverkas och att respektive kön ska få samma möjligheter och
rättigheter till att utveckla förmågor och intressen. Vidare i läroplanen står det att förskolans mål är
att både pojkar och flickor ska utvecklas och känna sig trygga i sin identitet (Läroplanen, 2010).

Bakgrunden till denna studie är att vi båda under förskollärarutbildningens gång har arbetat utifrån
förskolans läroplan och har upprepade gånger fått höra av andra pedagoger att varje förskola väljer
själva hur de ska arbeta för att uppnå läroplansmål. I läroplanen står det vad pedagoger ska
eftersträva på förskolor och vad de ska erbjuda barnen i det pedagogiska arbetet, men det står inte
hur pedagoger ska arbeta för att uppnå läroplansmål. Att det finns utrymme för fria tolkningar anser
vi vara ett relativt vanligt förekommande dilemma i förskolan, då pedagoger kan göra fria tolkningar
av läroplanen samtidigt som det finns få tydliga konkreta handlingsplaner om hur riktlinjerna ska
tolkas.

I denna studie vill vi undersöka hur pedagoger resonerar kring genus, inflytande och delaktighet samt
se hur de arbetar med läroplansmålen rörande om genus och inflytande och delaktighet i under
förskolans samlingar. Orsaken till att vi valde samlingsaktivitet är att den är vuxenstyrd, och det
gjorde det blev intressant för oss att observera. Vi har under vår VFU, det vill säga
verksamhetsförlagda utbildning och arbete inom förskolans verksamhet funderat hur man får teori
och praktik att gå hand i hand.

Britta Olofsson (2007) menar att det är i vuxenstyrda aktiviteter i detta fall, samlingen som
skillnaden på pedagogers behandling på pojkar och flickor är som störst. Pojkar får i större
utsträckning mer uppmärksamhet av pedagogerna än flickorna och det tenderar att vara mer negativ
uppmärksamhet. Olofsson poängterar dock att det kan förekomma att flickor får mer negativ
uppmärksamhet, men att det inte är lika vanligt.

1.2. Syfte och frågeställning
Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolans pedagoger resonerar kring genus, inflytande
och delaktighet samt hur de arbetar med läroplanens mål i planering av samlingsaktiviteter.
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Frågeställningarna är följaktligen;


Hur ser de intervjuade pedagoger på genus, inflytande och delaktighet i förskolans
samlingar?



Görs det skillnad på pojkar och flickor under förskolans samling? Samt ges respektive kön
lika mycket uppmärksamhet och tid?



Har barn inflytande och delaktighet över samlingens utformning, och hur ser det ut?

1.3 Samling i förskolan
Vi har valt att använda Lena Rubinstein Reichs definition av samling:

Med samling avses när en grupp barn och vuxna i förskolan sitter samlade, ofta i en
cirkel, och har gemensamma aktiviteter under ledning av en eller flera vuxna. Den
är ett regelbundet återkommande moment i förskoleverksamheten och hålles på en
bestämd plats och på en bestämd tid (Rubinstein Reich, 1996, s.8)

Samlingen har sina rötter i Fröbels (1782-1852) pedagogik. Samlingens form, att man sitter i en
cirkel och innehållet i form av rytmik, årstider och natur härstammar från Fröbels pedagogiska
modell.

Samlingen har en lång tradition i svensk förskola och i stort sett alla förskolor har någon form av
samling under dagen. Samlingen sker ofta genom att barnen sitter i ring och namnupprop, sång,
rörelse och information är vanliga inslag. Enligt Rubinstein Reich uppfyller förskolans samlingar tre
viktiga uppdrag för personalen, vilka är bland annat ” den ger struktur och ordning åt arbetsdagen,
den legitimerar yrkesrollen och den ger samlingsledaren bekräftelse”(Rubinstein Reich, 1996,s.96).

Rubinstein Reich (1996) menar att samlingen kan ses som en regelbunden aktivitet i förskolans
verksamhet. Den är också ett stöd för barns identitetsutveckling, där barnen blir individuellt
uppmärksammade och känner samhörighet under olika moment. Hon anser att samlingen ger barnen
trygghet, struktur över dagen och samlingen blir ett möte där barnen ska lära sig det sociala
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samspelet och behöver tillskriva sig det sociala normerna och kraven. Samlingen fyller även en
viktig uppgift i förskolan genom att den är förberedande och tränar barnen inför skolstarten.

Britta Olofsson (2010) menar att en samling i förskolan sluter ihop hela barngruppen och skapar
sammanhållning och samhörighet. När hela gruppen samlas skapas en dynamik som bidrar till att det
som görs och sägs får en mening. Samlingen kan frambringa glädje och trygghet för barnen och
under samlingen kan pedagogerna jobba med olika teman, ge viktig information, lära ut och sätta
regler (normer). Enligt Olofsson ska samlingen vara utmanande, spännande och lustfylld för barnen
och innehålla musik, lek, drama, berättelser och ramsor.

Vidare beskriver Olofsson (2010) i likhet med Rubinstein Reich (1996) att anledningen till att ha
samling är för att barnen ska bli sedda och bekräftade. Under samlingen ska barnen lära sig att vänta
på sin tur, lära sig att lyssna på varandra och visa respekt. Barnen ska även lära sig att fungera med
andra som grupp, det sociala samspelet och våga prata inför en större grupp människor. Språket kan
utvecklas under samlingarna genom ramsor, sång, sagor och musik. Samlingarna är välplanerade
med ett syfte och ett mål, den har också ett skolförberedande syfte för barnen. Alla barn ska känna
sig delaktiga, alla ska ha en möjlighet att få kunna säga eller berätta något, inte enbart de mest
pratglada barnen.

1.4 Läroplan, styrdokument och barnkonventionen
Nedan följer en presentation av de riktlinjer, styrdokument och barnkonventionen som styr arbetet
med likabehandling och jämställdhet i förskolan. All verksamhet i förskolan ska utgå̊ från den
värdegrund som beskrivs i förskolans läroplan, Lpfö.98 rev.10 (Skolverket, 2010).
Läroplanen för förskolan uppkom först år 1998 och reviderades under år 2010. Förskolans läroplan
utgår från så kallade strävans mål. I förskolans läroplan står det bland annat att pedagogerna ska
hjälpa barnen att utveckla sitt självförtroende, att vara delaktig i barngruppen, uttrycka sina tankar
och ha möjlighet att påverka situationer som rör barnen själva i förskolans verksamhet.
Pedagogerna ska enskilt och i arbetslaget forma verksamheten på sådant vis så att varje barn känner
sig sedda, samt ha möjlighet att påverka sin situation utan att formas eller begränsas av traditionella
könsroller och/eller könsmönster. Det ligger i pedagogernas roll att utmana barnen i deras intressen,
låta barnen ha inflytande i verksamheten och väcka barnens nyfikenhet samt lust till att lära.
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I samarbete med barnens vårdnadshavare ska pedagogerna med sin vägledning vara ett positivt stöd
för barnens utveckling inom bland annat jämställdhet, demokratiska beslut, förståelse för varandras
olikheter, få sina behov tillgodosedda och få kunskap genom konkreta upplevelser.

Barnkonventionen behandlar punkter som representanter för FN har satt samman. Dessa punkter
behandlar vad barn har för rättigheter, samt vilka skyldigheter vårdnadshavare och myndigheter i de
olika länderna har gentemot alla människor under 18 år.
I konventionen står det bland annat att barn har rätt att uttrycka sina åsikter och att de vuxna har en
skyldighet till att lyssna på barnen, även när vuxna skall fatta beslut som rör barnen och deras
livssituation (exempelvis om vårdnadshavarna separerar). I stycket nedanför lyfter vi tre punkter ur
barnkonventionen som vi känner är relevanta för vår studie, då de med riktlinjerna visar vilka
skyldigheter barnkonventionsstaterna har gemtemot alla barn:

Punkt nummer två uttrycker att alla barn är lika mycket värda, att barnets ursprung och dess familj
kommer ifrån inte får påverka hur barnet bemöts och att barnets kön inte ska få påverka hur barnet
bli bemött av sin omgivning. Oavsett vilket kön barnet har och hur familjen ser ut så får barnet aldrig
diskrimineras av någon. Vi tolkar denna punkt som att pedagoger på förskolan visa nolltolerans mot
diskriminering av barn, och att barnen ska ha lika stor möjlighet att påvåerka förskolans innehåll
oavsett vilket kön och annan identitet som barnet har.
Under punkt nummer tre står det att alla stater som har anammat barnkonventionen skall
säkerhetsställa att intuitioner som har vård om barnen ska ha tillräckligt stor personalstyrka (med
behörighet). För att rå om barnen, ha tillräcklig säkerhet samt ha en hälsosam miljö för personer som
vistas på institutionen. Denna punkt känns i allra högsta grad relevant för studien, då den visar på att
instituioner (så som förskolor) bör leva upp till en viss standard i enlighet med barnkonventionen och
kan fungera som en riktlinje för pedagoger.
Under punkt nummer 12 står det att det är viktigt att ta barnets ålder och mognad i beaktning då
viktiga beslut fattas, och att personer som fattar beslut som rör barn ska ha barnets bästa i åtanke. Det
står även att barn att rätt till att uttrycka sig med olika uttrycksmedel; exempelvis genom estetiska
uttrycksformer, tal och skrift. Denna punkt känns relevant i samband med barn inflytande och
delaktighet, och vi tolkar det som att pedagogerna ska låta barnen vara med och påverka sin vardag i
den mån det går med hänsyn till barnet mognad.
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1.5 Tidigare forskning
I denna del kommer vi att lyfta fram den tidigare forskning som berör barns inflytande och
delaktighet i relation till pedagogerna på förskolan och som är relevant för studien. För att tydliggöra
detta har vi delat upp den tidigare forskningen i underrubriker.

1.5.1 Dolks studie kring makt, normer och delaktighet i förskolan
I Klara Dolks (2013) avhandling Bångstyriga barn: Makt, normer och delaktighet i förskolan
genomför hon sin studie på en förskola som uttryckligen arbetar genuspedagogiskt, med
likabehandling, genuspedagogik och barns rättigheter. I avhandlingen ifrågasätter Dolk den outsagda
vuxenauktoriteten och här problematiseras genuspedagogiskt arbete i relation till hur ålder görs
betydelsefullt i förskolan. Samt hur maktrelationen mellan vuxna och barn kommer till uttryck och
förhandlas kring. Dolk undersöker även vilka möjligheter barn har till motstånd och nyskapande
inom värdegrundsarbetet i förskolan. Dolk hoppas att avhandlingen ”Blir ett bidrag till utvecklandet
av ett normkritiskt arbete med yngre barn” (Dolk, 2013, s.19).

Dolk (2013) har ett fokus på delaktighet i studien, där delaktighet förstås som förhandlingar kring
möjliga sätt att organisera förskolan, möjliga sätt att vara på och inte en individcentrerad
demokratiuppfattning. Barns ”bångstyriga” handlingar kan då tolkas som påminnelser om de normer
som tas förgivet, förhandling med vuxna och en vilja till demokratisk kommunikation.

I Dolks (2013) observationer av verksamheten på förskolan Bamse noterar hon att förskolan
använder sig av valkort två gånger i veckan och till en början ter det sig som en rolig aktivitet som
utmanar barnen i deras val av aktiviteter. Senare i läsningen framgår det dock att det är pedagogerna
som styr valstunden och vilka alternativ som ges, samtidigt som barnen inte sällan är missnöjda med
de val de har fått göra.

