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Abstract 

Syftet med studien är att kartlägga könsmönster i en utvald förskoleverksamhet Studien 

genomfördes på en förskola med hjälp av strukturerade observationsscheman som 

synliggjorde interaktiva mönster ifråga om rådande könsordningar. Dessa mönster har 

analyserats utifrån forskning inom området i allmänhet och studiens teoretiska referensram i 

synnerhet. Observationerna inriktades på lunchmåltider som belystes från sex utgångspunkter. 

I miljöobservationerna kartlades var barnen befann sig i förhållande till den aktuella 

förskolans olika fysiska rum. Dessa observationer utfördes av två av förskolans pedagoger 

och följdes upp med en bandad intervju av dessa. Resultatet av måltidsobservationerna visar 

att pojkar fick större utrymme i samtal och en mer positiv uppmärksamhet av pedagogerna. I 

miljöobservationerna ser vi att flickor ofta lekte i hemvrån, medan pojkarna spenderade mest 

tid i bygghörnan och hemvrån. Det samlade resultatet av denna studie ligger väl i linje med 

forskningen inom detta område.  
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1. Inledning 
 
Idag visar forskning som vi återkommer till nedan att pojkars och flickors verklighet ser olika 

ut, på grund av olika förväntningarna på de respektive könen. Genusforskning är ett 

tvärvetenskapligt forskningsområde som kan appliceras på de flesta verksamheter där samspel 

mellan människor sker. Hur vi ska agera, känna och se ut är delar av de roller vi tilldelas vid 

födseln och som är beroende på kön. Dessa roller tillåter oss inte att få vara de vi är, och 

därmed inte heller ger oss möjligheter att utvecklas i den riktning vi vill.  

Samhället tar via bland annat skolans och förskolans läroplaner avstånd från reproduktionen, 

d.v.s. återskapandet, av traditionella könsordningar, och i konsekvens med detta har förskolan 

uppdraget att motverka dylika strukturer. Men trots tydliga målbeskrivningar i 

styrdokumenten har återskapandet av traditionella könsmönster/könsroller visat sig 

förekomma inom förskolan, vilket öppnar för en ojämnlik framtid för många barn.  

Förskolan har alltså som uppdrag att, oberoende av kön, ge barnen utrymme att utforska vem 

de är. För att synliggöra eventuell reproduktion av förekommande könsmönster i 

förskolemiljö behövs det ett tillvägagångssätt som är tillgängligt och möjligt att använda för 

de som är verksamma inom förskolan.  

Första steget för att motverka dessa mönster är att synliggöra förekommande könsmönster, 

och mot denna bakgrund riktade sig vårt intresse mot att med en i sammanhanget relevant 

metod för att undersöka förekomsten av dylika könsmaktsordningar. I denna uppsats har vi 

valt att kartlägga pedagogers förhållningssätt till genusproblematiken och i detta perspektiv 

studera barns val av lek i förskolemiljön. Studiens syfte – som vi återkommer till nedan – är 

alltså att kartlägga förekommande könsmönster och könsroller inom förskolan. 
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2. Bakgrund och forskningsöversikt 

2.1  Förekommande könsroller och könsmönster 
Reproduktion av könsmönster/könsroller börjar redan i hemmet, kanske rentav redan innan 

barnet föds. Ofta vill föräldrar känna till barnets kön innan födelsen, t.ex. för att utifrån 

barnets kön bestämma färg på rummet, första filten, kläderna och leksakerna etc. (Carlson, 

Egeland & Sroufe, 2004). Vad som förväntas av en pojke är att tycka om färgen blå och bilar, 

det är dessa förväntningar som utgör grogrund för könsmönster (Hirdman, 2004).  
 

Sedan förskolans begynnelse har diskussionen om kön och dess roller pågått. Maria Moberg, 

svensk förskolas grundare, påpekade att verksamheten skulle rikta sig till alla barn. Alva 

Myrdal var en av dem som bidrog till den tidens jämställdhet där pojkar även skulle ha rätt att 

leka med dockor. Trots en stark styrning av läroplanen (98) där uppdraget formuleras som att 

förskolan ska motverka traditionella könsmönster och ge pojkar och flickor en möjlighet att 

utvecklas på lika villkor lever inte förskolans verksamheter upp till detta mål enligt forskning 

(SOU, 2006:75).  

Redan vid tre års ålder är barn medvetna om sitt kön och försöker lista ut vad det innebär. 

Detta kommer till uttryck i barnens lek där uppdelningen i pojkar och flickor är synlig (Martin 

& Ruble, 2004). Davies (2010) pekar på att barnen intar olika fysiska utrymmen av förskolan. 

Flickorna dras till hemvrån där rollekar som innefattar familjesituationer ofta utspelar sig. I 

dessa får oftast bara mindre pojkar som underordnar sig flickornas regler delta.  

Svaleryd (2002) beskriver flickorna som söta, blyga och oftast i rollen av en kvinna som lagar 

mat och tar hand om barnen i hemmet. Svaleryd (2002) beskriver sedan pojkarna och deras 

lek med helt andra förtecken. De leker ofta lekar som betonar fysiska och personliga 

egenskaper som självständighet, initiativförmåga, styrka och mod. Pojkar leker ofta i stora 

grupper som bygger på en strikt maktordning.   

Den fria leken där barnen själva får välja aktivitet är planerade inslag i förskoleverksamheter. 

Pedagogens roll blir att skapa förutsättningar för lek men inte styra den (Eidevald, 2011). I 

statens offentliga utredningar (2010) kan man läsa om hur leken är en viktig del av skapandet 

av sociala identiteter och relationer.  I leken får barnen även möjlighet till att förändra 

traditionella könsordningar. Könsneutrala lekmiljöer kan bidra till ett mer könsöverskridande 

lekande mellan barnen och bidra till reflektion kring just mönster, ett annat sätt är att placera 

de könskodade materialen i samma rum så att könsöverskridande lekar kan ske med dessa 

material (Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011). Studier visar dock att på senare år har 

uppdelningen mellan pojkars och flickors leksaker blivit större, både hur vi placerar dem i 

miljöerna som vad som tillskriver sig vilket kön. Där pojkar ska leka med fordon och verktyg 

och flickor ska leka med saker kopplat till hemmets sysslor, omsorg och skönhet (SOU, 

2006). 
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Hur barn agerar med de vuxna i förskolan skiljer sig åt beroende på om det är flickor eller 

pojkar. Pojkar tillåts att ta mer plats och får svar på sina frågor genom att kräva och/eller 

skrika. Pojkarna hävdar sig ofta på ett sätt som inte har något direkt att göra med en 

genomtänkt pedagogiskt process, medan flickor får tillsägelser istället för svar när de skriker. 

Flickorna uppmanas också att vara tysta om de inte tilltalas, medan pojkarna för att undvika 

konflikter mellan pedagoger och barn får svar på tal (Sadker & Sadker, 1994, Erden & 

Wolfgang, 2004). Detta skapar en grogrund för att flickor underpresterar och därmed får 

sämre självkänsla. I det längre perspektivet kan detta öppna för att flickor i vuxen ålder sänker 

sina karriärsambitioner (Zaman, 2007). 

 

Vuxna förstärker könsmönster när de berömmer flickor för deras kläder, hår och hjälpsamhet, 

medan de berömmer pojkar för deras styrka och kunskaper (Chick, Heilman-Houser & 

Hunter, 2002). Hur vuxna bemöter barn, visar sig i forskningen, vara den avgörande aspekten 

som påverkar barns deltagande och samtalande (SOU, 2004: 115). Förskolelärare kan stödja 

barnen att utveckla en vidgad syn på sig själva och på sitt kön. Lärare som är insatta i hur 

traditionella könsmönster reproduceras på barn och vuxna kan i det pedagogiska arbetet verka 

för att motverka den traditionella könsmaktsordningen (Zaman, 2007).  

 

Även fast pedagoger är medvetna om könsordningar i samhället och börjat uppmärksamma 

sina förhållningssätt härvidlag krävs det mer för att synliggöra problematiken kring 

jämställdhetsarbete i förskolan. Genom forskning har synliggjorts att det är flickorna som ska 

förändras för att det ska bli jämställt i förskolan. Flickor ska kort sagt bli mer som pojkarna, 

genom att bli tuffare och våga prova på aktiviteter som är förknippat med manligt beteende. 

Det är kort sagt mer accepterat att det är flickor som bryter mot traditionella könsmönster. 

Genom kontinuerlig genuspedagogisk kompetensutveckling kan förskolans personal bli mer 

medveten om förekommande könsordningar (SOU, 2006:75).  

