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 Abstrakt 
I läroplanen för förskolan fram skrivs tydligt arbetet med värdegrunden, de 

etiska rättigheterna och strävan om jämställdhet i förskolan (Skolverket, 2010). 

Forskning visar på olikheter i pedagogers sätt att bemöta flickor och pojkar. 

Det visar även på att pedagoger kan samtala om ett genusarbete, men däremot 

har de svårt att utföra detta i praktiken. Vi valde att studera hur 15 pedagoger 

agerar i förhållande till barnen. Syftet med vår studie var att få kunskap om 

hur 15 pedagoger arbetar genusmedvetet i förhållande till barnen. Vi har 

använt oss av en tolkande ansats där vi utgår ifrån ett feministiskt 

poststrukturalistiskt perspektiv i vår analys. Vår kvalitativa studie är relativt 

liten då vi valde ut 4 förskolor för våra observationer. Observationerna har gett 

oss ett resultat som visar hur pedagoger agerar i förhållande till barnen. I 

resultat finns 7 olika kategorier som beskriver pedagogers agerande i 

förhållande till barnen, där vi visar hur pedagoger styr barnen genom olika 

strategier som innehåller genusnormer. 
 

 

 

Nyckelord: Genus, feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv, genusnormer, 

styrning, pedagoger, lek. 
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 Inledning  
Lindqvist (2002) förklarar att förskolans verksamhet och struktur är uppbyggd 

utifrån ett vuxenperspektiv. Med detta menas att det är de vuxna som 

upprättar och ordnar verksamheten efter sina egna normer och behov vilket 

ledet till att barnen blir förskolans gäster. Barnen i förskolan påverkas av 

pedagogernas styrning. Barnen vågar därför inte överskrida de 

vuxenkonstruerade reglerna. 

 

Enligt läroplanen för förskolan (skolverket, 2010) skall pedagoger arbeta för att 

stimulera barns utveckling, lust till livslångt lärande samt arbeta så att barnen 

utvecklas till demokratiska medborgare. Förskolans verksamhet ska präglas av 

det etiska förhållningssätt som värdegrunden i förskolans uppdrag beskriver. 

Det etiska förhållningssättet beskriver hur pedagoger bör förhålla sig till 

barnen så att barnen utvecklar omtanke till andra människor, rättvisa och 

jämställdhet samt förståelse för egna och andras rättigheter, alltså de etiska 

värderingarna. Läroplanen lyfter också fram att pedagogers handlade har 

inverkan på barnens utvecklande av de etiska värderingarna, eftersom barn lär 

sig de normer och etiska värden främst genom upplevelser i leken. 

Pedagogerna bör därför medvetet använda sig av leken för att skapa 

jämställdhet mellan könen i arbetet med genus (Skolverket, 2010). Leken i 

förskolans värld är väl beforskad av många och anses ha ett högt värde. 

Litteraturen framskriver leken som något av det mest betydelsefulla som barn 

gör. När barn leker så gör de det därför de ska kunna förhålla sig till livet, 

menar Ekelund (2009). Men enligt Tullgren (2003) sker hela tiden en form av 

styrning av vuxna i barns lek, i förskolan. Detta kan synas mer eller mindre. 

Vanligt är att pedagoger leker med barnen i tron om att barnen själva får 

bestämma i leken, men att det i själva verket är den vuxne som formar den. 

Något som kan skilja sig i leken är att barnen leker det som är just nu och 

pedagogerna oftast blickar framåt och ser leken som ett lärande, detta innebär 

att de inte har samma syfte och mål med leken (Tullgren, 2003). 

 

Gannerud & Rönnermann (2007) förklarar att genusbegreppet används för att 

förklara de socialt grundade föreställningarna och normerna. De socialt 

grundade föreställningarna och normerna handlar om skillnader när det 

kommer till det manliga och det kvinnliga könet. Föreställningarna om kön 

och normerna skapas i samband med sociala och kulturella sammanhang inom 

familjen, institutionerna och samhället. Genus är föränderligt och skapas via 

människors handlande vilket leder till sociala och kulturella skillnader mellan 

kvinnor och män. Genusregimen i förskolan beskriver hur verksamheten 

påverkas av de värden, diskurser, sociala relationer och erfarenheter 

personalen har och visar inom förskolans verksamhet. Genus är beroende av 

språket, rum, regler och tid eftersom den formar den sociala praktiken hos 

pedagogerna och hur de arbetar (Gannerud & Rönnermann, 2007; Öhman, 

2011). När det gäller barns uppfattningar om genus så påverkas de av 
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pedagogernas förväntningar på dem samt hur samhällsstrukturen visar på vad 

som är normalt för flickor och pojkar. Barnen påverkas också av samhällets 

genusordning när de leker. Pojkar leker oftare aktiva lekar som när en jagar 

och den andre rymmer, medan flickorna leker lekar med relationsinnehåll 

såsom hem och familj (Davies 2003; Öhman, 2011). Därför menar Öhman 

(2011) att det är viktigt med en medvetenhet om genus och barns lekar så att 

pedagogerna kan granska genuskonstruktionen i leken. Men problemet ligger 

hos pedagogerna i förskolan som ofta bemöter barnen olika och ger dem olika 

förutsättningar beroende på om de är pojkar eller flickor, vilket i sin tur bildar 

grupper och klyftor mellan det manliga och kvinnliga könet.   