Pedagogerna på förskolan Bamse menar att valstunderna även har ett uppfostrande syfte för barnen
och att barnen ska få lära sig att hantera besvikelse, glädje, frustration och att kompromissa. Dolk
framhäver att genom pedagogernas styrning utmanas barnen att möta nya situationer och kamrater,
som barnen kanske inte självmant skulle välja eller tänka på, vilket genom valstundens styrning
utmanar barnen till att testa sina olika möjligheter som finns på förskolan.
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Dolk (2013) är i sin studie kritisk till de maktstrukturer som finns i förskolans verksamhet. Barnen
görs delaktiga i verksamheten på förskolan av pedagogerna, men de ges inte ett verkligt inflytande
till att påverka sin vardag. Det Dolk är kritisk till är att trots att förskolor ska i enlighet med
läroplanen sträva mot ett demokratiskt arbetssätt, så förkommer det sällan verklig demokrati. Oftast
förekommer skendemokrati, där barnen får välja mellan förbestämda alternativa av pedagogerna.

1.5.2 Pedagogernas förhållningssätt
Olofsson (2007) påpekar att pedagoger lätt drabbas av ”könsblindhet”, det vill säga att könsmönstren
blir osynliga för pedagogerna då könsmönster sitter så ingrott i personligheten. Det vill säga att
pedagoger blir vana vid att se pojkar som högljudda och bråkiga medan flickor är lugna och
hjälpsamma.

Anette Hellman (2013) forskare i pedagogik anser att normer i barngrupper påverkas och förstärks av
förskollärarnas beteenden i barngruppen och att detta många gånger sker omedvetet. Genom blickar
och kroppsspråk kan pedagogerna bidra till att reproducera normer, en vänlig blick till en flicka kan
förstärka hennes relation till de vuxna och genom en varnande blick till en pojke kan bidra till att öka
deras negativa självbild som ”bråkstakar”. Det är pedagogernas attityd och förväntningar på barnen
som bland annat reproducerar de könsnormer som kan begränsa och ge barnen olika möjligheter i
livet, baserat på vilket kön de har. Flickor kan få det svårare att hävda sig själva och ta större
utrymme i barngruppen. För många gånger blir de överröstade eller tystade av den övriga
barngruppen eller pedagogerna. Flickor tränas ofta i att vänta, ge plats åt pojkarna och bli
hjälpfröknar som ser till att uppfylla de andra barnens behov. Många av de tillsägelser pojkar får av
vuxna är fåordiga och aggressiva eller negativa i tilltalet. Vuxna tenderar att möta pojkarna med
ljudeffekter så som att hyscha istället för tal (Hellman, 2013; Wahlström 2004).

Även Browyn Davies (2010) benämner att pedagogernas beteende upprätthåller de diskursiva
praktiker som gör skillnad på vad som anses vara kvinnligt respektive manligt, och det är dessa
diskurser som påverkar hur flickor och pojkar ser på sig själva samt på människor i deras omgivning.
Med diskursiva praktiker menar Browyn Davies (2010) att det finns sturkurer i samhället som
upprätthåller normer i samhället och strukturerna påverkar vad som anses vara normalt och
acceptabelt av människor i omgivningen.
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Christian Eidevald (2011) poängterar att om barnen delas upp i två grupper baserat på kön, så kan
gruppen med pojkar få mer uppmärksamhet och upplevs som mer intressanta. Samtidigt som
gruppen med flickor upplevs av pedagoger som mer stillsamma och förväntas att anpassa sig efter
andra i enlighet med förväntningarna som ligger på barnen. Om en dock väljer att se barnen som
individer går det att se att alla barn har egna behov och egenskaper, som inte bör generaliseras till
barnets kön eller grupp. Dessutom finns det utåtagerande flickor i barngrupper, men som tenderar att
falla i skymundan, då utåtagerande inte är en egenskap som flickor förväntas besitta.
Svaleryd poängterar att arbetet med genus handlar om att vara medveten om de omedvetna
förväntningarna och föreställningar på de båda könen: ” det handlar också om ett förhållningssätt och
en medvetenhet om den makt den egna yrkesrollen ger att vidmakthålla förlegade genussystemet
eller att omskapa dem” (Svaleryd, 2002, s.30).

1.5.3 Eidevalds studie av samling i förskolan
Eidevald (2009) forskar vid Stockholms Universitet och forskar kring genuspedagogik. Han har gett
ut avhandlingen ”Det finns inga tjejbestämmare- att förstå kön som position i förskolans
vardagsrutiner och lek.”

I Eidevalds (2009) avhandling beskrivs hur medvetna eller omedvetna förskollärarna kan vara om
normer och hur de formar de möjligheter som barnen har att göra kön på. Även att barn kan påverkas
av de vuxnas egna värderingar. Han undersökte vilka handlingar som accepterades och vilka som var
mindre acceptabla under exempelvis samlingar. Som metod intervjuade han förskollärare och
observerade barngrupper i åldrarna tre till fem, på två olika förskolor. De konkreta exempel han
videofilmade under observationerna var fyra vanliga situationer i förskolan; samling, fri lek,
påklädning och måltid.

I undersökningen fann Eidevald (2009) att det fanns två pojkar som ofta avbröt samlingen genom att
krypa runt och vara högljudda och de blev ofta tillsagda och ivägskickade från samlingen. Att
bemöta pojkar på detta sätt är ganska vanligt om pojkarna inte anses vara tillräckligt mogna för att
förstå varför de ska anpassa sig. När pojkarna i studien störde under samlingen tenderade
förskollärarna att skicka iväg pojkarna och låta de leka fritt under tiden som den övriga barngruppen
fortsatte samlingen. Genom att hålla pojkarna sysselsätta behöver inte förskollärarna lika ofta lösa
konflikter och uppmärksamheten ges till de övriga barnen i samlingen. Här menar Eidevald att
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förskollärarna anser sig arbeta jämställt eftersom de ser till barnets individuella behov och
förutsättningar. Han menar dock att när pedagoger väljer att skicka iväg ett barn i taget, bildar det
skillnader mellan flickor och pojkar, då det oftast är pojkarna som får välja först och leka fritt
samtidigt som resten av barngruppen styrs och underordnas samlingen struktur. Detta producerar
makt där pojkarna får välja först men även att det skapar ett sorts lugn, men att orättvisor uppstår mot
flickorna som får vänta längre på sin tur eller gå sist.

Eidevald (2009) menar att det är pojkar som är aktiva, snabba och tar mycket plats under samlingen
och att flickor många gånger inte har möjlighet till att tänja på reglerna i samma utsträckning som
pojkarna. Förskollärare är extra noga med att aktivera pojkar både på samlingar och i andra
situationer. De mindre aktiva pojkarna, som satt still blev oftast tillfrågade om vad de ville göra och
gavs ofta förslag på aktiviteter och barn att leka med. Flickorna blev dessvärre inte tillfrågade i lika
stor utsträckning och fick färre förslag på aktiviteter. Han menar att det är förskollärarens egen bild
av pojkar som bidrar till att uppmärksamheten snabbt hamnar på pojkar, även fast de inte kräver det
och förskollärarna ofta anser att flickor har mer tålamod (än pojkar) och därför kan vänta längre på
sin tur.

Eidevald (2009) visar i sin avhandling att förskolan många gånger inte är könsneutral, utan det är
verksamhetens utformning som producerar makt mellan könen och för att förskollärarna bemöter
flickor och pojkar på olika sätt. På så vis återskapas de sociala könsnormerna (genus). Respektive
kön riskerar att bli bemötta utifrån stereotypa könsrelaterade förväntningar från förskollärare.
Eidevald (2009) menar att förskollärare ibland kan bli ”könsblinda” och får det svårare att se
övergripande mönster i interaktion med barn eller vuxna.

1.6 Disposition
I denna studie har vi beskrivit delar av läroplanen för förskolan och begrepp såsom genus, inflytande,
normer och delaktighet samt hur pedagoger ser på begreppen och hur de arbetar med dessa. Studien
undersöker hur en avdelning på en förskola arbetar med genus, inflytande och delaktighet, men vi
har valt att begränsa observationerna till samlingarna. Examensarbetet består av nio kapitel. I första
kapitlet introducerades inledning, syfte och frågeställningarna. En genomgång av den tidigare
forskning som är relevant för vår studie. I kapitel två introducerades vår teoretiska utgångspunkt
samt en begreppsdefinition av normer, genusnormer, inflytande och delaktighet som är relevanta i
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studien.

Kapitel

tre handlar

om

metodval.

Kapitlet

delas

upp i

sex

underrubriker:

Datainsamlingsmetod, urval, genomförande & analys, tillförlighet, reflektion över metod och etiska
ställningstagande. Därefter introduceras resultat och analys i kapitel fyra. I kapitel fem diskuteras
och analyseras undersökningsresultatet i relation till bakgrund, tidigare forskning och teoretisk
utgångspunkt. En sammanfattning och eventuellt förslag om vidare forskning beskrivs.

2. Teoretisk utgångspunkt
2.1 Normkritiskt perspektiv
Vi har valt att analysera studiens empiriska material utifrån ett normkritiskt perspektiv (som är ett
tämligen nytt analysverktyg) som härrör från poststrukturalistiska idétraditioner (Bromseth, 2010). I
ett normkritiskt perspektiv framhävs vikten av att kritiskt granska samhällsstrukturer. Samt
följaktligen bidra till utveckling och medvetenhet hur normer uppkommer samt hur hierarkiska
olikheter bevaras.
Normer är outtalade regler som påverkar hur och vad vi gör, hur en förväntas att handla i olika
situationer som ger status och makt. Normer blir främst tydliga när de bryts, det vill säga när något
händer som inte anses ”normalt”. De traditioner och normer som existerar på förskolan är väsentligt
för hur barns inflytande möjliggörs av pedagogerna (Hellman, 2013; Salmonson & Ivarsson, 2015).

Normer är förväntningar på individers beteende inom grupper eller i större situationer som på
förskolor eller skolor. Förväntningarna påverkar vilket utrymme varje individ får att uttrycka sig på
eller bete sig utefter. Normer är på så vis både begränsande och gynnande beroende på om en
uppfyller förväntningarna eller beter sig på ett sådant sätt att en uppfattas som avvikande i gruppen.
En person som lever i enlighet med normerna sticker sällan ut ur gruppen, då personen beter sig och
uppfyller de outtalade förväntningar som omgivningen har på en. Om en person å andra sidan skulle
bryta mot normerna är det troligt att många personer i omgivningen skulle reagera på det
”annorlunda” beteendet och peka ut det som onormalt (Martinsson & Reimers, 2008;Wedin,
2009;Hellman, 2014).

Begreppet normkritik kopplas teoretiskt an till det ovan nämnda om normer. Normkritiskt perspektiv
är ett hjälpmedel för att synliggöra normer samt ifrågasätta normerna vi har runt om oss. Samt
uppmärksamma oss om hur de upprätthålls genom att ifrågasätta de dominerande tankemönstren som
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upprätthåller maktförhållanden individer emellan (Bromseth, 2010). För att kunna utmana normerna
måste det skapas en medvetenhet om makt och maktrelationer som står i fokus i ett normkritiskt
arbete, samt att se och försöka förändra maktförhållandena (Kumashiro, 2002). Foucaults (2002)
beskrivningar av makt är att makt produceras mellan människor och det är inget som någon ständigt
innehar. Makt ändras utifrån kontext och vilka människor som befinner sig i den. I förskolan kan det
vara enkelt att förstå grunden för grupperingar, exkluderingar, då barn på ett tydligt sätt kan utesluta
varandra med hjälp av normer kring kön (exempelvis, pojkar kan inte vara prinsessor), utseenden
eller etnicitet (Dolk, 2011). Genom att anta ett normkritiskt perspektiv så skuldbeläggs inte personen
vid tillexempel kränkning, istället är det av intresse att se det normer som åstadkommit
diskrimineringen. När normerna synliggörs kan agerandena förstås i ett vidare perspektiv (Rosén,
2010; Darj, 2010).