Carlson, Egeland & Sroufe visar att om barn indelas i grupper efter kön hämmar detta barnens 

utveckling, bidrar till låg självkänsla och till bristfälliga skolresultat. Genom att synliggöra 

förekommande könsmönster kan man som professionell förskollärare aktivt och medvetet 

agera mot sådana negativa konsekvenser och ge förutsättningar för att barnen utvecklas efter 

egna intressen (Carlson, Egeland & Sroufe, 2004). I det längre perspektivet kan detta 

resonemang även kopplas till den könsstyrda arbetsmarknaden. Tallberg Broman, Rubinstein 

Reich och Hägerström (2002) lyfter problemet med könsstyrda yrkesval, som påverkar inte 

bara individen utan även samhället. Slutsatsen av detta är att behovet av en förskola som ger 

tilltro till individen synes uppenbart.    

 

Askland och Sataoen (2003) talar om hur barnet konstruerar jaget genom samspel med andra. 

Hur barn skapar sin identitet blir en viktig del i förståelsen av hur könsmönster skapas. 

Pedagoger kan göra skillnad genom att skapa en miljö där barn får utveckla sitt jag utan de 

förväntningar som traditionellt sett finns på deras kön.  
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När vi konstruerar normer och värderingar kring kön så skapas detta genom mötet med andra 

människor (Svaleryd, 2005). Identitet skapas i samspel med omgivningen, där barnet är en 

aktiv deltagare i den skapande processen av jaget. Könsmönster produceras och reproduceras i 

samhället, men förskolan bör verka för en förändring av detta (Askland & Sataoen, 2003).  

I reproduktionen av könsmönster blir konsekvenserna tydliga ifråga om könsuppdelad 

arbetsmarknad. Det är dock inte det enda området där man kan utläsa en könsordning. 

Hemmet är ett annat område, där kvinnor tar ett större ansvar. Kvinnor tar även ut fler 

föräldradagar än män, vilket i sin tur öppnar för att kvinnor inte kommer upp i samma lön 

eller pension som män. Trots en tydlig politisk styrning genom könskvotering, fasta 

föräldradagar och krav om högre löner går utvecklingen mot jämställdhet så sakta att det tar 

över 40 år för kvinnor och män att få lika lön. Det betyder t.ex. att vi, författarna, gått i 

pension innan lönerna hinner ikapp (www.scb.se).  

Skolans värdegrund är formulerat som samlingsord för de grundläggande demokratiska 

värderingar som ska prägla alla delar av förskolan. Dessa värderingar ska genomsyra den hela 

pedagogiska verksamheten vilket kräver ett dagligt värdegrundsarbete som innefattar såväl 

förskolans vuxna som barn (SOU, 2006:75). Alla människors lika värde, rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter oavsett kön är den vanliga definitionen av jämställdhet. Vidare 

finns det en kvantitativ och en kvalitativ aspekt av jämställdhet. Den kvalitativa aspekten 

syftar på att alla ska ha kontroll över sitt eget liv och att man inte ska behöva styras av 

förväntningar och föreställningar. Med den kvantitativa aspekten åsyftas att de olika könen 

ska vara lika representerade i antal, sagoböcker, politik, filmer m.m. (Henkel, 2006). I statens 

offentliga utredningar (SOU 2006:75) framgår hur media och marknaden stödjer och 

förstärker isärhållande av könen. Förskolan förväntas att agera aktivt för att motverka denna 

könsordning 

 

Förskolans styrdokument lyfter fram könsroller och könsmönster (Lpfö, 98.rev10). Som vi 

tidigare varit inne på används inom forskningen hellre ordet genus som samlingsord för det 

socialt konstruerade könet, och för samhälleliga förväntningar som finns på kvinnor och män. 

Problemet med ord som könsroll är just att det antyder att man kliver in i en roll som man 

även kan kliva ut ur enlig Hirdman (2001). Hon var för övrigt en av dem som införde 

begreppet genus med motiveringen att det behövdes ett ord som kunde få ny kraft och inte bli 

missförstått (Hirdman, 2004).  

Hösten 2011 var 83 % av alla 1-5 åringar inskrivna på förskolan (Skolverket). Detta innebär 

att fler barn än någonsin går i förskolan. Detta ställer i sin tur höga krav på den pedagogiska 

verksamheten och därmed också på förskolans professionella personal. Detta gäller inte minst 

det värdegrundsarbete som arbetet med att motverka traditionella könsordningar innebär.  
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3. Syfte, frågeställningar och teoretisk referensram 

 
Mot bakgrund av det ovan anförda är alltså syftet med denna studie att ge en översiktlig bild 

av förekommande könsmönster inom en förskoleverksamhet. Vi har brutit ner studiens syfte i 

följande två huvudsakliga frågeställningar:  
 Vilka interaktiva mönster ifråga om könsordningar kan konstateras i de miljöer som 

granskats? 

 Hur förhåller sig förskolans personal i ord och handling till dessa könsordningar? 

3.1. Val av teoretisk referensram 

Som nämndes ovan är Hirdman (2001) grundaren till teorin om genussystemet. Detta är en 

teori om hur en samhällsstrukturellt betingad könsordning förverkligas i olika praktiker med 

utgångspunkt från att män är normen. Hirdman anser att det finns två principer i 

genussystemet, hierarki och isärhållande.  

Principen om hierarki sätter fokus på mannen som norm, där män har stått för det normala 

och kvinnor har blivit jämförda med mäns kvalitéer. Detta blir en förtycksmekanism som 

finns i samhällets alla delar. Den är knappt märkbar i vissa delar av samhällslivet, men väldigt 

synlig i andra som till exempel att män sitter på de flesta maktpositionerna. Detta skapar en 

hierarki där makten tilldelas männen på grund av att de är just män. 

 

Principen om isärhållande påvisar män och kvinnors relation som motsatser. Eftersom 

mannen är normen är utgångspunkten att mannen är det normala och allt annat är onormalt. 

Därför tilldelas ofta kvinnorna rollen som svaga för om de skulle dela platsen med männen 

som starka så bryter detta mot den gängse principen för könsordningen. Trots att samhället 

förändrats uppkommer nya sätt att hålla isär könen. Om kvinnor går över könsbarriären inom 

arbetssfären blir de uppmärksammade med förvåning för att de lyckades nå upp till mäns 

nivå. Om en man däremot intar kvinnors arena sker det på andra premisser. Då kan snarare 

diskussionen handla om social nedgradering. Makthierarkin vilar alltså på manliga premisser 

där språket är en väsentlig mekanism. Det språkliga förtrycket kan vara omedvetet, men 

effektivt i fråga om att redan i tidiga åldrar uppmuntra fasthållandet av traditionella 

könsordningar.  

Könsmaktsordning tar sig ofta uttryck i att pojkar uppmärksammas för sina individuella 

styrkor och flickor för sin förmåga att se till allas bästa (Hirdman, 2001). Det är alltså de 

nämnda principerna för genussystemet som utgör denna studies teoretiska referensram.  
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4. Metodiska ansatser 

I studien kartläggs förekommande könsmönster/könsroller i verksamheten genom 

observationsscheman (se bilaga 4). Genomförandet av en studie av detta slag har tre olika 

faser, planerings, insamlings och analysfasen. Datainsamling, datasammanställning och 

dataanalys kan ske på olika sätt som är avhängig studiens utgångspunkter och teoretiska 

grundvallar (Hartman, 2004).  

Som framgår i nästa kapitel har vi valt att sammanställa det insamlande materialet i måltids- 

och miljöbeskrivningar i form av ett urval av löpande och beskrivande texter. Därefter sker en 

kvalitativ tolkning av materialet som uppmärksammar förekommande interaktiva mönster 

mellan pedagoger och barn och barns val av rumsliga tillhåll inom ramen för den samlade 

fysiska miljön  

I studien utfördes samlingen av det empiriska materialet i flera steg. Vi genomförde 

måltidsobservationerna, medan två på denna förskola anställda pedagoger agerade 

miljöobservatörer. För att få pedagogernas perspektiv på kartläggning av könsmönster 

genomfördes även en intervju av dessa pedagoger som spelades in med en mobiltelefon. 

Intervjun sammanfattas i nästa kapitel efter sammanställning av rådata av miljöobservationen, 

och används för att koppla pedagogernas reflektioner till tolkningen av de interaktiva mönster 

som framträder i miljöobservationerna.  

4.1 Metodval 

Metoden till studien är strukturerade observationer, med hjälp av scheman (Bryman, 2002). 