Vi har valt att använda ett normkritiskt perspektiv för att analysera studiens insamlade data och
synliggöra hur genusnormer ter sig på den aktuella förskolan. Det insamlade materialet analyseras
utifrån begreppen agerande, bemötande och förväntningar utifrån det normkritiska perspektivet.
Med agerande menar vi hur pedagogerna beter sig i samlingen, med bemötande menar vi hur
pedagogerna bemöter barnen i gruppen genom blickar och tal, och med förväntningar menar vi
pedagogernas outtalade förväntningar på hur barnen ska bete sig i samlingarna.
Vi analyserar varje samling var för sig, för att se vad för mönster som uppstår och huruvida
pedagogernas intervjuer överensstämmer med hur de hanterar samlingarna som aktivitet.

2.2 Begreppsdefinitioner
Nedan kommer vi att introducera de olika begreppen som blir relevanta att använda i denna studie.
Först och främst diskuterar vi om genusnormer, inflytande och delaktighet som är tydligt
sammanfogade till det normkritiska perspektivet. Genom hela studien har vi även valt att använda
begreppet pedagoger som involverar de som arbetar närmast barnen som; barnskötare och
förskollärare, då de båda arbetar mot styrdokumenten och är förpliktad att följa det pedagogiska
uppdraget i förskolan.

2.2.1 Genusnormer
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Genus är enligt Salmons & Ivarsson (2015) en av det mest grundläggande normerna, det vill säga att
vi är och hur vi är flickor och pojkar, kvinnor och män. Det är också genom genusnormer som vi
effektivast och snabbast sorterar in människor i olika kategorier. Uppfattar vi att en person är en tjej,
tolkar vi henne på ett annat sätt än om vi tror att det är en kille. Genusnormer är heteronormativa, det
vill säga att förväntningarna är att kvinnor anses ha feminina egenskaper och män anses ha
maskulina egenskaper. Det detta påverkar vilka valmöjligheter människor får i samhället och hur
genusnormen i sin tur påverkas av kulturella föreställningar. Att kvinnor och män, flickor och pojkar
kan anses inneha olika egenskaper exkluderar och bestraffar på olika sätt de personer som inte lever i
enlighet med genusnormerna. De sociala skillnaderna som könen anses ha skapar därför
maktskillnader mellan könen i samhället. Flickor tenderar att prestera bättre i skolorna och på
arbetsmarknaden och det är oftast männen däremot som får de höga lönerna (Sörensdotter, 2010).

2.2.2 Inflytande och Delaktighet
Kristina Westlund (2011) påpekar att det finns flera sätt att tolka begreppet inflytande på och hon
menar att begreppen inflytande och delaktighet emellanåt används som synonymer till varandra.
Westlund åtskiljer på dessa begrepp och menar att begreppet inflytande handlar mer om att personer
kan påverka i högre grad än om de endast är delaktiga. Vidare menar hon att inflytande inte bara
handlar om att få bestämma, utan om att bli lyssnad till, få uttrycka sig och att ens åsikter tas tillvara
på och vägs in i de beslut som tas.

Elisabeth Arnér (2009) nämner i likhet med Westlund att barns inflytande och delaktighet används
ofta används i både vardagligt tal på̊ förskolan och i forskningssammanhang som om de vore
synonymer, men hon menar på att inflytande och delaktighet har olika innebörd. Själv skiljer Arnér
mellan dessa begrepp, då begreppet delaktighet har ”en innebörd av att ta del av något som andra
redan bestämt” (Arnér, 2009, s.14), medan begreppet inflytande handlar om att barn ges möjlighet att
påverka sin tillvaro på ett markant sätt i förskolan. Genom att skilja begreppen åt blir det enklare att
synliggöra makten pedagogerna har över om barn får inflytande eller görs delaktiga. Dolk (2013)
påpekar i likhet med Arnér (2009) att när barn görs delaktiga är det inom ramarna av något
förbestämt medan om barnen får inflytande har de större möjlighet att påverka verksamheten.
I förskolans läroplan (2010), under rubriken ”Barns inflytande” knyts begreppet inflytande an till
demokrati. En rad andra fenomen används även för att beskriva vad barns inflytande kan betyda,
tillexempel att ta ansvar, delta i samarbete, att ha rättigheter och skyldigheter. I läroplanen nämns det
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även att förskollärare och de övriga i arbetslaget ska arbeta med ett demokratiskt förhållningssätt,
dock nämner läroplanen inte speciellt ingående vad de menar med ”demokrati” och läsaren förväntas
ha bildat en egen uppfattning om vad demokrati betyder. Förskollärare och barnskötare ska även,
enligt läroplanen, förbereda barnen för att utvecklas till individet som kan följa och förstå demokrati
i samhället.

Dolk (2013) skriver att demokrati kan vara skenheligt när det kommer till barn, då vuxna på
förskolor kan vara angelägna om att styra barnens valmöjligheter och vilka val barnen har möjlighet
till att välja mellan. Styrandet av valmöjligheter inverkar till barnens verkliga möjlighet att delta
demokratiskt i förskolans verksamhet. Om en vuxen på förhand har bestämt alternativen inför ett val
eller bestämt hur verksamheten styrs på förskolan så har barnen inte någon riktigt möjlighet till
demokrati, för då kan barnen enbart välja mellan förbestämda alternativ – vilket påminner mer om
delaktighet än demokrati.

Westlund (2010) lyfter i sin tur upp att pedagogers föreställningar om vad demokrati är och har för
betydelse, om demokrati endast handlar om att rösta och göra val, kan de små̊ valen så som att få
välja mellan att vilja ha äpple eller banan, räcka för att kunna tala om förskoledemokrati. Men
däremot om demokrati ses som ett sätt att leva tillsammans med andra, kan de små̊ valen i förskolan
istället skapa en medvetenhet om att människor kan tänka och tycka olika.

3. Metod och Material
I detta kapitel beskrivs vilken datainsamlingsmetod som vi använt oss av, hur urvalsprocessen,
analysen och genomförandet gick till. Vidare redogörs de etiska aspekter vi tagit hänsyn till. Vi
kommer att användas oss av underrubriker så som; datainsamlingsmetod, urval, genomförande &
analysmetod, tillförlighet och etiska ställningstagande.

3.1 Datainsamlingsmetod
Nedanstående metoder användes vid undersökning av studien:
 Observationer
 Intervjuer
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Vi har med hjälp av kvalitativa metoder samlat in material genom sex observationer och tre
intervjuer med tre pedagoger. Med kvalitativa metoder menar vi som författaren Stukát (2011)
beskriver att datainsamlingen består av ”mjuk” data, exempelvis observationer och intervjuer, en
metod där man vill förstå eller tolka ett fenomen.
Undersökningen grundar sig på observationer av pedagoger med barn under samlingen i förskolan.
Observationerna betraktar vi som en lämplig metod eftersom att vår frågeställning handlar om hur
pedagogerna arbetar och bemöter barnen i en vardagssituation, i detta fall samlingen på förskolan.
Genom att använda observationer som datainsamlingsmetod kan en få syn på hur människor agerar i
praktiken, vilket kan skilja sig ifrån vad de påstår sig att göra. Vi valde att föra anteckningar om allt
som hände i en Ipad samt förde anteckningar i ett anteckningsblock. Något som Stukát (2011) kallar
för löpande protokoll, då anteckningar förs under en viss tid. Genom att vi valde att vara i
bakgrunden när samlingen pågick kunde vi följa pedagogen och barnen samt föra anteckningar om
vad som skedde. Vi märkte att vi påverkade samlingen då barnen vände sig om mot oss och gav oss
blickar ibland eller kommenterade vår närvaro. Fördelen med att vi var två under observationen var
att vi såg olika saker och på så sätt fick ”extra ögon” att se med bra. Vi valde även att genomföra
intervjuer, då dessa två metoder kompletterar varandra. Enligt Stukát kan intervjuade personer
omedvetet eller medvetet bli påverkade av situationen och säga det de tror att intervjuaren vill höra
eller förvränga sanningen för en. Genom att komplettera intervjuer med observationer kan vi se,
lyssna och uppmärksamma vad de faktiskt gör (Stukát, 2011). Vi försökte att inte styra
informanterna under intervjun mer än att ställa frågor och följdfrågor.
Enligt Staffan Stukát (2011) handlar osystematisk observation om att exempelvis sitta i bakgrunden i
ett rum exempelvis, klassrummet och anteckna i löpande protokoll vad man ska undersöka. Detta kan
vara lämpligt då man inte är ute efter något speciellt utan vill komplettera med en annan metod för
att få en helhetsbild av situationen, men påpekar att bara ”titta och lyssna” inte räcker långt utan att
någon form att av fokus måste finnas och lyftas fram.
Birgitta Kullberg (2004) betonar vikten av att kunna observera utan att inskrida i verksamheten. Det
var ett dilemma som vi möttes av. Vi hade i åtanke att inte påverka den pågående samlingen mer än
nödvändigt genom att sitta i bakgrunden men vi blev ändå ett litet störningsmoment för barnen och
pedagogerna. Vi valde att komma tidigare till förskolan så att barnen fick chansen att bekanta sig
med oss innan samlingen satte igång, och förhoppningsvis skulle vi bli en mindre distraktion. Barnen
och pedagogerna var medvetna vilka vi var och förde dialog med oss innan samlingen, men vid
samlingen drog vi till oss oönskad uppmärksamhet ändå. Kullberg (2004) menar att det är svårt att
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vid en observation ”försvinna helt” för att inte dra till sig uppmärksamhet från de personer som blir
observerade. Vi försökte att inte uppmärksamma barnens blickar och kommentarer med
förhoppningen att de då skulle rikta sin uppmärksamhet mot pedagogen och samlingens innehåll.
Under andra veckan av observationer minskade barnens nyfikenhet på vilka vi var och vad vi gjorde
på deras förskola. För att ”försvinna helt” så försökte vi att inte svara på barnens kommentarer och
satte oss utanför samlingen.
I studien har vi använt ostrukturerade intervjuer med informanterna, med en intervjuguide till stöd
som var skriven utifrån studiens syfte och som innehöll 12 frågor (se bilaga 1). Detta för att
informanterna skulle kunna ge mer detaljerade, nyanserade, uttalanden/svar och förklara ingående
hur de resonerade kring sitt förhållningssätt. På detta fanns det utrymme för oss som intervjuare att
ställa följdfrågor till följd av informantens svar. Intervjuguiden skrevs på sätt att frågorna var öppna,
det vill säga att informanten förväntades förklara sina svar tydligare än ett ”ja” eller ”nej”. Samtliga
frågor kretsade kring samma ämne, det vill säga studiens syfte, och var formulerade så att vi fick en
bredare förståelse för hur pedagogerna resonerade kring genus, inflytande och delaktighet i
förskolan. Samma intervjuguide användes vid samtliga tre intervjuer.