Syftet med denna datainsamling är som framgått att kartlägga interaktiva mönster i fråga om 

könsordning. Vi kommer nedan att redovisa kategorierna som observationerna bygger på. De 

scheman som användes i studien framgår av bilaga 4. Observationsschemana är hämtade från 

två källor, dels från Henkel (2006). Här valde vi observationsschemat med beteckningen 

talutrymme. Detta schema återfinns även på Jämställdskola.se, som är en hemsida med 

hjälpmedel för att arbeta för jämställdhet och likabehandling i förskolan/skolan 

(jamstalldskola.se). Mycket av materialet och exemplen som detta schema vilar på kommer 

från ett tvåårigt projekt i Fagersta kommun som riktade in sig på jämställdhet. I detta projekt 

har genuspedagoger använts för att kunna utmana sig själva i sin tankeprocess och rikta ljuset 

mot verksamheter präglade av könsmönster. Observationsscheman på den nämnda hemsidan 

fokuserar inte bara på pedagogerna, utan även på miljön, material och barnlitteratur.  

I schemana fokuserar observatören på beteenden som riktar uppmärksamheten på flickor och 

pojkar, och närmare bestämt hur flickor och pojkar tar talutrymmet och får uppmärksamhet, 

och hur barnen använder miljön i relation till könsmönster. Kartläggningen av interaktiva 

mönster blir synlig i nyckelord som avspeglas i kategorierna, t ex får en fråga m.m. Under 

observationerna var observatören passiv, vilket betyder att denne inte aktivt deltog i de 

observerade aktiviteterna. Observationerna skedde öppet så att de som blev observerade visste 

varför observatören var där (Hartman, 2004). I konsekvens med detta valde vi som 

observatörer att turas om vid måltidsobservationerna som vi observerade två dagar var. 
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Observationsschemat för miljön utformades efter en mall skapad utifrån den miljö vi skulle 

observera. Denna kartläggning gav oss underlaget till att analysera fram förekommande 

interaktiva mönster. Miljöobservationen utfördes av pedagogerna efter att de fått instruktioner 

(som även innefattade möjligheten att avsäga sig rollen som observatör). Efter den första 

dagens observation valde pedagogerna att fortsätta med sina observationer även under 

följande tre dagar för att underlätta datainsamlandet. Pedagogerna utförde sina observationer 

tre gånger per dag under en mycket kort tid. Att göra på detta sätt underlättade tidsmässigt 

studiens genomförande, och såvitt vi kan bedöma stördes den ordinarie verksamheten endast 

marginellt av denna intervention. Vi bedömer alltså att en pedagog som redan finns i 

verksamheten mycket väl kan utföra dessa observationer på ett sätt som smälter in i 

vardagsarbetet.  

Det finns flera faktorer som kan ha påverkat studiens resultat som vi tar upp i nästa kapitel. Vi 

vill speciellt nämna faktorer som olika språknivåer hos barnen, barnets ålder och 

observatörernas närvaro. Hos pedagogerna kan bidragande orsaker till resultatet vara en 

önskvärdhet att bidra till ”bra” resultat, d.v.s. att pedagogerna under observationen, i intervjun 

och i utförandet av observationerna, agerar i enlighet med vad de upplever som ett förväntat 

beteende (Bryman, 2002). 

Observationerna utfördes på två sätt, tre korta observationer med fokus på miljön och en 

längre observationsserie under måltidssituationer med fokus på interaktionen mellan 

pedagoger och barn.  

Som framgått valde vi valde att observera interaktiva processer i en förskola, med tre 

pedagoger och 17 barn varav tio flickor och sju pojkar. Observationens kategorisering är 

riktad mot pedagogens uppmärksamhet mot barnen, och barnens talutrymme, under 

återkommande matsituationer (jämställdskola.se). Observationer av miljön utfördes genom att 

samla in data om var barnen lekte i den fria leken, när barnen fritt fick välja denna 

aktivitetsform (Hartman, 2004). Genomgående bedrevs observationerna i såväl korta (miljön) 

som långa tidsintervaller (matsituationen). Detta gav oss en kartläggning som innefattade 

såväl tid som rum (jfr Bryman, 2002 och jamstalldskola.se).  

 

I allmän mening utgörs ett observationsschema av en tabell med kategorier för att fånga in 

vad som avses att studera. Observatörens roll är att markera i schemat när någon av 

kategorierna har sin motsvarighet i de situationer som observeras. Metoden innebär än högre 

grad av situationsanpassning i jämförelse med t.ex. intervjuer.   

En fördel med observationsmetoden är att den medger studier av hur de studerade faktiskt 

beter sig, snarare än hur de upplever att de beter sig (Bryman, 2002). De kategorier som de 

här aktuella observationsschemana innehåller behandlas nedan. 
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4.1.1 Kategorier för måltidsobservationerna 

Under denna rubrik kommer de sex kategorierna för måltidsobservationen att beskrivas.  

Dessa är framarbetade av genuspedagoger (Jamstalldskola.se, Henkel, 2006).  

1. Får höra sitt namn 

Denna kategori riktar sig till pedagogens uppmärksamhet mot barnet. Hur ofta får pojkar 

respektive flickor höra sitt namn under en matsituation? 

2. Antal tilltal från pedagogen 

Här kunde man se hur ofta barnen blev tilltalade av pedagogen. Denna kategori var svår 

att tolka och därför vill vi förtydliga denna kategori med ett exempel: ”Vad glad jag är att 

se dig.” 

3. Antal frågor från pedagogen 

Denna kategori riktar sig till hur ofta pedagogen frågade barnen något. Följdfrågorna är 

något som vi också har räknat med i vårt resultat. 

4. Antal tillsägelser från pedagogen 

Här tittade vi på hur många gånger pedagogen tillrättavisade pojkar respektive flickor, 

eller gav dem en uppmaning, som till exempel ”Drick upp mjölken.”  

5. Tar ordet spontant  

Under denna kategori redovisas hur ofta pojkar respektive flickor valde att ta ordet 

spontant. 

6.  Avbryter någon som talar 

    Här dokumenterades hur ofta ett barn valde att avbryta ett annat barn. 

Kategorier ovan fångar alltså in det som händer under en måltidssituation, och av detta kan 

samtalets uppbyggnad mellan pedagog och barn studeras. Vidare undersöks hur pedagogerna 

ger barnen uppmärksamhet och hur ofta barnen talar under en lunchsituation och av detta kan 

slutsatser dras om rådande normer och värderingar (Hilmarsson, 2012). Kategorierna öppnar 

även för karläggning av områden som hur pedagogen distribuerar talutrymmet genom frågor, 

tilltal och tillsägelser.  
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4.1.2 Kategorier för miljöobservationen  

Kategorierna för miljöobservation avspeglar de olika platser – fysiska rum – som finns 

tillgängliga för barnens inomhuslek.  

Målarrum 

I detta rum hade barnen möjlighet att måla på staffli med målarfärger. Det fanns även ett bord 

för barnen att sitta vid och detta rum kunde stängas med en grind. 

Läshörna 

Här stod en soffa för barnen att sitta och läsa i. Det fanns en hylla i barnens höjd med böcker 

i.  

Bygghörna 

På denna plats kunde man bygga med klossar och lego, men även leksaker som dinosaurer 

och djur fanns i anslutning till bygghörnan.  

Hemvrå/Rollek 

I hemvrån fanns det möjlighet för barnen att leka med dockor, ”laga mat” och leka rollekar.  

Skapande 

På två olika bord hade barnen möjlighet att rita, lägga pärlplattor, klippa och klistra. 

Spel 

På denna plats fanns ett litet bord med fyra stolar och möjlighet till att spela olika spel. 

Bilplats 

På detta ställe kunde barnen leka med olika sorters bilar.  

Annat 

Till denna kategori räknas de aktiviteter barnen gjorde som inte räknas till någon av de övriga 

kategorierna.  

 

Kategorierna ovan avspeglar den miljö som är under observation för att kunna utforma en 

förståelse för var barnen fysiskt håller till med sina lekar och kan bidra till en förståelse av 

barnens val av miljö ur ett genusperspektiv. Kategorierna skiljer sig beroende på vilken 

verksamhet man observerar. I resultatkapitlet så används dessa kategorier som nyckelord för 

att beskriva vilka interaktiva mönster vi kan se.  

4.1.3 Intervjun 

När observationerna var genomförda intervjuades de två observerande pedagogerna. Frågorna 

(som framgår i bilaga 3) som ställdes var fokuserade på pedagogernas upplevelser av vad som 

förekommit i fråga om könsordningar under observationerna. Vi valde då att bara vara en 

intervjuare eftersom det inte finns något som säger att närvaron av en andra intervjuare gör 

intervjun bättre eller mer trovärdig (Bryman, 2002). Intervjun spelades in för att få med allt 

som sades och för att den av oss som inte var med och intervjuade skulle få ta del av 

materialet. Intervjun ägde fysiskt rum i direkt anslutning till den operativa verksamheten, 

vilket försvårade bearbetningen av materialet då ljudnivån var hög.  
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4.1.4 Förstudie  

För att prova observationschemana i praktiken utfördes en förstudie. Dels observerades då en 

situation under en samling där flera pedagoger medverkade, dels genomfördes en observation 

av en pedagog under en måltid. Miljöobservationen ägde rum i olika fysiska rum i den 

befintliga miljön. Som ovana observatörer fick vi på detta sätt möjlighet att pröva och lära oss 

observationsinstrumentet (jfr Bryman, 2002). En förstudie av detta slag kan framstå som en 

tidsödande extraaktivitet, men i vårt fall bedömde vi den som nödvändig för att om möjligt 

säkerställa tillförlitligheten i observationerna.  

4.2 Genomförande av huvudstudie 

En vecka före observationerna påbörjades distribuerades ett brev med information om studien 

till pedagoger (bilaga 2) och barnens föräldrar (bilaga 1). Syftet med brevet var att ge alla 

direkt och indirekt involverade aktörer möjlighet att ta ställning till om man ville ge sitt 

tillstånd för barnens deltagande i studien. Glädjande nog svarade alla ja till detta. Under det 

första besöket fick vi även möjlighet att ta bilder av inomhusmiljön i syfte att förbereda 

observationsstudierna. Bilderna bidrog till att skapa kategorier i miljöobservationsschemat. 

Därefter startade det empiriska arbetet med en kort miljöobservation.  

Under den första dagen gick observatören igenom verksamheten och antecknade var barnen 

befann sig. Två observationer av miljön utfördes före lunch och en under eftermiddagen. 

Pedagogerna informerade om tidpunkter när det var störst chans att barnen lekte fritt. Fri lek 

innebär att pedagogerna inte har planerade aktiviteter med barnen. Dessa miljöobservationer 

utfördes sedan av pedagogerna på avdelningen efter tydliga instruktioner om att observera 

barnen tre gånger om dagen. 

Observationen under lunchen såg annorlunda ut i jämförelse med miljöobservationen. För att 

fokusera interaktionen mellan pedagog och barn krävdes då att observatören var verksam 

under en längre tid. En pedagog per gång observerades, men under veckans gång 

observerades två olika pedagoger. Observatören befann sig hela tiden i närheten av matbordet 

och hade på så sätt god överblick över måltidens interaktiva händelseförlopp.   

4.2.1 Urval av miljö, Försökspersoner samt tidpunkt 

I syfte att inte låta oss styras av några förutfattade meningar valde vi att genomföra 

huvudstudien på en förskola som ingen av oss tidigare hade besökt eller haft andra kontakter 

med. Förskolan har tre avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. På den avdelningen studien 

genomfördes var det 17 barn varav tio flickor och sju pojkar. Hur många barn som deltog 

under observationens gång skiftade på grund av frånvaro vid ledighet och sjukdom. Antal 

flickor eller pojkar vid matsituationen skiftade även eftersom vi valde att observera tre olika 

bord där måltider ägde rum.  

 

Tidpunkterna för miljöobservationerna valdes utifrån barnens fria lek. Vi valde tre olika 

tidpunkter för att få en variation på observationssituationerna. Det var tre pedagoger, en 

förskollärare och två barnskötare som arbetade på den utvalda avdelningen. Under 

observationsveckan var en pedagog bortrest med en vikarie som ersättare. Den sistnämnda 

medverkade emellertid inte som observatör.   
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4.3 Validitet och Reliabilitet 

Validitet betyder studiens giltighet, d.v.s. att syftet med studien uppnås. Strukturerade 

observationer ger en god validitet om kategorierna är formulerade efter studiens syfte. 

Reliabiliteten innebär en studies pålitlighet, att resultatet är trovärdigt (Bryman, 2002). För att 

säkerställa resultatet ägnades avsevärd tid åt att med observatörerna gå igenom 

observationsschemats kategorier. Bryman (2002) tar emellertid upp flera kritiska punkter mot 

strukturerade observationer. Dessa går ut på att dylika studier kan påverka den miljö som ska 

studeras. För att säkerställa att våra perspektiv och angreppssätt är relevanta i sammanhanget 

har vi använt ett observationsschema som utformats av genuspedagoger. Kategorierna är 

alltså lämpliga för att observera fenomen som är relevanta i förhållande till studiens syfte 

(Bryman, 2002, jamstalldskola.se). Vi valde som framgått dessutom att utföra en förstudie för 

att synliggöra eventuella problem härvidlag (Bryman, 2002). Det bör emellertid sägas att vår 

ansats inte fångar data som har med avsikter eller sammanhang bakom observerade beteenden 

att göra. Vår studie handlar alltså mer om form än om innehåll. Det bör även sägas att vi inte 

gör anspråk på att ha kartlagt några helhetsbilder av rådande könsordningar inom den 

studerade förskolan, utan studien ger snarare vissa ögonblicksbilder som med fördel kan tjäna 

som utgångspunkt för fördjupande studier inom detta område.  

4.4 Forskningsetik 

Vi valde att använda oss av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, som vi fann i 

Björkdahl Ordell (2007). Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet går ut på att forskaren ska 

informera dem som är berörda i studien om forskningens syfte. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna i undersökningen får bestämma om de vill medverka eller inte. 

Konfidentialitetskravet går ut på att personuppgifter på de som medverkar ska behandlas 

under konfidentalitet. Ingen ska kunna få tag på det material vi samlat in. Nyttjandekravet 

syftar på att uppgifter som man samlar in om enskilda personer endast får användas i 

forskningsändamål (Björkdahl Ordell, 2007). 

Vi tog som framgått kontakt med förskolan och utformade ett brev till föräldrarna (bilaga 1) 

och ett brev till pedagogerna (bilaga 2) för att informera dem om studien och de etiska 

principer som studien vilade på. Båda parterna fick gott om tid att läsa igenom vad vi hade för 

syfte med studien, uppläggningen av den etc. Vi tydliggjorde för alla berörda att det inte 

skulle användas några namn, och att eventuella angivanden av namn i uppsatsen skulle vara 

fingerande. Detta för att skydda de iblandades identitet. Det tydliggjordes också att det 

material som samlats in endast skulle användas i examensarbetet.  

 

4.5 Den fortsatta dataarbetningen och analysen 

De empiriska data som samlades in under den aktuella observationsveckan bearbetades på ett 

sätt vi tar upp i nästa kapitel. Detta ger en översikt över skillnader mellan flickor och pojkar i 

ljuset av studiens syfte. I det kommande kapitlet sammanställs och analyseras den insamlade 

datamängden i förhållanden till studiens syfte, frågeställningar och ytterst den angivna 

teoretiska referensramen.  
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5. Dataredovisning och resultat 

I denna resultatdel redovisas och sammanställs  ett urval av observationerna och  intervjun. 

De slutsatser som följer efter varje rådataredovisning nedan sammanfattar vi – som vi tidigare 

berörts – under rubriken interaktivt mönster.  Observationsurvalet som redovisas nedan ger 

enligt vår bedömning en representativ bild för samtliga av studiens genomförda observationer 

i fråga om förekommande interaktiva mönster.  

5.1 Observationerna av måltiderna  

Observationerna genomfördes på två pedagoger på en förskola. Vi valde att observera en 

pedagog per dag och pedagogen observerades ca 20 minuter/dag under fyra dagar. Detta 

resulterade i ett råmaterial på ca 80 minuter.  Under redovisningen av rådata finns en 

sammanfattande tolkning och utvalda nyckelord från kategorierna.  
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Observation dag I: Redovisning av rådata. 

Observerade: Pedagog Anna och barnen Sara, Lisa, Fia och Ola 

Pedagogen Anna ställer en fråga till Sara. Sara svarar och får en följdfråga av Anna.  Anna 

ger Ola mat utan att han tillfrågas. Sara pratar med Anna, ställer en fråga till Lisa. De tre 

flickorna samtalar. Anna frågar Sara, Fia och Lisa om måltiden.  Anna tilltalar med namns 

nämnande i nämnd ordning Sara, Anna och Fia.   