Vi medverkade båda två under intervjuerna, den ena förde dialog med informanten och kunde tala
fritt, medan den andra personen skötte ljudinspelningen och skrev ned informantens svar. Detta
medförde att under datainsamlingen kunde vi komplettera varandra och upptäcka olika saker under
intervjuerna. Genom att informanten endast behövde vända sig till en av oss under intervjun
upplevde vi att informanten inte kände sig i underläge till antalet, det vill säga att vi var två
intervjuare och informanterna intervjuades en åt gången. Vi drar slutsatsen att vi inte påverkade
informanternas svar i någon större utsträckning, då stämningen kändes avslappnad enligt oss.

3.2 Urval
Vi valde en förskola i Stockholms län. Studien stödjer sig på observationer av pedagoger som arbetar
med barn i åldersgruppen 1-3 år under samlingsaktiviteter och intervjuerna med pedagoger utanför
barngruppen. Samtliga namn som vi använt i detta examensarbete är fiktiva. Studien genomfördes på
en förskola som vi kallar för Stjärnan och småbarnsavdelning vi valde att observera på kallar vi för
Himlavalvet. Avdelningen Himlavalvet har totalt 15 barn mellan 1-3 år och fyra pedagoger.
Medverkande pedagogerna har även fått fiktiva namn för att försäkra dem anonymitet så långt det är
utförbart. Namnen vi valde var: Karin, Stina, Hillevi och Mary.

Barnen som förekommer i

observationamaterialet kallar vi för Pixie, Alma, Diego, Morris och Helmer.
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För att vi skulle få svar på våra frågor valde vi att intervjua pedagogerna på avdelningen
Himlavalvet. Således består vårt empiriska material av tre intervjuer och flertal observationer. Vårt
material är insamlat under två veckor på förskolan Stjärnan.

3.3 Genomförande & Analysmetod
Förskolan och vårdnadshavarna har blivit kontaktade via mail, besök och informationsbrev.
Personalen blev informerad om studien och dess syfte via mail och besök. Vi skrev ett brev till
vårdnadshavarna där vi förklarade studiens syfte och informerade om observationerna. Vi bad om
tillåtelse att få observera deras barn. Brevet lämnades i barnets hyllor som fanns på förskolan (se
bilaga 2).

Vi intervjuade tre av informanterna och intervjuerna genomfördes i en (som vi ansåg vara)
avslappnad miljö på förskolan där förtroendet mellan informanterna och oss som intervjuade var
trygg och avslappnad. Intervjuerna spelades in på mobilen för att öka noggrannheten. Intervjuerna
transkriberades för att slutligen jämföras och sammanställas med våra observationer till vårt resultat.
Vi satt till en början på varsitt håll och transkriberade intervjuer, detta för att öka effektiviteten och
tjäna tid. När transkriberingen var klar, strök vi under relevanta ord och meningar för vår studie.
Därefter jämförde vi intervjusvaren med observationerna.
Vi genomförde totalt sex observationer av samlingsaktiviteter. Observationerna på avdelningen
Himlavalvet genomfördes mellan klockan 10.30 - 11.00. Vi iakttog pedagogen hela tiden och
antecknade nästan allt pedagogen sa till barnen och vad barnen svarade tillbaka. Om någon fick
tillsägelse eller hindrades från att göra något antecknades det med. Vi ljudinspelade samlingen med
hjälp av mobilen och gjorde sedan en sammanställning av ljudklippen och anteckningarna. Efter att
ha sammanställt observationerna och intervjuerna analyserade vi det insamlade datamaterialet utifrån
begreppen agerande, bemötande och förväntningar.

3.4 Tillförlitlighet
I empiriska studier finns alltid frågan om undersökningens tillförlitlighet. Stukát (2011) menar för att
få en tillförlighet i resultatet är det viktigt att undersökarna tydligt beskriver hur man gjort och tänkt
för att få fram resultaten. Han poängterar vikten av att lyfta en diskussion kring undersökningens
kvalitet. Intervjustudiernas trovärdighet kan delas in i reliabilitet och validitet. Troligen kommer inte
undersökningen att ge samma resultat om den görs om igen vid ett senare tillfälle.
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Syftet med att ordentligt beskriva sin valda metod är att läsaren ska kunna bedöma studiens trolighet
(Stukát, 2011). För att styrka reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, i en studie är det viktigt att
samla in tillräckligt och relevant mängd data för att kunna dra några slutsatser.
Vår undersökning är baserad på̊ pedagogers syn på hur de ser på begreppen genus, inflytande och
delaktighet samt hur de tycker att de arbetar med läroplans mål i verksamhetens planerade samlingar.
Studien genomfördes med hjälp av observationer och intervjuer. För att höja validiteten, det vill säga
att de valda metoderna är tillräckligt bra tillämpad så att man verkligen undersöker det man vill
undersöka. I vår undersökning gjorde vi en provintervju som stärkte validiteten genom att den visade
oss vad som behövdes förbättras och vad som kunde undvikas i senare intervjuer. Vi har gjort
bedömningen att formuleringen av frågorna svarar till syftet i vår undersökning. Vi valde att
ljudinspela intervjuerna och observationer. Samt använda oss av citat från informanterna på̊ flera
ställen i resultatet, vilket gör det möjligt för läsaren att själv bedöma våra analyser.

3.5 Reflektion över metod
Intervjuguiden som vi själva hade utformat underlättade för oss under intervjun, då frågorna fanns
där, vi kunde stödja oss på den och få hjälp. Vi spelade in intervjun på mobilen och fick lyssna flera
gånger för att kunna transkribera. Både intervju och observation passade utmärkt för vår studie och
var bra metoder, eftersom vi sedan kunde jämföra de olika resultaten med varandra för att se vad
pedagogerna sa och hur de gjorde. En svårighet med observationer är att hinna med att notera allt
som sker under observationstillfället och att observatören kan fokusera på händelser som
observatören reagerar starkt på eller värderar som viktigare, vilket leder till att allt som sker under
observationen inte hinner noteras men för att vi skulle få med så mycket som möjligt under
observationerna ljudinspelade vi samlingarna för att få med dialogerna.

3.6 Etiska ställningstagande
Inför formandet av undersökningen och under studiens gång har de etiska övervägandena haft en
central roll för oss. I denna studie så har vi förhållit oss till Forskningsetiska principer inom
humanistisk-samhällsvetenskaplig

forskning,

Vetenskapsrådets

(2002)

fyra

forskningsetiska

principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
 Informationskravet – betyder att vi informerade berörda parter om studiens syfte och
insamlingsmetod av datameterialet. Genom besök på den berörda förskolan och
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mailkorrespondens med avdelningschefen, skickade vi en förfrågan samt en kort presentation
om studiens syfte. Detta delades även ut till vårdnadshavarna. Deltagarna fick information att
de kunde avbryta sin medverkan när helst de önskade.
 Samtyckeskravet – I ett informationsbrev till vårdnadshavarna redogjorde vi vårt syfte med
studien samt för att inhämta ett samtycke från dem för deras barns deltagande. Deltagarna i
studien måste ge sitt samtycke för att vi ska kunna använda materialet för studien.
 Konfidentialitetskravet - Deltagarna i studien kommer att vara anonyma och att det är
frivilligt att medverka, och de kan när som helst avbryta sin medverkan under studiens gång
utan negativa påföljder. Vårdnadshavarna blev även informerade om att namn på̊ barn och
förskola inte ska uppges.
 Nyttjandekravet – Insamlad material har endast använts i vårt examensarbete och används
inte av någon annan än av de två författare till denna undersökning.

För att ta hänsyn till dessa forskningskrav så har både förskolan och deltagarna i studien
anonymiseras. Vilket även innebär att informanternas personuppgifter inte får spridas eller användas
på ett sådant sätt att deltagarna i studien kan känna sig utsatta (Ahrne & Svensson, 2011).
I analysen fick vi ta ställning till många etiska dilemman. Det är skribentens privilegium att välja sätt
att systematisera, transkribera, välja ut citat samt skriva själva analysen (Gruber i Dolk, 2013).

4. Resultat och Analys
Under detta kapitel kommer vi att redovisa vad vi har kommit fram till genom våra observationer och
intervjuer. I resultatet nedan beskriver och analyserar vi inte hela vårt empiriska material från
intervjuerna och observationerna, utan endast delar som vi funnit relevant till vårt syfte. De citat som
vi har valt att skriva om i denna del har gjorts för att styrka vår tolkning av det empiriska materialet.

Vi har i resultatdelen valt att börja med en kort beskrivning av förskolan som valdes för
undersökningen. För att underlätta för läsaren så har vi valt att använda oss av underrubriker: 4.1
Förskolan Stjärnan, avdelning Himlavalvet, 4.2 Pedagogernas tankar om att arbeta med genus,
inflytande och delaktighet, 4.2.1 Analys av intervjuer, 4.3 Observationer- avdelning Himlavalvet och
4.3.1 Analys av observationer.
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4.1 Förskolan Stjärnan, avdelning Himlavalvet
På förskolan där vi genomförde våra observationer fanns det tre avdelningar. På den aktuella
avdelning Himlavalvet, hade de samling varje dag klockan 10.45. Samlingen ägde rum i ett stort rum
där alla barn fick plats. För att komma in till rummet där observationerna ägde rum behöver en
passera ett kapprum och köket innan en kommer in i det stora lekrummet, där samlingarna tar plats. I
det stora lekrummet finns det en stor soffa med en vägghylla över med bland annat cd-spelare,
framför soffan finns det en rund matta, två golvhyllor med material skapade ”rum i rummet”, ett
vitrinskåp står i ett hörn och innehåller sånglådor, det finns även en liten rutschkana och lådor på
golvet som innehåller klossar och bilar. Majoriteten av materialet är placerat längst med väggarna,
vilket skapar mer utrymme på golvet för barn och pedagoger att röra sig på.
Samlingarna äger rum efter att barnen har varit ute på förmiddagarna, en pedagog kommer in med
cirka fyra barn och hjälper till med toalettbesök eller nya blöjor och tillsammans går de sedan in i det
stora lekrummet. I väntan på att resterade barn ur barngruppen ska komma in får barnen sysselsätta
sig med fri lek tills pedagogen samlar ihop hela barngruppen för samlingen.
Under samlingen sitter hela gruppen på den runda mattan i en cirkel, pedagogen inleder med uttänkt
innehåll och barnen görs delaktiga genom sång, samtal och dans.

4.2 Pedagogernas tankar om att arbeta med genus, inflytande och delaktighet
I Läroplanen för förskolan står det bland annat att förskolan ska ”Verkar för att flickor och pojkar får
lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten…” (Läroplanen, 2010, s.12). Det står även att
förskolan ska motverka traditionella könsroller och könsmönster, samt att förskolan ska sträva efter
att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. Vi har intervjuat pedagogerna om
deras tankar kring att arbeta med genus, inflytande och delaktighet samt vad det innebär i deras
planering och i verksamheten.