Anna ställer en fråga till Lisa son hon besvarar och ställer en följdfråga.  Sara och Fia talar 

spontant. Anna frågar Ola genom att nämna honom vid namn. Anna ger tillsägelser till Sara 

och Lisa. Lisa tar ordet spontant. Anna ger Fia en tillsägelse. Anna Ställer ytterligare en fråga 

till Fia om hon vill ha mer mat. Anna tillrättavisar Fia med namns nämnande. Lisa ställer en 

fråga till Sara som i sin tur ställer en fråga till Sara och ytterligare en till Fia. Anna 

tillrättavisar Sara och Fia. Anna ställer en fråga till Ola. Fia tar ordet spontant och samtalar 

med Lisa och Sara. Anna tillrättavisar alla tre flickorna. Anna ställer en fråga till Lisa med 

namns nämnande. Lisa svarar.  

Fia tar ordet spontant och Anna ställer en fråga till henne. Sara tar ordet spontant. Anna frågar 

Sara som i sin tur frågar Lisa som svarar. Anna ställer en fråga till Lisa som svarar. Anna talar 

till samtliga barn. Sara tar ordet spontant. Lisa fortsätter svara Anna. Anna frågar Lisa som 

svarar. Anna frågar Lisa igen som svarar. Anna ger en tillsägelse till Fia. Fia tar ordet 

spontant. Anna frågar Ola men Lisa svarar. Anna säger åt alla barnen.  

Anna tilltalar Ola och Lisa.. Lisa svarar, Fia tar ordet spontant, Lisa frågar Fia och Fia får en 

tillsägelse av Anna. Anna frågar Ola och Lisa tar ordet spontant. Anna ger Fia och Lisa en 

tillsägelse. Anna frågar Fia och tilltalar Lisa. 

 

Interaktivt mönster 

Under denna observation kan man se att det är flickorna som äger utrymmet vilket tar sig 

uttryck i att de tar ordet mer spontant. Flickorna får även ett flertal frågor, vilket visar på att 

pedagogen uppmärksammar flickorna mer. Vi anser att tillförlitligheten försämras då det sitter 

tre flickor och endast en pojke vid bordet. Vi har därför valt att fokusera mer på de andra 

observationerna där könsfördelningen är något jämnare. De nyckelord som tonar fram ur 

denna observation är:  

Flickor: frågor, tilltal, spontanitet, tillsägelser. 

Pojkar: - 
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Observation Dag 2: Redovisning av rådata 

Observerade: Pedagog Leila och barnen Fredrik, Marcus, Peter, Saga och Astrid.  

Pedagogen Leila säger till Saga att sitta och Astrid att sitta ner. Marcus ställer en fråga Astrid, 

vilket hon besvarar. Laila säger Peter att sitta och frågar sedan om måltiden. Leila säger åter 

igen till Saga och Astrid att sitta ned. Marcus skriker rakt över bordet mot Peter som svarar 

med ett skrik, varav även Astrid skriker. Leila säger till Astrid att inte skrika vid bordet. Leila 

frågar Fredrik om måltiden som följs av att Peter ställer en fråga till Leila. Leila svarar Peter 

och ställer ytterligare en fråga direkt riktad till Fredrik. Saga får en tillsägelse av Leila för att 

hon talar för högt. Leila frågar Marcus om något att dricka, Marcus svarar med ja och Leila 

ställer en följdfråga. 

Peter frågar Fredrik, Leila frågar sedan Peter och Peter svarar Leila. Leila påtalar Sagas 

uppmärksamhet. Leila frågar Saga. Peter deltar i samtalet och ställer en fråga till Leila. Leila 

berättar för Peter. Marcus talar spontant ut till gruppen. Leila frågar Marcus genom att nämna 

honom vid namn och ställa en fråga. Leila säger åt Saga att sitta ner. Leila frågar Marcus 

återigen. Leila stället följdfråga till Marcus och nämner honom vid namn. Peter och Marcus 

samtalar.  

Saga gör protester varav Leila säger till Saga. Leila frågar Astrid. Hon svarar inte Leila. Peter 

frågar Marcus varav de samtalar. Leila säger till Marcus. Leila frågar Marcus om han är klar, 

men det är han inte. Leila frågar Peter genom att nämna vid namn.. Leila frågar Astrid om 

måltiden. Astrid svara och Leila ger en följdfråga. Marcus tar ordet spontant. Marcus och 

Peter tar ordet spontant.  Leila frågar Astrid.  

Marcus och Peter tar ordet spontant och barnen samtalar, Saga deltar. Leila frågar Marcus om 

samtalet. Leila tilltalar Saga om samtalet. Saga berättar för Leila. Leila säger till Saga. Marcus 

och Fredrik börjar samtala. Leila frågar Fredrik, nämner vid namn. Leila ställer följdfråga till 

Fredrik. Marcus deltar i samtalet, varav tre barn samtalar. Leila frågar Peter om måltiden, 

nämner honom vid namn. Peter svarar, Leila ger följdfråga och en tillsägelse. 

 

Interaktivt mönster 

Utifrån denna observation är det tydligt att pojkarna under måltiden äger talutrymmet och 

uppmärksamheten från pedagogen. Pojkarna är visserligen fler i antal men tar ändå 

oproportionerligt stor del av talutrymmet. Vidare pekar det mönster som faller ut ur 

observationen på att flickorna får fler tillsägelser av pedagogen trots att de inte spontant tar 

ordet lika ofta som pojkarna. Pedagogen väljer även att tilltala flickorna vid namn till skillnad 

från pojkarna som får frågor där de bjuds in i samtalet. De nyckelord som tonar fram ur denna 

observation är:  

Pojkar: tar ordet spontant, frågor, nämnd vid namn 

Flickor: Tilltal, Tillsägelser 
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Observation Dag 3: Redovisning av rådata 

Observerade: Pedagogen Anna och barnen Max, Arvid, Frida och Joline.  

Max och Arvid tar ordet spontant. Anna säger åt Max sedan ställer Anna en fråga till Max 

som han besvarar. Arvid blir nämnd vid namn av Anna. Anna frågar Frida varav Frida ställer 

en motfråga till Anna. Anna frågar Joline om hon vill ha mer mat. Anna tilltalar Max sedan 

ställer Anna en fråga. Max svarar, Anna ställer en följdfråga, även denna fråga får Anna svar 

på. Arvid tar ordet spontant. Anna frågar Arvid varav Max deltar i samtalet. Anna tilltalar 

Max. Anna som sedan leder till att Anna tillrättavisar Max. Joline frågar Max.  

Anna frågar Arvid. Anna frågar Max. Frida får också en fråga av Anna. Arvid tar ordet 

spontant. Anna säger till Arvid att inte skrika, och ställer en fråga hon nämner också Arvid 

vid hans namn. Max tar ordet spontant. Anna frågar Max om måltiden. I detta samband 

nämner Anna Max vid hans namn. Anna fortsätter samtala med Max genom att ställa frågor. 

Samtalet fortsätter, och Anna frågar Frida. Sedan tilltalar Anna Max som sedan frågar Anna. 

Arvid tar ordet spontant i samtalet mellan Max och Anna. Max besvarar Arvid. Anna säger 

till Max. Anna tilltalar Joline och Arvid. Anna frågar Arvid om måltiden.  

Max tar ordet spontant. Anna nämner Max vid namn och säger till honom att sitta ned. Anna 

säger sedan till Arvid. Anna frågar Frida om måltiden Frida svarar och Anna ställer 

följdfråga, denna följdfråga blir besvarad av Frida. Anna frågar Max om måltiden, Max svarar 

och Anna ställer följdfråga. Arvid och Max samtalar. Anna säger till Arvid och uppmanar 

Arvid. Anna ställer sedan Arvid en fråga och nämner han vid namn. Anna säger till Arvid att 

sitta ned. Anna frågar Joline om måltiden. Anna frågar Arvid om måltiden. Arvid svarar, 

Anna ställer en följdfråga som Arvid svarar på.  

Anna tilltalar först Max som sedan leder till en fråga, Max svarar. Arvid deltar i samtalet.  

Anna stället en fråga till Arvid. Arvid svarar, Anna ställer en följdfråga. Max tar ordet 

spontant. Anna nämner Arvid vid namn och ställer en fråga. Max samtalar igen med Anna. 

Anna frågar Frida. Frida svarar, får en följdfråga som också blir besvarad. Anna frågar sedan 

Max, Max svarar. Anna frågar Arvid som sedan leder till en tillsägelse. Anna tilltalar Arvid. 

Anna nämner Max vid namn och ställer en fråga. Anna frågar alla barnen om måltiden är 

färdig.  

Interaktivt mönster 

Under denna observation är det en ojämn fördelning av uppmärksamhet från pedagogens sida 

och talutrymme trots att det är en jämn könsfördelning. Pojkarna äger talutrymmet och 

uppmärksamheten från pedagogen. De får såväl den positiva som den negativa 

uppmärksamheten genom frågor, bli nämnda vid namn samt tillsägelser. Flickorna var alltså 

inte lika delaktiga i denna process. De nyckelord som tonar fram ur denna observation är:  

Pojkar: tilltal, spontanitet, frågor, nämnd vid namn, tillsägelser 

Flickor: - 
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Observation Dag 4: Redovisning av rådata 

Observerade: Pedagog Leila och barnen Omar, Daniel, Filip, Felicia och Fanny. 

Leila frågar Fanny, hon svarar, Leila ställer en följdfråga. Leila frågar sedan Felicia, Felicia 

svarar. Omar frågar Leila varav Leila svarar och ställer en fråga till Omar. Leila frågar Filip. 

Varav Omar tar ordet spontant igen. Daniel samtalar med Omar. Leila nämner Felicia vid 

namn och säger till henne. Omar tar ordet spontant igen varav Leila frågar Filip. Filip svarar 

och får en följdfråga, Filip svarar. Leila frågar Omar, nämner Omar vid hans namn. Leila 

nämner Omar vid namn fler gånger och ger flera frågor. Omar svarar och får en följdfråga, 

följdfrågan besvaras. Filip talar till Leila.. Leila ställer då en fråga till Filip, frågan besvaras. 

Daniel tar ordet spontant. Filip tar ordet spontant. Leila frågar Filip, Filip svarar. Leila tilltalar 

Omar. De samtalar en längre stund. 

Leila säger till Felicia och nämner Felicia vid hennes namn. Leila frågar Omar, Omar svarar. 

Leila säger till Felicia. Leila frågar Fanny, säger till och nämner Fannys namn. Omar tar ordet 

spontant. Daniel tar ordet spontant. Filip tar ordet spontant. Omar tar ordet spontant. Daniel 

tar ordet spontant. Omar tar ordet spontant. Leila frågar Omar. Omar svarar, får en följdfråga, 

Omar besvarar följdfrågan. Filip, Omar, Daniel tar ordet spontant, Leila ger Filip, Omar och 

Daniel en tillsägelse. Leila ställer en fråga till Felicia och Fanny, Fanny besvarar frågan. 

Leila säger till Felicia vid namn. Leila tilltalar sedan Omar. Leila frågar Omar om måltiden, 

Omar svara på frågan. Daniel och Omar samtalar. Leila ställer en fråga till Felicia, och 

nämner Felicia vid namn. Filip berättar för Leila varav Leila frågar Filip, och Filip svarar på 

frågan. Leila tilltalar Filip. Leila säger till Felicia, vid namn. Daniel och Omar samtalar igen. 

Felicia och Fanny samtalar. Leila säger till Felicia, vid namn. Leila en fråga till Omar. Leila 

tilltalar Omar, vid namn. Leila säger till Felicia, och nämner Felicias namn. 

Filip och Daniel samtalar och sedan deltar Omar. Leila frågar Omar, Omar besvarar frågan. 

Filip berättar för Omar. Leila frågar Omar. Omar svarar och Leila ställer en följdfråga, Omar 

svara på följdfrågan- Filip berättar igen. Leila frågar Filip. Leila ställer en fråga om måltiden 

till Fanny. Fanny blir nämnd vi namn, Fanny besvara frågan. 

 

Interaktivt mönster  

I denna observation är det uppenbart att pojkarna tar mer utrymme, och att detta sker utan 

direkta tillsägelser. Flickorna är alltså färre till antalet och får fler tillsägelser trots att de i 

mindre grad dominerar talutrymmet. Pojkarna uppmuntras däremot att samtala genom att 

ställa frågor som besvaras av pedagogen. De nyckelord som tonar fram ur denna observation 

är:  

Pojkar: tilltal, tar ordet spontant, frågor 

Flickor: Nämnd vid namn, tillsägelser 
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5.2 Observation miljön 
Observationen utfördes tre gånger om dagen i fyra dagar av pedagoger som arbetade på 

ifrågavarande förskola. Detta skedde metodiskt enlighet med vad som togs upp i metoddelen. 

Tiderna för observationen var utspridda under dagen. Observatören gick igenom lokalen och 

antecknade var barnen befann sig. Denna observation skedde vid 12 tillfällen. Dock var 

barnen ute under en av observationerna så det blev 11 observationstillfällen. Efter 

observationsbeskrivningen så har vi valt ut nyckelord från dagen kategoriserade utifrån miljö 

och kön. 

 

Observation Dag I: Redovisning av rådata 

9:00 Astrid och Frida sitter och läser i läshörnan.  Max sitter och bygger i bygghörnan. Omar 

och Lisa dansar i hallen.  

11:00  Felicia, Jolin, Peter och Marcus är i hemvrån tillsammans.  Max, Sara, Lisa, Fia och 

Fanny sitter i skapanderummet.  

15:00  Arvid, Sara och Felicia bygger i bygghörnan. Filip, Daniel, Fanny och Saga spelar 

spel. Ola sitter och leker med bilar i bilhörnan.  

 

De nyckelord som tonar fram ur denna observation är:  

Pojkar: Bygghörna, hemvrån, spel, bilplats och skapande 

Flickor: Läshörnan, hemvrån, spel och bygg 

 

Observation Dag 2: redovisning av rådata 

9:00 Sara och Lisa är i hemvrån. 

11:00 Sara, Joline, Peter och Marcus är i hemvrån. Fia, Felicia, Astrid sitter vid skapandet.  

15:00 Peter, Marcus, Max, Omar och Sara sitter och bygger i bygghörnan. Fia, Felicia, Frida 

och Joline spelar spel.  

De nyckelord som tonar fram ur denna observation är:  

Pojkar: Bygghörna, hemvrån 

Flickor: Bygg, Spel, Hemvrån och skapande 

 

 



21 

 

Observation Dag 3: Redovisning av rådata 

9:00 Lisa, Sara, Arvid och Max är i hemvrån.  

11:00 Fia och Joline är i målarrummet. Astrid, Sara, Felicia, Arvid och Max är i hemvrån.  

Fanny och Saga spelar spel.  

15:00 Astrid, Felicia, Sara, Fia, Joline, Arvid och Max dansar i hallen. 

De nyckelord som tonar fram ur denna observation är:  

Pojkar: Hemvrån, dans 

Flickor: Målarrummet, hemvrån, spel och dans.  

Observation dag 4: Redovisning av rådata 

11:00 Sara, Lisa, Fredrik, Felicia, Saga och Max är i hemvrån. Fia, Joline och Lisa sitter i 

skapandemiljön.  

15:00 Astrid och Fanny är i målarrummet. Max och Fredrik är i bygghörnan. Fia, Lisa, Sara 

och Felicia är i hemvrån.  

 

De nyckelord som tonar fram ur denna observation är:  

Pojkar: Bygghörna och hemvrån.  

Flickor: Målarrummet, hemvrån och skapande.  
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5.2.1 Intervju med miljöobservatörerna 

Pedagogerna som utförde miljöobservationerna intervjuades tillsammans efter att 

observationerna var avslutade, och detta skedde i syfte att få fördjupade insikter om deras 

erfarenheter i anslutning till miljöobservationerna. Pedagogerna hade bl.a. uppmärksammat 

att pojkarna endast gick till hemvrån om det var flickor som redan befann sig där. En annan 

observation var att när pojkar och flickor befann sig i hemvrån uppstod ofta könsrelaterade 

diskussioner kring vem som skulle agera mamma, syster och pappa. Dessa reflektioner kring 

miljön har vi valt att använda i vår tolkning av interaktiva mönster.  

5.2.2 Interaktiva mönstret i miljöobservationerna i sammandrag 

Vi har med hjälp av observationerna tagit ut nyckelord utifrån hur pojkarna och flickorna 

agerar i förhållande till rumsliga miljöfaktorer, d.v.s. vilka fysiska platser de befinner sig på 

under den fria lek som ingår i verksamheten. Dessa nyckelord ger oss ett underlag för att dra 

slutsatser om förekommande könsmönster.  

Resultatet i denna studie visar att flickorna oftast var i hemvrån, men även frekvent befann sig 

i målarrummet och spelade spel. Pojkarna vistades oftast i hemvrån och bygghörnan. Det 

utrymme flickorna inte befann sig i alls under observationerna var bilplatsen. De utrymmen 

pojkarna inte befann sig i under någon av observationerna var målarrummet och läshörnan. I 

intervjun uppmärksammar en av pedagogerna innan studien påbörjades att pojkar inte vistas i 

hemvrån om inte flickor befinner sig där (bilaga 3). Pojkarna är färre än flickorna vilket kan 

vara en bidragande orsak till att flickorna använder en större del av den fysiska miljön.  