Pedagogen Karin säger att de i arbetslaget tänker mycket på̊ att inte göra skillnad mellan pojkar och
flickor och behandlar dem lika, och under planering av samlingen tänker de på̊ barn som individer
och inte som pojkar och flickor. Hon tillägger också̊ att ingen kan se sig själv, att det är då svårt att
veta hur man upplevs av andra, men att de i arbetslaget kompletterar varandra. I intervjun nämner
pedagogen Karin att de benämner barnen vid namn och inte kön.
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Vi tänker inte pojke, flicka utan vi tänker individ och så står det även i läroplanen
också att det ska vara individ anpassat, hur vi ser den enskilda individen måste vi
kunna se oavsett pojke eller flicka. Det är viktigt att i arbetslaget så kompletterar
man varandra, vi är inte duktiga på allt – Pedagogen Karin
Jag utgår mer från personligheter och hoppas på att de får lika mycket inflytande.
Sen så tar vissa mer plats och det kan vara både flickor och pojkar
- Pedagogen Stina
Vi pratar ofta om turtagning, att vänta och att lyssna på varandra- Pedagogen
Hillevi
Pedagogerna menar att de inte gör någon skillnad på kön utifrån grupperingar som ”flickor” och
”pojkar”, utan bemöter både pojkar och flickor på̊ samma sätt. Alla de tre intervjuade pedagogerna
säger att de försöker att planerar samlingen utifrån barnens intresse och att de ser barnen som
individer.
Det är ju att jag är uppmärksam på vad barnen säger under dagen, om det är
någonting. De får vara med till exempel om vi väljer sånger. Har jag valt vissa
sånger så har ju jag inte frågat barnen, då kan de inte vara med och välja. För jag
har redan bestämt – Pedagogen Stina
Pedagogerna påpekar även om att de är medvetna om att emellanåt kan de omedvetet göra skillnad
på könen, till exempel under stressade situationer när majoriteten av ordinäre personal är borta på
grund av sjukdom. Men i det stora hela försöker de att inte göra skillnad på flickor och pojkar och
fokuserar på att bemöta barnen efter deras behov. Detta genom att pedagogerna uppmärksammar
barnets humör och beteende under dagen kunde de veta vilka eller vilket barn behövde en vuxen vid
sin sida under samlingen.
Vidare nämner pedagogerna om att det inte ska finnas olika gränser mellan vad som är flickors och
pojkars leksaker, utan att alla ska ha tillgång och en chans att leka med all material som finns på
förskolan. Och att hur viktigt det är att inte tänka att man ska ta bort material på grund av genus utan
att man ska tillföra mer material för barngruppen att använda.
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Jag har saker/leksaker som varken är flick- eller pojk saker men däremot har jag
dockor, bilar, hemvrå, klossar, djur, lego med mera MEN jag har aldrig
presenterat det som flick- eller pojksaker - Pedagogen Hillevi
Det pedagogerna har tagit i beaktning är barns intresse för Babblarna, små färgglada figurer som
används för att hjälpa barnen med språkutvecklingen. Babblarna kommer enligt pedagogerna
hemifrån, men eftersom barnen visade ett sådant stort intresse har pedagogerna valt att tillföra
Babblarna i verksamheten. Även för att Babblarna anses vara könlösa enligt pedagogerna.
Vidare när vi intervjuade pedagogerna om deras tankar kring arbete med genus, inflytande och
delaktighet kom de in på hur de ser på läroplanen.
Vi pratar jättemycket om att man inte kan lyfta ut specifika delar utan att läroplanen
måste bli en helhet – Pedagogen Karin

Den skillnaden jag märker idag att jag inte alls tänker så, tror inte jag har koll på
hur många flickor och pojkar vi har i gruppen nu. Utan jag ser mer personligheter
än hur många flickor och pojkar och hoppas att de får lika mycket inflytande –
Pedagog Stina

Stina och Karin menar att läroplanen måste ses som en helhet för verksamheten och att det inte går
att endast plocka ut delar av målen i planering av aktiviteter med barnen. Stina menar också att det
tidigare i verksamheten har varit fokus på att ha en balans i barngruppen och att antalet pojkar och
flickor ska matcha varandra.

Med tanke på att vi inte har mål som vi måste uppnå som i skolan utan mål att
sträva mot så jobbar vi på så sätt att vi försöker ha ett tänk i ryggraden när det
gäller genus – Pedagogen Hillevi
Vidare säger Hillevi att genus inte är det viktigaste fokus på förskolan, utan att fokus ligger på barns
inflytande i verksamheten. För på förskolan är alla människor och lika välkomna oavsett kön.
Förskolan ska enligt läroplanen (2010) vara baserad på demokratiska grunder. Pedagogers uppgift
blir att skapa ett demokratisk och öppet klimat, där alla barn kan få känna sitt eget och andras värde.
Syftet med läroplanen är att ge alla barn lika stor möjlighet till en bra förskola.
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4.2.1 Analys av intervjuer
Rubinstein Reich (1996) och Arnér (2009) anser att samlingen är en bra aktivitet där barnens
delaktighet kan synliggöras, där de kan få utrymme att uttrycka sina tankar, idéer och uppfattningar.
Men för att barnen ska få detta utrymme krävs det att pedagogerna visar intresse, lyssnar på barnen
och respekterar deras åsikter. Det handlar då om att samtala med barn, inte till barn.
Barnens delaktighet och inflytande var något pedagogerna ansåg som viktiga begrepp och delar i
förskolan. Dolk (2013) nämner om olika sätt att använda sig av val under vuxenstyrda aktiviteter, där
barnen får möjlighet till delaktighet och inflytande genom exempelvis att använda aktivitetskort eller
valkort. Samtliga pedagoger nämner att de använder sig av olika valmöjligheter eller andra liknande
varianter av val under samlingar, så som att ställa fram två lådor och be barnen välja mellan dessa
eller ta fram sångkort som barnen får välja mellan. Det är ett sätt att låta barnen utöva sin delaktighet
och sitt inflytande då de genom dessa val får möjlighet att påverka samlingens innehåll.

Gemensamt för de tre intervjuade pedagogerna är att de menar att de behandlar barnen lika ifråga om
inflytande och delaktighet under samlingar och att de ger alla barnen samma möjlighet oavsett om
det är pojkar eller flickor. Samtliga pedagoger tog upp betydelsen av att se till individen och
individens intressen och särskilda behov. Pedagogen Karin menade att hon inte vill prata om pojkar
och flickor, utan menade på att hon ser på alla barn som egna individer. Samt benämna barnen vid
deras namn. Även Rosén (2010) lyfter upp att det är oetiskt att barn benämns i könade kollektiv så
som ”flickor kom” och ”pojkar kom”, utan Rosén (2010) menar att pedagoger istället ska använda
barnens förnamn när de pratar med barnen.

Pedagogerna Stina och Hillevi uttalade en strävan efter att se bortom könet och pedagogen Stina
menade att hon inte gör åtskillnad på pojkarna och flickorna i gruppen, då hon inte fokusera på
antalet pojkar och flickor i gruppen. Hillevi menade att målet med diskussionen om genus är att se
till varje barn oavsett kön och att se att vi är individer. Under intervjuerna framkommer det att det
finns en medvetenhet hos pedagogerna om att det finns vissa barn, både pojkar och flickor menar
pedagogerna, som syns och hörs väldigt mycket under samlingarna. Pedagogerna får då prata med
barnen om turtagning för att öka förståelsen om att barn tar plats på olika sätt och att barnen behöver
ge varandra utrymme att komma till tals. Samt att de barn som tar mycket utrymme behöver vänta
lite så att de tystlåtna barnen får en chans att utrycka sina åsikter och önskningar. Pedagogernas svar
om att bemöta och se barnen som individer kan kopplas till Olofsson (2007) där hon lyfter fram
tyngden av att möta barnen där de är, utgå ifrån deras erfarenheter och intressen. Uppnår pedagoger

25

detta betyder det att pedagoger respekterar barnens behov. Med hjälp av att se till barnens intressen
kan pedagoger nå barnens värld och kan då synliggöra nya möjligheter. Och därmed även nå de bästa
pedagogiska resultaten menar olofsson (2007).

Att arbeta medvetet med genusnormer i praktiken är en arbetsam process som kräver vilja och
kunskap för förändring, då det även är krävande att ändra sin syn på genusnormer. Ett samarbete i
arbetslaget är enligt pedagogen Karin, i vår studie, angeläget de ska kunna arbeta för att motverka
stereotypa könsroller genom att pedagogerna kompletterar varandra och för samtal med de andra
pedagogerna i arbetslaget.

4.3 Observation – avdelning Himlavalvet
Här introduceras hur pedagogerna bemötte flickor och pojkar under samlingarna. Det vill säga
datainsamlingen som vi observerade under samlingen.

Samlingen är en aktivitet där pedagogerna kan samtala med barnen och barnen kan i sin tur kan
samtala med varandra. Oftast planerar pedagogerna samlingen utifrån att den ska vara lärorik och
meningsfull för barnen, eller en mysig stund för att skapa en ”vi-känsla” i gruppen. Rubinstein Reich
(1996) poängterar att det finns flera olika sätt att samtala med barnen under samlingen, exempelvis
genom att pedagogen ändra sitt tonläge och sitt sätt att prata med barnen.

Observation 1
När pedagogen Karin hade samlingen var det 15 barn närvarande, det vill säga att alla barnen var på
plats. Karin sitter på mattan där samlingen ska äga rum, 10 stycken barn sitter i en cirkel på mattan
och bland barnen sitter det pedagogen Mary och en lärarstudent, Karin sjunger pelleplutt-ramsan
tillsammans med barnen i väntan på att de fem andra barnen i halen ska ansluta sig tillsamlingen. När
samtliga barn har satt sig på mattan sjunger de alla ”klappi-klappi-klapp i ringen här, vem är det som
sitter där?” och klappar sig på knäna och varje barn får säga sitt namn. De barn som inte vill säga sitt
namn får höra de av en kompis eller av Karin.

Karin: åh, vad många barn! Alla barn är här på Himlavalvet idag! Alla 15 barn. Vet ni
vad vi börja med? får jag välja? Får jag välja sång? Jenni vet inte hur man gör! Nu ska vi
trolla.
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Därefter tar Karin fram en Ipad och fyra QR-koder, barnen väljer en av QR-koderna och Karin
scannar koden med Ipaden. Tillsammans med Mary och barnen sjunger Karin med i sången om
Babblarna som spelas upp ur Ipaden. Därefter tar Karin fram två lådor med olika innehåll som
barnen får välja mellan, en babblar-låda och en hokuspokus-låda.

Karin: Ja vi ska få se, nu ska vi se, en till sång sen ska vi göra annat. Den här tror jag att
ni kan. Lyssna! (lyssnar på sången) Åh vad bra ni var! Vilken vill ni ta då? Ni får välja
mellan Babblarlådan och hokuspokuslådan!

En del av barnen valde hokuspokuslådan, de barn som vi kallar de tystlåtna barnen, gav inget uttryck
på vilken låda de ville välja. Karin började ”trollar” fram olika föremål ur hokuspokuslådan
(pedagogens benämning av en speciell låda med lock på) som hon sedan tillsammans med barnen
pratar om kring hur föremålen ser ut och vad de ska föreställa för något och sedan sjunger en sång
om dessa föremål.
Sebastian sätter sina strumpor på händerna, Karin noterar detta.

Helmer: vad sjunga nu då?
Karin: Jag ser något som Sebastian vill sjunga! Titta!
Barnen: Groda!
Karin: Ja, grodan. Nu sjunger vi om grodan!