5.3 Sammanfattning: Interaktiva mönster 

I måltidsobservationerna såg vi att pojkarna tog de mesta talutrymmet genom att ta ordet 

spontant. Pedagogerna gav pojkarna mer uppmärksamhet genom att tilltala dem vid namn och 

ställde fler direkta frågor till dem. Flickornas tilltalades i högre grad i form av tillsägelser. 

Miljöobservationerna visade att flickorna tillbringade mest tid i hemvrån. Vidare valde 

flickorna mer frekvent än pojkarna stillasittande aktiviteter, exempelvis att spela spel och att 

vistas i målarrummet. Pojkarna spenderade mycket tid i bygghörnan. De var även i hemvrån, 

men endast när flickorna befann sig där. I observationerna kan vi även se att flickorna 

använder fler utrymmen i den fysiska miljön än pojkarna. Som nämndes ovan behöver detta 

emellertid inte ha något med könsordning i sig att göra utan kan helt enkelt bero på att det är 

fler flickor i gruppen än pojkar.  
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6. Analys, slutsatser och diskussion  

6.1 Inledning 

Som framgick inledningsvis kretsar denna studie kring frågeställningarna vilka könsordningar 

som kan konstateras i de miljöer som granskats, och hur förskolans personal förhåller sig i ord 

och handling till dessa könsordningar? De observationsdata som samlats in i förhållande till 

dessa frågeställningar redovisades i föregående kapitel och nedan diskuteras observationerna 

var för sig utifrån våra frågeställningar. Därefter avslutar vi denna rapport med att relatera 

våra slutsatser till den tidigare redovisade litteraturgenomgången samt till vår uttryckta 

teoretiska referensram.   

6.1.1 Observation Måltid 

Resultatet visar att en viss skillnad kan konstateras i pedagogernas uppmärksamhet gentemot 

pojkars och flickors talutrymme. En positiv uppmärksamhet riktas mot pojkarna i form av 

tilltal och frågor och pojkarna tar även mer utrymme än flickorna i form av ta ordet spontant. 

Det finns vidare tendenser till att förekommande könsmönster reproduceras. Flickorna får 

flest tillsägelser, vilket kan kopplas till förväntningarna på flickor att vara tysta och vänta på 

sin tur. 

6.1.2 Observation Miljö 

Resultatet visar att hemvrån är det fysiska utrymme i miljön som både flickor och pojkar 

regelbundet befinner sig i, men resultatet öppnar inte för några förklaringar varför så är fallet. 

Pedagogernas egna observationer visade att pojkarna bara var i hemvrån om flickorna var där, 

d.v.s. i fråga om vistelse i hemvrån underordnar pojkarna sig flickorna som därmed kommer 

att dominera just detta fysiska utrymme. 

Flickorna dras till stillasittande aktiviteter som skapande och spel, medan pojkarna dras till 

bygghörnan. Här kan vi se en tydlig uppdelning mellan flickor och pojkar i fråga om val av 

miljöer, men vi kan också se att flickorna använder större delar av den fysiska miljön än 

pojkarna. Detta kan kopplas till könsordningar, men kan även grundas på att flickorna är till 

antalet fler än pojkarna vilket gör att de kan använda de fysiska rummen i större utsträckning. 

6.2 Metoddiskussion 

Vi kan se vissa problem med studien. Ett av dessa är tillförlitligheten; eftersom studien 

gjordes under en kort period medför detta att mängden insamlat material är begränsat och 

bundet till den tidsperiod då studien genomfördes. För att erhålla ett säkrare material är 

digitala verktyg som videokamera att föredra, eftersom detta erbjuder möjligenheten att gå 

tillbaka och kontrollera resultatet av observationerna.  

De svårigheter vi mötte under studien handlar om att tolka – omvandla – våra rådata till vad 

vi i föregående kapitel uttryckte som interaktiva mönster. Detta framstår som något av 

nyckelaktiviteten i denna studie. För att ge läsaren en uppfattning om hur vi hanterat denna 

problematik har vi försökt att vara så transparanta som möjligt i den dataredovisning som är 

dokumenterad i föregående kapitel.  
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Observationsschema är ett verktyg som kan användas för att kartlägga könsmönster. Det finns 

emellertid metodiska problem med att använda observationer för att fastställa existerande 

arbetssätt. De observationsscheman som här används får mer ses som verktyg för att ge 

indikationer om förekommande könsordningar i verksamheten. I miljöstudien kan studiens 

tillförlitlighet ifrågasättas då det var på denna förskola verksamma pedagoger som 

genomförde observationerna vilket innebär att resultatet av observationerna kan ha blivit 

påverkade av pedagogernas ”hemmablindhet”(Bryman, 2002). 

Observationsschema ska ses som en start till ett fortsatt arbete med jämställdhet. Med hjälp av 

observationsschema uppstår nya frågor kring genusperspektivet och det kan leda till att det får 

en plats i den dagliga verksamheten.  

6.3 Analytiska slutsatser 
Med analytiska slutsatser menar vi den avslutande fasen i vårt arbete som handlar om att 

diskutera – spegla – våra ovan redovisade empiriska slutsatser i förhållande till 

forskningslitteratur inom området och vår tidigare angivna teoretiska referensram. Vi 

återkommer till referensramen nedan, men först gör vi en mer allmänt hållen återkoppling till 

vår inledande litteraturgenomgång i allmänhet.  

6.3.1 Vår studie i ljuset av några forskningsarbeten om könsmönster 

Vår studie ger naturligtvis inte några bestämda svar på frågan om pedagogerna inom den 

valda förskoleverksamheten behandlar flickor och pojkar utifrån specifika könsordningar. Vår 

studie indikerar dock att under den begränsade tidsperiod som studien genomfördes i den här 

specifika miljön finns uppenbara skillnader mellan hur pedagogerna hanterar pojkar och 

flickor. Vi kan konstatera att dessa resultat stämmer överens med vad Erden & Wolfgang 

(2004) lyfter att pedagoger ger pojkar mer uppmärksamhet än flickor.  

Att inte bli sedd eller hörd gör att flickor får dålig självkänsla (Zaman, 2007) och att – som 

framträder som interaktiva mönster i vår studie – få tillsägelser ofta kan leda till att flickorna 

reproduceras i den förväntade könsordningen, där flickorna är underordnade pojkarna. Detta 

reflekteras sedan på flera samhällsnivåer, t.ex. i fråga om arbetsmarknadens tydliga 

könsfördelning (Hirdman, 2001, 2004, Carlson, Egeland & Sroufe 2004, Tallberg Broman, 

2002).  

Den genomförda studien representerar som framgått inte den observerade verksamheten som 

helhet, men det ger ett underlag för fortsatta fördjupade studier. Den kan i bästa fall väcka 

nyfikenhet och medvetenhet bland de pedagoger som arbetar på den aktuella förskolan om 

hur man som pedagog kan arbeta med det av styrdokumenten påbjudna jämställdhetsområdet. 

I intervjun med pedagogerna framgick att de förklarade iakttagelsen att det var flickorna som 

tog ordet mer spontant med att flickorna generellt sett var mer framåt. Detta något ytliga 

försök till förklaring styrker vår tro på att det bland pedagoger finns behov av att utifrån 

observationer reflektera över sin egen verksamhet på ett sådant sätt som öppnar för att man 

ser verksamheten med nya ögon.  
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Resultatet visar vidare att det finns en könsfördelning i hur barnen använder inomhusmiljön. 

Martin & Rumble (2004) och Davies (2010) nämner att barn tidigt delar upp sig i förskolans 

miljö. Svaleryd (2002) särskiljer pojkars och flickors lek, genom att pojkars lekar ofta är 

fysiska med tydliga hierarkier och flickornas lekar utgår från rollen som omhändertagande 

och i hemmiljö. Askland & Sataoen (2003) tar upp att barn skapar sin identitet genom 

socialisation med omgivningen, om flickorna endast leker i hemvrån socialiseras de in i de 

förväntningarna att de ska söka sig till hemmet.  

Statistiken visar att fler kvinnor idag tar större ansvar i hemmet(www.scb.se, Henkel, 2006), 

och vårt resultat motsäger inte att flickor redan i förskolemiljön socialiseras in i den rollen.  

Denna problematik diskuteras av Chick, Heilman- Houser & Hunter (2002) som visar 

förloppet av reproduktionen och pekar på vikten av att barn får möta en förskolemiljö så fri 

från dessa traditionella förväntningar som möjligt. Barn ska snarare möta en miljö som 

utmanar dessa förväntningar.  

6.3.2 Resultatet kopplat till den teoretiska referensramen 

Allmänt uttryckt visar vårt empiriska material en tydlig koppling till Hirdmans (2001) 

genussystem. Den första principen, isärhållande av könen, kan ses i resultatet hur flickorna 

spenderade mest tid i hemvrån, där de flesta av lekarnas innehåll handlar om 

omhändertagande.  

Pojkarna valde platser där de var mer fysiskt aktiva, framförallt bygghörnan. Flickorna valde 

miljöer där de var stillasittande med aktiviteter som skapande och spel. Eftersom flickorna 

primärt sökte sig till fysiska rum som hemvrån kunde ett beteende som svarar mot ett 

traditionellt synsätt kvinnors roll i samhället skönjas, d.v.s. att kvinnan är kopplad till hem 

och hemarbete. Som vi varit inne på ett flertal gånger nämner pedagogerna i intervjun att 

pojkarna bara går till hemvrån om flickorna redan är där, vilket vi tolkar som en indikation på 

att det är flickorna som dominerar denna miljö.  

Den andra principen i genussystemet, principen om hierarki, handlar om att avgränsa sig från 

det andra könet. Av våra miljöobservationer framgår att flickorna använder den fysiska 

förskolemiljön i sin helhet i större utsträckning än pojkarna. Vi menar att detta indikerar att 

flickor har lättare att bryta mot könsbarriärer än pojkar (Hirdman, 2001). Även i våra 

måltidsobservationer kan en koppling till den andra principen i genussystemet skönjas.  

Pojkarna i observationen får mer uppmärksamhet av pedagogen i form av tilltal, frågor och 

blir tilltalade med namns nämnande. Flickorna får däremot fler tillsägelser vilket öppnar för 

ett interaktivt mönster som svarar mot att flickor ska vara underordnade (Hirdman, 2004).  

 

 

http://www.scb.se/
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7. Fortsatt forskning och avslutning 

 

För att gå vidare och fördjupa de mycket preliminära slutsatser som denna studie utmynnat i 

tonar strukturerade observationer, men med fokus på såväl öppna slutna frågor, fram som en 

gångbar strategi. Öppna frågor innebär frågor där informanten kan ge utvecklande svar, 

medan stängda frågor inte medger nyanserade svar av detta slag. Som framgått är den 

begränsade studie som här genomförts och redovisats inte inriktad på kontextuella eller 

persondata, utan den är en strikt kartläggning utifrån observationerna. Den teoretiska 

referensramen som vi använt anser vi vara ett relevant analytiskt verktyg även för utvidgade 

studier av det föreslagna slaget.  

Att använda sig av observationer bedömer vi som ett lämpligt verktyg för förskolans 

pedagoger i syfte att öka kunskaperna om den könsordning som förskolan enligt 

styrdokumenten ska arbeta med. De intervjuade pedagogerna pekade dock på vissa problem 

med att observera kollegor, bl.a. befarade man att detta kan skapa laddade situationer. Det kan 

också vara svårt att granska sig själv om man känner sig osäker i sin roll som pedagog. Ett 

accepterande klimat i verksamheten, kunskap och kartläggning kan vara en ögonöppnare för 

hur kön socialt konstrueras. Vi tror alltså på att arbeta in detta verktyg i förskolans 

vardagsarbete kan ha en stärkande effekt på såväl profession som verksamhet. Om dessutom 

observationerna följs upp med handledande konstruktiva samtal kan detta verktyg bli en 

naturlig del i verksamheten (Henkel, 2006).  
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Bilaga 1  

 

Informationsbrev till föräldrarna. 

Brev till föräldrarna  

Hej! 

Vi är två tjejer från Mittuniversitetet. Vi läser vår sista termin och ska göra ett examensarbete. 

Vi har fokuserat på några frågeställningar kring genus och för att kunna besvara dessa 

frågeställningar behöver vi genomföra några observationer i en verksamhet. Vi kommer 

endast använda oss av penna och papper.  

Vi hoppas att ni på XXXXXXXX förskola ska kunna hjälpa oss. 

Vi utgår från de etiska principerna som innebär att materialet behandlas konfidentiellt  

- Det är frivilligt att delta och det finns alltid en möjlighet att dra sig ur. 

- Vi kommer använda figurativa namn som pedagog 1 för att varken barn, pedagoger eller 

förskola ska kunna identifieras.  

- Materialet kommer endast vara tillgängligt och användas i examensarbetet. 

Med det sagt så hoppas vi verkligen att alla kan känna sig trygga med sitt deltagande!   

Vi siktar på att starta studien v.38.  

Om ni har några funderingar eller frågor så får ni gärna kontakta oss: 

Victoria Wallin  

Mail: xxxxxxxxxxx 

Sofia Engberg Sepänaho 

Mail:xxxxxxxxxxxxxx 

 

Med vänliga hälsningar Sofia och Victoria  
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Bilaga 2  
 

Informationsbrev till personalen 

Information till inblandade i examensarbetet under period 2013-09 

Hej  

Vi är två tjejer som heter Sofia och Victoria. Vi läser vår sista termin på Mittuniversitetets 

lärarutbildning.  Vi vill börja med att säga tack till alla ni som kommer att möta oss under vårt 

examensarbete. Detta bidrar till vår utbildning och en chans att utveckla våra vetenskapliga 

färdigheter.  

Vi har valt att fokusera på genus. Med genus syftar vi på det konstruerade könet. För att 

besvara våra frågeställningar så behöver vi observera er miljö och sitta med under 

matsituationerna under 1 veckas tid.  

Vi utgår från de etiska principer som innebär att materialet behandlas konfidentiellt.  

- Allt deltagande är frivilligt och det du har alltid möjlighet att avbryta när som helst.  

- Vi kommer inte använda namn under insamlingen, av varken barn eller pedagog. Vid 

skrivning av arbetet har vi valt att använda oss av pedagog 1 osv.  

- Det insamlade materialet kommer endast att användas i examensarbetet. 

 

Om ni har några frågor så får ni gärna kontakta oss: 

 

Sofia Engberg   Victoria Wallin 

Mail: soen0700@student.miun.se  Mail: Viwa1000@student.miun.se 

Telefon: 073XXXXX   Telefon: 070XXXXXX 

 

 

 

mailto:soen0700@student.miun.se
mailto:Viwa1000@student.miun.se
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Bilaga 3  

 
Intervju frågor och sammanställning 

Situation: 2 pedagoger 

1. Kan ni berätta om hur ni ser genus i er verksamhet?  

Vi försöker så gott det går att ge alla barn lika. Man ska se hela människan. Försöker tänka på 

att behandla alla barn lika oavsett kön men ibland kommer man på sig att man behandlar 

barnen olika. Vi kan inte tvinga någon att leka med någonting dem inte vill leka med. 

Pojkarna leker mycket i bygghörnan, och vi har funderat på hur vi kan vara med och försöka 

erbjuda dem andra alternativ också. Pojkarna går bara till hemvrån om flickorna är där. Små 

lego är ett material vi märkt att alla leker med, både flickor och pojkar.  

 

2. Om ni skulle använda er av observationsscheman, vilken situation skulle ni vara 

intresserad av att observera?  

Den fria leken eller påklädning. I den fria leken hör man mycket diskussioner om man kan 

vara pappa om man är tjej, vem som ska vara mamma och syster. Man kan höra barnens 

funderingar.  

 

3. Om ni skulle observera varandra, vilka fördelar och nackdelar ser ni med det?  

Fördelen är att man inte vet vad man säger och gör ibland, och att då bli observerad ger en 

objektiv syn på det hela. Nackdelar är att det kan vara känsligt, när man ska vara rak och säga 

vad man tycker. Det kan vara lättare om det är någon utifrån som genomför observationen. 

Någon från ett annat arbetslag skulle kunna komma och filma hela arbetslaget, för att sedan 

diskutera vad man sett. Då skulle det inte bli lika personligt.  

 

4. Utifrån dessa kategorier vad tror ni att vi fick fram för resultat på 

måltidsobservationen?  

Flickorna är fler i antal och tar nog mer plats. Grabbarna är nog tystare vid matsituationen.  

 

5. Hur upplevde ni vår närvaro vid måltidsobservationerna?  

Dem kände sig besvärad på det viset att dem hade en ny inskolad pojke som grät. Vilket 

möjligtvis skulle försvåra vår situation till att observera. 
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Bilaga 4 
 

Observationsmall för måltidsobservationen 
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Observationsschema för miljöobservationen 

 

 

 
 