Barnen trär på sina strumpor över händerna, och pedagogen Karin säger att de barn som inte ha
strumpor på sig får låtsas att de har strumpor på händerna. Barnen verkar ha gjort detta tidigare, då
de visar att de vet vad som väntas av de och följer rörelserna i sången.
Observation 2
Under Pedagogen Stinas samling var det 13 barn närvarande, en lärarstudent och pedagogen Karin.
Samtliga satt i ringen på mattan. Stina började samlingen med att ta fram en trumma, alla barn som
ville fick spela på trumman och pedagogerna sjöng en namnsång med barnen. Trumman gick ett varv
i ringen, när trumman kom till Alma kastade hon sig bakåt och då skickades trumman direkt vidare
till pedagogen Karin som satt bredvid henne. Tidigare hade Alma försökt att kasta en sjal till
lärarstudenten som ignorerade sjalen, vilket verkade göra henne missnöjd. Därefter startar Stina cd-
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spelaren och sjunger med i sången som spelas upp och dansar så som sångerna ”säger” att de ska
göra, barnen lyssnar och försöker imitera Stinas rörelser. Fem av barnen sitter ned under danserna
och iakttar de andra barnen och de vuxna. När cd-spelaren hackar och sången hänger upp sig säger
Morris ”Låter som Dido” varpå Stina svarar ”Ja, låter som Doddo” och när Diego försöker röra cdspelaren som hackar får han en tillsägelse om att låta bli att röra cd-spelaren och sätta sig ordentligt
på sin plats.
Efter att ha haft dans och lyssnat på sånger tar Stina fram en sångpåse, och när alla barnen sitter ned
pratar Stina om innehållet i påsen och tar fram en tråd. Tillsammans med barnen pratar Stina om
vilken (eller vilka) sånger som innehåller tråd, och sedan tar hon fram en platt elefant i tyg. Hon
benämner elefantens färg (Doddos färg, Blå) och med barnen sjunger Stina-sången som handlar om
elefanter som balanserar på en liten spindeltråd. Barnen (både flickor och pojkar) som ville ta en av
elefanterna fick tillsägelse att låta bli och Alma som ansågs vara ”för rörlig” av pedagogerna fick
sätta sig i lärarstudentens famn. När antalet elefanter i sången ökar visar Stina antalet med fingrarna
och pratar med barnen om hur en kan visa siffran tre med fingrarna.
Det som kan vara värt att nämna att under Stinas samling pratade Karin med Helmer och Morris om
deras favorit Babblarfigur, varpå Karin frågar dem ”Är han en flicka eller pojke?” och Helmer svarar
”Han är en flicka.”
Observation 3
Under pedagogen Marys samling var det 13 barn närvarande, samt en lärarstudent och en vikarie.
Två av de andra ordinarie pedagogerna var frånvarande på grund av sjukdom och arbetsresa och det
märktes att detta påverkade barngruppen då ljudnivån var högre än vid de andra observationerna.
Mary startade samlingen genom att barnen fick plocka undan leksaker samtidigt som en sång med
babblarna spelades på en cd-spelare. Därefter inledde Mary samlingen med att sjunga ”Klappi,
klappi, klapp i ringen här, vem är det som sitter där?” när barnen satt på den runda mattan och barnen
klappar sig på knäna och säger sina eller kamraternas namn. Mary ställde frågor till barnen och
vände sig främst till två av de mest aktiva barnen som svarade på frågorna, den övriga barngruppen
var delaktiga och lyssnade på. I bakgrunden ser och hör vi hur två barn sitter och pratar med
varandra om babblarna och figurernas färger:
Diego: Bibbi. Bibbi min favorit.
Helmer: Mm, Min med, Bibbi är gul.
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Under detta samtal försöker Pixie delta men blir hyschad två gånger av Mary. Mary ger ingen
reaktion på att pojkarna pratade då alla förväntades att vara tysta i början av samlingen.
Mary hade planerat att använda sig av sångkort och babblarna under samlingen. Varpå en bit in i
samlingen hade Diego tagit ett sångkort ur lådan och gav den till Mary som accepterade Diegos
försök till inflytande och lyfte fram hans önskan inför gruppen och läste upp sångkortet.

Mary: Ja titta vad Diego har i sin hand, han vill sjunga sången om lilla snigeln, det gör
vi eller hur?!
(Visar upp kortet för barnen innan de börjar sjunga tillsammans)
…
Alma går fram och tar upp en av Babblarna ur lådan och visar detta för Mary som tar
Babblaren ifrån Alma och skickar iväg henne till sin plats.
Mary: Nej Alma, den här ska vi inte ha nu, kanske senare. Du får gå sätta dig på din
plats igen (pratar med en mild, men bestämd röst).
Det är värt att nämna att Diego tenderar att vara blyg (enligt våra observationer av hans kroppsspråk)
och vanligtvis inte ta så mycket plats vid samlingen. Kan hända att det var därför som Mary ville
uppmuntra Diego att prata mer och våga ta plats inför gruppen å andra sidan när Pixie försökte prata
bröt hon mot pedagogens förväntningar om att barnen skulle vara tysta, vilket ledde till att Pixie blev
hyschad av Mary för att vara tyst. Även Alma var rörlig under samtliga observationer och det bröt
mot pedagogens förväntningar om stillasittande barn och hon blev tillbakadragen av vikarien för att
”komma ihåg” att hon skulle stanna kvar på sin plats.
Pedagogens Marys agerande visar på att hon riktar sin uppmärksamhet främst mot Diego och Morris
när hon samtalar under samlingen. Samtalen i sig riktas till hela barngruppen, men Marys fokus
riktas mot Morris och Diego när de svarar på hennes frågor eller uttalanden. Mary bemöter barnen
genom att berätta vad de ska göra, och hon är mild i tonfallet. Mary tillrättavisar Pixie att vara tyst.
Vi tolkar det som att Mary förväntade sig att barnen skulle vara tysta då hon inledde
samlingen. Mary uppvisade även att hon förväntade sig att barnen skulle sitta kvar på sina platser
och när Alma upprepade gånger lämnade sin plats bad pedagogen Mary vikarien att flytta tillbaka
Alma till sin plats i ringen. När Diego självmant plockar upp ett av sångkorten som Mary har framför
sig bemöter hon honom tillmötesgående och visar upp Diegos valda sångkort inför barngruppen
innan hon läser vad som står på kortet (för Mary visste inte vad för melodi sången hade).
Senare i samlingen när Mary pratar om bokstäverna på golvet går Alma iväg för att hämta en av
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Babblarna från lådan som Mary har tagit fram, Alma visar Babblar-figuren för Mary som tar den
ifrån Alma och lägger tillbaka babblar-figuren i sin låda. Här uppvisar Mary att hon förväntar sig att
barnen inte ska röra sakerna när hon (Mary) pratar om annat.

4.3.1 Analys av observationer
Pedagogerna säger att de försöker behandla flickor och pojkar lika, och ge alla barn samma möjlighet
oavsett kön men att de kanske omedvetet gör missar. Vi noterade att hur enkelt det är att som
pedagog att råka ”köna” något (Babblar-figurerna) som enligt pedagogerna var könlösa figurer och
hur könsrollerna då stärks i förskolan. Vi tolkar att detta troligtvis skedde omedvetet från Karins
sida, men det är även vid dessa tillfällen som pedagoger hjälper till att stärka könsrollerna bland
barnen. Som när pedagogen Karin ”könade” en av Babblar-figurerna baserat på figurens utseende i
ett samtal med Morris och Helmer under pedagogen Stinas samling.
Eidevald (2009) nämner i sin studie att pedagoger förväntar sig inte att pojkar ska kunna vänta på sin
tur samtidigt anses flickorna, enligt pedagogerna, på förskolan naturligt ha mer tålamod och kunna
vänta längre på sin tur. Enligt Olofsson (2007) så är vinnarna i de vuxenstyrda aktiviteterna pojkarna,
då de får fler frågor, större respons, mer ögonkontakt men också oftare negativa tillsägelser. På så vis
menar Olofsson att pojkar i större utsträckning får mer uppmärksamhet vilket vi även observerade i
Marys samling där pojkarna fick mest utrymme att framföra sina tankar och önskemål.
Två av pedagogerna påpekade att bemötandet generellt står i förhållande till hur barnets personlighet
är och att de ”tacklar” barnen utifrån deras behov. Vidare nämner pedagogerna att de barnen som
tenderar att hålla en tystlåten profil försöker pedagogerna att lyfta fram under samlingarna genom att
fråga barnet om det vill svara eller vill välja sång. Som pedagog kan en aldrig tvinga ett barn att
svara, utan man får då istället ställa frågan ”vill du svara” även fast barnet inte räckt upp handen, om
barnet väljer att inte svara så får pedagogen acceptera detta.
Vår tolkning av Karins samling är att Karin bemöter barnen genom tilltal och blickar, hon ”ser över”
barngruppen fler gånger under samlingen och är noga med att möta varje barns blick. Genom sitt
agerande försöker Karin att engagera samtliga barn i samlingen i det utvalda materialet och väcka
barnens intressen genom att ändra sitt tonfall så att det kan riktas mot samlingens innehåll.
Vi anser att observationen visade på att pedagogen Karin behandlade barnen likvärdigt och
bekräftade barnens närvaro och skapade en ”vi-känsla” i gruppen. Istället för att ge negativ
bekräftelse när barnen inte håller sig till samlingens innehåll använda Karin sig av rösten, för att
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fånga upp barnens uppmärksamhet samt att ”avbryta” de ofokuserade barnen.
Barnen hade inte bestämda platser under samlingen och platserna varierade från dag till dag. Men vi
kunde se att det fanns en medvetenhet om vilka barn som fungerade att sitta bredvid varandra för att
stämningen i samlingen skulle vara lugn, detta genom att pedagogerna uppmuntrade barnen att sätta
sig bredvid olika kamrater.

Pedagogen Stina inleder sin samling med att hon har bemött några av barnens önskningar och
skickar en trumma runt om i ringen, barnen spelar på trumman och sjunger varandras namn. Därefter
agerar på så vis att hon leder samlingen och har fokus på sång och rytmik, hon pratar om det som
skall hända under samlingen med barnen (ex. ”nu ska vi sjunga med babblarna!”) och dansar med
och inför barnen. Så att barnen kan följa hennes rörelser eller iaktta från mattan (en del barn ville
enbart iaktta när de andra dansade och sjöng). Stina visar att hon förväntar sig att barnen ska närvara
vid samlingen, men att det inte är ett måste att barnen deltar i sång och dans. Hon bemöter barnen
genom samtal och tillsägelser, så att barnen kan fortsätta att hålla sig fokuserade på samlingen
innehåll. Vi noterade att det var pojkar som grupp som fick flest tillsägelser.

Vi tolkar att pedagogen Marys förväntningar är att barnen tillsammans ska hjälpas åt att städa i det
stora lekrummet och därefter sätta sig på den runda mattan och helst inte lämna sina platser i ringen.
Hon bemöter barnen på så vis att de mer pratglada pojkarna fick mest utrymme i gruppen att prata
och svara på Marys frågor. Hon agerar på så vis att hon tillrättavisar de barn som bryter (enligt våra
tolkningar) mot hennes förväntningar och ber vikarien om hjälp för att upprätthålla lugnet i
barngruppen.
Hellman (2013) lyfter fram i sin studie att barn har möjlighet att ta kontroll även om det inte
förväntas av dem, när en vuxenstyrd situation saknar den förväntade vuxenstyrningen. Exempelvis
när pedagogen är stressad och har många barn att uppmärksamma samtidigt. I stressiga situationer
finns risken att pedagoger handlar utifrån magkänsla uppkommer ibland eftersom det pedagogiska
tänket försvinner, och ens bemötande och agerande mot barnen stärker genusnormer och
förväntningar i förskolan. Detta såg vi under observation 3, det vill säga under pedagogen Marys
samling att genusnormerna stärktes bland barnen. Vår tolkning av Marys agerande var att hon
förväntade sig att flickorna skulle sitta stilla och inte röra materialet samtidigt som det var okej för
pojkarna att uttrycka sina åsikter och ta ett eget sångkort utan ”tillåtelse.” Både Stina och Mary
uppvisar att de har olika förväntningar på barnen beroende på kön, detta trots att det har framgått i
intervjuerna att pedagogerna anser sig behandla barnen lika oavsett kön.
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Dolk (2013) påpekar att pedagoger skapar indirekt styrning av barnen när de använder sig av olika
valsystem, då barnen får välja mellan förbestämt material. Detta är något som även stöds av
Westlund (2010) som lyfter fram om de små valen i förskolan. Dessa små val skulle eventuellt kunna
leda till en problematik enligt Westlund (2010), då ramarna redan är satta av pedagogerna för vad
barnen kan välja mellan, vilket hon menar inte är demokrati. Olofsson (2010) menar att detta blir en
typ av skendemokratisk valmöjlighet, där barnen tror att de har fått välja fritt, fast egentligen har de
endast fått välja mellan förbestämda alternativ. Genom att låta barn välja utifrån begränsade
valmöjligheter, såsom vi noterade i observationerna så förs de in i något en annan person har kontroll
över. Det här noterade vi även i våra observationer då samtliga pedagoger hade med små val i form
av lådor och sångkort, som de hade bestämt på förhand och dessa val gav barnen delaktighet i
samlingen. Dock anser vi att barnen fick föga möjligheter till ett reellt inflytande på samlingarna
utformning.

Dolk (2013) hävdar att makt kan förstås i termer av ålder. De vuxna som är äldre har mer makt än
barnen och får därför många gånger avgöra vad som ska bestämmas för barnen. Den aspekten av
vuxnas makt observerade vi under den tid vi vistades på förskolan Stjärnan då det var pedagogerna
som planerade samlingarnas utformning och hade möjlighet att bestämma vilka av barnens initiativ
som skulle tas till vara på inför samlingarna. Martinsson & Reimers (2008) menar för barnen blir det
svårare att förhandla till sig mer makt eftersom de har en begränsad erfarenhet av att känna att de har
inflytande och att de oftast är i en lägre maktposition i förhållande till vuxna. I förskolan är det den
vuxnes ansvar att barn får inflytande och många gånger reflekterar vuxna inte över den makt som de
har, vilket leder till det är en norm som återskapas.

5. Sammanfattning, slutresultat och diskussion
I detta kapitel kommer en sammanfattande analys, indelad i underrubrikerna; Hur ser pedagoger på
genus, inflytande och delaktighet i förskolans samlingar? Görs skillnad på pojkar och flickor och ges
respektive kön lika mycket uppmärksamhet och tid under förskolans samlingar? Har barn inflytande
över samlingens utformning, och hur ser det ut? Ett slutresultat av dessa rubriker samt en diskussion.

5.1 Sammanfattning

32

5.1.1 Hur ser pedagoger på genus, inflytande och delaktighet i förskolans samlingar?
Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att pedagogerna har läroplanen med i planeringen av hela
verksamheten och att i praktiken sker det att de omedvetet och ibland medvetet bemöter barnen olika
utifrån barnens behov eller kön. Samt att det finns stunder då pedagoger medvetet/omedvetet
förstärker genusnormer bland barnen i förskolan.

Utifrån vårt insamlade material tolkar vi det som att pedagogerna upplever att inflytande och
delaktighet i förskolan handlar om att barn ska känna sig lyssnade på och att det ges möjlighet till
barnen att kunna påverka sin vardag i förskolan. Detta är något som barnen kan göra genom att
exempelvis välja och bestämma vad och/eller vilket innehåll samlingens ska ha. Men att det dock
finns vissa gränser för hur barn ges möjlighet till att utöva detta. Hur barnen begränsas är att det får
välja mellan förbestämda alternativ.

Vid intervjuerna påpekade pedagogerna att barn ska kunna få uppleva att de har inflytande och är
delaktiga så bör de få vara med i alla situationer som rör dem. Pedagogerna menar även att de
tilltalar barnen vid deras namn, för att inte gruppera barnen utifrån deras biologiska kön.
Bland svaren i intervjuerna med de tre pedagogerna, menar vi, att det går att finna en tankegång och
ett ifrågasättande av traditionella könsmönster. De uttrycker en önskan att aktivt arbeta för att
barnen, både flickor och pojkar, ska behandlas lika och få lika förutsättningar i verksamheten. I
intervjuerna (under samtalet om deras tankar kring genus, inflytande och delaktighet på̊ förskola)
återkommer pedagogerna till resonemanget om att alla ska få chans att prova allt och att det inte ska
finnas särskilda ”flickleksaker” eller ”pojkleksaker” på̊ förskolan. Detta tankesätt är jämförbart med
vad som uttrycks i Läroplanen för förskolan under ”Förskolans värdegrund och uppdrag”, närmare
bestämt att ”Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla
förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Läroplanen, 2010, s.7).

5.1.2 Görs skillnad på pojkar och flickor och ges respektive kön lika mycket
uppmärksamhet och tid under förskolans samlingar?
Det vi även uppmärksammade under observationerna var att förväntningarna på barnen skiljde sig åt
beroende på vilket kön de hade, flickorna skulle sitta på sina platser och det var okej att pojkarna var
lite mer rörliga samt att de hördes mer. Detta är något Eidevald (2009) tar upp i sin studie, om att
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flickor förväntas vara hjälpfröknar och pojkar tillåts bryta mot reglerna. Exempelvis som när Pixie
försökte prata med Helmer och Diego och hon blev tystad av pedagogen som ledde samlingen, men
att pojkarna tilläts att fortsätta sitt ordbyte med varandra. Ett annat exempel ur våra observationer är
när Diego tog ett sångkort under samlingen och blev positivt uppmärksammad av pedagogen, och
när Alma gjorde samma sak blev hon tillrättavisad och hänvisades att sätta sig på sin plats i ringen
igen. Vilket Eidevald (2009) tar upp i sin studie att pedagogerna tolererar att pojkarna tänjer mer på
gränserna, samtidigt som flickor förväntas hålla sig till reglerna.

De barn som inte tog plats genom tal fick uppmärksamhet genom blickar och gavs delaktighet för att
de deltog i samlingarna som pedagogerna ledde. I och med att de barnen inte förde sin talan på eget
initiativ tog de inte upp lika mycket av tiden, då de följde pedagogens planering och krävde inte att
bli uppmärksammade genom påminnelser om att vara tysta eller andra tillsägelser.
Något vi även noterade under observationerna var hur barnen satt i samlingen. Pedagogerna menade
att barnen inte hade bestämda platser i samlingen, men vi kunde se ett mönster av hur barnen
placerades dag till dag. Exempelvis så placerades ”stökiga” barn bredvid lugnare barn för att det
skulle vara lugn och ro i samlingen. Denna typ av placering av barn är även något som Hellman
(2013) har noterat i sin studie där de ”stökiga” barnen förväntades bli lugnare av att sitta bredvid ett
lugnare barn.

En egen reflektion av det hela att Morris, Helmer och Diego tilläts ta mer utrymme går att
återkopplas till intervjuerna som vi hade med pedagogerna. Pedagogerna på avdelningen
Himlavalvet vill inte tvinga de tystlåtna barnen att prata inför hela barngruppen, pedagoger.
Dessutom har pedagogerna i intervjuerna lyft fram att de har ett individperspektiv i deras arbete med
barngruppen, och att det finns många andra stunder på dagen som lågmälda barn kan komma till tals
utan att känna sig besvärade av barngruppen storlek och den utsatthet som finns i att prata inför en
hel grupp. Kan hända att det var i samband med detta individperspektiv som Morris, Helmer och
Diego tilläts att höras mycket under samlingarna. Som tidigare nämnt så lyfter samtliga pedagoger
vikten av att se till individen.
Vi har i en av observationerna kunnat se skillnader i hur pedagogerna bemötte barnen, dock inte i så
stor utsträckning som vi hade väntat oss. Vi har kunnat urskilja att pedagogers agerande, bemötande
och förväntningar ser olika ut beroende på hur situationen på förskolan ser ut, så som i stressade
situationer. Då pedagogen mer eller mindre omedvetet agerade och bemötte barnen efter kön.
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Vi tolkar att pedagogernas bemötande av barnen inte främst beror på vilket kön barnet har. Utan det
verkar snarare handla om att alla barn är unika individer som kräver olika mycket uppmärksamhet
från pedagogerna. Barnen som beter sig olika, varpå pedagogerna agerar och bemöter barnet utifrån
barnets individuella behov. Vi tolkar att de tre pedagogernas bemötande, agerande och förväntningar
har med största sannolikhet påverkats av hur gruppen såg ut vid de olika samlingarna (eftersom det
såg olika ut varje gång vi observerade), samt av vilka barn som deltog och hur barnen agerade. Det
kan vara en av anledningarna till att resultatet skiljer sig åt mellan pedagogernas olika samlingar.

5.1.3 Har barn inflytande över samlingens utformning, och hur ser det ut?
Vid våra observationer såg vi hur barnen gjordes delaktiga under samlingar, då barnen fick välja
utifrån redan bestämd material, medan att se hur barnen hade inflytande över samlingen var däremot
svårare att se. Då samlingen ofta var planerad i förväg av pedagogerna och innehöll ofta inget
inflytande men delaktighet utifrån redan bestämd material. Dock kan pedagogernas ledarskap
påverka hur lite eller mycket delaktighet barnen ska få under samlingen samt om det ska ges ett
inflytande.
En svårighet är att begreppen inflytande och delaktighet är något som ibland används som
synonymer till varandra, och kan därför vara en bidragande faktor till att vi inte såg barns inflytande
under samlingarna. Pedagogerna själva använder begreppen inflytande och delaktighet som
synonymer till varandra under intervjuerna. Enligt Westlund (2011) så handlar inflytande inte om en
gränslös verksamhet där barnen får gör vad de vill när en låter barnen ha inflytande i verksamheten.
Att låta barnen ha inflytande över verksamheten handlar främst om att se barn som demokratiska
medborgare och egna individer med rätt att uttrycka sig.

Samtliga pedagoger uttrycker att de använder sig av olika valmöjligheter med olika innehåll som
kunde presenteras vid samlingar för barnen. Så som val av låda, sångkort eller andra liknande
varianter av val, som ett sätt att låta barn få utöva sin delaktighet och sitt inflytande då de genom
dessa val får vara med och välja samlingens innehåll. Vidare nämnde pedagogerna att om barnen
önskar sig något som de vill göra under samlingen, så försöker pedagogen ordna att det genomförs.
Detta upplevde vi som något positivt, då barnen får känna sig behövda och viktiga samt att deras
intressen tas till vara på av pedagogerna. Vilket kan vara ett sätt att arbeta med barns inflytande och
delaktighet.
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Däremot visar tidigare forskning på att samlingar i förskolan och innehållet i dessa samlingar oftast
är förbestämt av pedagogerna, vilket kan begränsa barns möjligheter för inflytande. Pedagogerna
valde oftast material som barnen kunde välja mellan, vilket enligt Dolk (2013) och Arnér (2009)
anses som delaktighet. Pedagogerna visade på att de försöker skapa möjligheter för barnen på
förskolan att utöva inflytande och delaktighet. En viktig del för barns möjligheter till inflytande
handlar om vilket förhållningssätt pedagogerna har till begreppet inflytande och delaktighet, samt
vilken plats barns inflytande tillåts ta i verksamheten. Hur stor möjlighet barn har till inflytande och
delaktighet framkommer i rutinsituationer, så som påklädning och samlingar, vilket även Eidevald
(2009) påpekar.

5.2 Slutsats
Slutsatser som vi kan dra utifrån pedagogernas delaktighet i intervjuerna och i samlingarna är enligt
följande punkter (de är inte rangordnade):


Pedagogerna menar att de bemöter barn utifrån individer/personligheter och inte utifrån kön
under förskolans samling.



Pedagogerna menar att läroplanen ska ses som strävans mål och som en helhet, inte som
måsten och delar. Pedagogerna menade att begreppet genus inte hade så stor betydelse för hur
de planerade förskolans samlingar, pedagogerna menar att de tänkte på barnen som grupp och
gruppens behov.



Pedagogerna försöker ge alla lika stort inflytande och delaktighet, samt tid och
uppmärksamhet under samlingen för att uppfylla barnens önskemål. De hoppas även att
barnen får lika mycket inflytande.

Vi upplevde i likhet med Olofsson (2010) att samlingarna påverkas av gamla traditioner även fast
samlingarna genomfördes med olika inslag och på olika sätt, innehöll de alltid moment som
namnupprop, sånger/ramsor av olika slag. Med tydliga moment i samlingen finns det risk att barnen
endast blir delaktiga i det redan bestämda momenten i samlingen.
Barnens inflytande i samlingen handlade både om hur pedagogerna bjöd in barnen i samtalen och hur
pedagogerna bemötte barnens egna initiativ samt på vilket sätt de var delaktiga i beslutsfattande
processer.
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Vi har noterat under observationerna att barnen fick olika uppmärksamhet beroende på kön, vilket vi
tolkar som att det skedde omedvetet från pedagogernas sida då de i intervjuerna lyft sitt
individperspektiv. Vi noterade även att barnets ålder kan påverka hur mycket talutrymme de får eller
tar under samlingarna, dock är ålder en aspekt som vi har valt att inte lyfta i vår studie och därför inte
uppmärksammat åldersaspekten i redovnisningen av vårt empiriska material. Efter varje genomförd
observation samtalade vi tillsammans om vad vi iakttagit och hur vi uppfattade samlingen. Vi kunde
då se att pojkarna hade något högre numerära benämningar med namn av pedagoger samt att de
oftast tog själv ordet. Även flickorna fick uppmärksamhet under samlingarna givetvis, dock inte i
lika stora utsträckning som pojkarna under de tillfällen som vi observerade samlingarna på förskolan.
Även både Eidevald (2009) har i sin studie sett att det är pojkarna som får mest uppmärksamhet i
samlingarna.
Pojkar kan lättare positionera sig så att de får mycket uppmärksamhet, får
välja först och oftare tillåts bryta mot fler regler. Flickor å andra sidan kan
lättare positionera sig så de inte hela tiden behöver vara aktiva (Eidevald,
2009, s. 129).

Vi tolkar detta som att det är svårt för pedagogerna att uppfatta dessa skillnader när de är verksamma
i barngruppen. Detta tror vi kan ha sin grund i Salmson & Ivarssons (2015) beskrivning av
genusnormerna som syftar på att våra förväntningar blir att pojkar ska ha maskulina egenskaper och
flickor feminina. Vilket leder till att det lätt kan bli så att det ses naturligt att pojkarna tar med plats
utan att detta reflekteras över, trots medvetenheten om att båda könen kan vara ”stökiga”. Eller något
som Olofsson (2007) beskriver som ”könsblindhet” att könsmönster blir osynliga för oss.

Vi kunde se att det som pedagogerna sagt under intervjun inte helt stämde överens med hur de i
praktiken jobbade med genus, inflytande och delaktighet under samlingarna. Men pedagogerna
visade i intervjuerna att de hade ett individtänk och ville uppmuntra barnen att komma till tals under
olika delar av dagen, beroende på barnens personlighet. Pedagogerna menar att de tänker på att
behandla barnen individuellt och det kunde vi se till en viss grad i samlingarna, men i vissa fall
bortföll individtänket enligt oss två. Så som exempelvis när pedagogen Karin könade Babblarna
under pedagogen Stinas samling. Vissa saker som vi har sett i våra observationer sker kanske
omedvetet av pedagogerna.
Som tidigare nämnt så lyfter samtliga pedagoger vikten av att se till individen och inte könet. I vår
analys kom vi fram till att det fanns både exempel där det sågs till individen och dess intressen och
behov fick styra, samt exempel då det inte sågs till individen utan där det även förekom
37

förväntningar utifrån kön. Oftast bemötte och såg pedagogerna barnen som individer, men när det väl
hände något så kunde det hända att pedagogerna värderade händelsen efter barnets kön. Vi anser att
pedagogerna i och med det bemöter barnet efter dess kön och inte individuellt emellanåt.
Vi tolkar utifrån vårt empiriska material att pedagogerna har ett genustänket i bakhuvudet då de
genomförde samlingarna. Detta för att pedagogerna visade på att de hade ett genustänk i bakhuvudet
under intervjuerna, eftersom att de lyfte upp vikten av att se till hela barngruppens behov.
Pedagogerna lyfte även hur de skulle kunna tillgodo se de behoven främst under samlingarna (i
enlighet med vår studie), men även under resterande delar av dagen på förskolan. Genom att
pedagogerna ser till barngruppen så ser de även till genus enligt oss, även om de själva inte
framhäver det. Detta genom att pedagogerna inkluderar barnen på så vis att samtliga är deltagande i
samlingarna och inte exkluderas om barnen inte handlar i enlighet med genusnormerna.

5.3 Diskussion
Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger planerar samlingarna utifrån begreppen genus,
inflytande och delaktighet. Samt hur de bemöter och agerar med barnen samt vilka förväntningar de
har på barngruppen och vi tycker att vårt val av material bidrog till detta på ett positivt sätt.
Det empiriska materialet hjälpte oss att få svar på vårt syfte och komma till en slutsats. Genom att vi
intervjuade och observerade kunde vi se hur pedagogerna bemötte och agerade mot barnen samt
vilka förväntningar de hade på barnen och hur de tänkte kring genus, inflytande och delaktighet.
Att förstå och synliggöra de genusnormer som råder, sitt eget förhållande till dessa och att diskutera
vilka normer som behöver förändras och vilka anses vara bra nog att bevara, är därför en viktig del i
jämställdhetsarbetet, vilket Wedin (2011) och Dolk (2013) poängterar i sina studier. Dolk (2013)
poängterar även på att det inte är endast negativt med normer. Normer har alltid funnits och de
hjälper individen att veta hur en kan bete sig i olika situationer.

Vi valde medvetet att endast undersöka på en förskola, med hänsyn till den tidsaspekt som vi hade
tillgång till. Hade det funnits mer tid hade vi gärna intervjuat fler pedagoger och observerat flera
samlingar på olika förskolor och olika avdelningar. Det hade varit intressant att även intervjua
pedagogerna efter att de hade genomfört samlingen, för att ytterligare få höra deras tankar om
samlingen gick som planerat osv.

Vårt främsta argument till att vi inte observerade på fler avdelningar eller förskolor är också den att
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vi inte hade för avsikt att jämföra olika förskolor med varandra, vårt mål var att få en djupare
förståelse för hur vi kan arbeta med läroplanen och dess mål. Vi upplever att vi inte fick en djupare
förståelse för hur vi kan arbeta med läroplanens strävansmål i förskoleverksamhet, dock fick vi mer
förståelse kring hur pedagogerna på avdelningen Himlavalvet resonerar kring deras arbete utifrån
läroplanen och att de ser på läroplanen som en helhet. En helhet där de inte kan plocka ut enskilda
punkter i planerandet av verksamheten.

Vidare forskning
Ett förslag på vidare forskning vore att observera samt intervjua på fler förskolor och avdelningar för
att få se hur fler pedagoger resonerar kring sitt arbete i förskolan och hur de använder sig av
läroplanen i förskolan. Att intervjua pedagogerna fler gånger, och gärna efter genomförd samling,
vore av intresse. Detta för att få ta del av pedagogernas tankar om samlingen gick som väntat och
vad de skulle vilja ändra på till nästa gång. Framför allt att genomföra fler studier utifrån ett
normkritiskt perspektiv för att synliggöra strukturer och normer i förskolor.
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Bilaga 1
Intervjuguide
1 - Pedagogens bakgrund
1. Hur gammal är du?
2. Vad har du för utbildning?
3. Hur många år har du varit verksam inom förskoleverksamhet?
2- Pedagogens tankar om att arbeta med ”Genus, inflytande”
1. På s. 12 i läroplanen står det bland annat ”Verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande
över och utrymme i verksamheten…” Hur arbetar ni i arbetslaget med Lpfö-98 och hur gör ni för att
uppnå målen?
2. Funderar du på samlingsupplägget utifrån genus och inflytande och delaktighet? Och i sådana fall,
vad för aspekter tar du i beaktning?

3. Har du funderat på om du ger båda könen lika mycket tid och uppmärksamhet under samlingen?
På vilket sätt gör du detta?

4. Hur arbetar ni för att ge barnen inflytande och hur kommer detta till uttryck under samlingar? Kan
du ge exempel på detta?

5. Om barnen ger uttryck för en önskan, genomför ni det under samlingen samma dag eller kan det
hända att önskan får vänta till ett annat samlingstillfälle och varför det?

6. Hur arbetar ni för att lyfta de barn under samlingar som tenderar att hålla en låg profil och/eller
vara tysta?

3- övrigt
1. Finns det något mer du vill tillägga eller förtydliga?

2. Och avslutningsvis, har du något tips på hur pedagoger kan ha nytta av under samlingar och i
arbete med läroplanen och dess alla mål?
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Bilaga 2
Till föräldrar/ vårdnadshavare
Hej vi heter Emelie Masus och Jenni Mäkelä och läser vår sista termin till förskollärare på
Södertörns Högskola. Under hösten 2015 kommer vi att skriva vårt examensarbete (C-uppsats).
I vår studie har vi för avsikt att undersöka huruvida barnen påverkas av könsnormer och hur mycket
utrymme de har att delge sina tankar under pedagogledda morgonsamlingar.
Som insamlingsmetod av data till studien ska vi använda strukturerade observationer och intervjuer
med pedagogerna. Insamlat material (så som deltagare och informanternas namn) kommer att
användas endast av oss två för vårt examensarbete och kommer att förstöras efter genom studie. I
uppsatsen kommer vi att använda påhittade namn och orten för förskolan kommer inte att delges i det
färdiga arbetet.
I vårt examensarbete kommer varken barnens, pedagogernas eller förskolans namn att nämnas. Ni
har möjligheten att tacka nej, under studiens gång har ni möjlighet att när som helst avbryta ert/era
barns medverkan utan några negativa följder.
Om ni har några frågor eller funderingar kontakta gärna oss via mail,
Tack på̊ förhand!
Med vänliga hälsningar
Emelie Masus och Jenni Mäkelä
Epost: …..@hotmail.com & …..@hotmail.com
Handledare på Södertörns Högskola: Helena Hill (……@sh.se)
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Ja, vi ger tillåtelse att vårt/våra barn är medverkande i observationerna
Nej, vi ger inte tillåtelse att vårt/våra barn medverkar i observationerna

Barnets/barnens namn:________________________________________________________

Vårdnadshavares namnteckning:_________________________________________________
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