 

Läroplanen för förskolan visar på att pedagogers uppdrag är att arbeta utifrån 

ett genusmedvetet arbetssätt (Skolverket, 2010). Samtidigt som forskning pekar 

på att pedagoger inte alltid handlar genusmedvetet i sitt arbete med barnen på 

förskolan. Därför kommer vi att undersöka hur 15 pedagoger arbetar 

genusmedvetet i förhållande till barnen?  
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 Bakgrund 
Bakgrunden börjar med att förklara makt och styrning som påverkar barn och 

vuxnas handlande.  Därefter beskriver vi olikheterna mellan pojkar och flickor 

samt hur pedagoger i förskolan arbetar med genus utifrån Läroplanen för 

förskolan (Skolverket, 2010). Som avslutning beskriver vi lekens betydelse för 

barnen och deras lärande samt tillägnandet av etiska förhållningssätt ur ett 

genusperspektiv.   

 

Feministisk poststrukturalism  

Vi har valt att arbeta med ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv i 

metoden. Detta ger oss en ram att tänka utifrån när vi ser på könsskapande och 

normer i pedagogernas arbete med barnen. Enligt Eidevald (2009) så ger 

feministiskt poststrukturalistiskt synsätt oss möjligheten att utmana 

föreställningarna om kön som en biologisk och kroppslig given kategorisering. 

Synsättet utmanar den mansnorm som råder där mannen är dominant och 

framhäver samhällsstrukturerna som en orsak till hur mycket makt och 

utrymme de båda könen tilldelas. Uppfattningarna om vad som är typiskt för 

män och kvinnor varierar beroende på vilken kultur, vilken samhällsklass och 

i vilken generation människan tillhör. Fokus ligger på kvinnor och mäns 

individuella lösningar istället för att se på män och kvinnor som grupp. Det 

centrala med teorin är hur kön görs och återskapas med hjälp av 

föreställningar om vad som är typiskt för det ena eller andra könet, menar 

Eidevald (2009). Syftet med teorin är att göra genus förståeligt och ge oss 

uppfattning om varför genusorättvisor existerar (Eidevald, 2009).    

 

Poststrukturalism 

Den poststrukturalistiska teorin ger oss en ram att utgå ifrån när vi ser på 

pedagogernas agerande i förhållande till barnen. Men den ger oss ett 

antagande om att de strukturer och processer i den sociala världen är 

föränderliga men också starka. Starka på så vis att de kan förändra, tvinga på 

och forma människors agerande. Strukturerna och processerna i den sociala 

världen förstärker också människors levnadsmönster som det bästa sättet att 

handla och leva. Att utgå från ett poststrukturalistiskt synsätt menas att barnet 

som individ utvecklas i en ständigt pågående process. Människor kan 

framhäva sig själva som individer, eftersom de lärt sig de gamla diskurserna 

som ligger till grund för hur människor är och förväntas vara, i förhållande till 

vilket kön de har. Människor kan därmed opponera sig mot andra individer 

som inte följer dessa diskurser, och se dessa som onormala och framhäva sig 

själv som normal. Vårt sätt att styra och skapa det normala jaget kan ses som 

ett sätt för oss människor att behålla ett enhetligt, samlat och relativt statiskt 

jag. Om vi ser på samhället som föränderligt som skapas via diskursiva 
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praktiker kan vi få kunskap om hur människan upprätthåller, och skapar den 

sociala världen som ligger till grund för vårt handlande. Men det kan också ge 

oss kunskap om hur vi kan förändra den världen genom att ifrågasätta en del 

diskurser och skapa nya. Språket kan ses som ett redskap för oss att 

kommunicera nya diskurser. Språket kan hålla kvar de gamla diskurserna 

eftersom hur vi samtalar om något får betydelse och formar människor runt i 

kring oss (Davies, 2003; Dolk, 2013). I framtiden så menar Davies att vi ser en 

förändring som handlar om att barn ser sig själva som barn och inte är 

uppdelade efter vilket kön de bär. Barnen behöver en diskurs som frigör dem 

från det bestämda könet som skapar deras identitet (Davies, 2003).    

Styrning 

Innebörden av begreppet har hämtats från Tullgrens (2003) tolkning av 

Foucaults resonemang om makt.  Tullgrens tolkning av Foucault förklarar att 

människan har studerats och efter det har kunskap om detta bildats, vilket i sin 

tur har lett till att utforma människor enskilt och i större konstellationer. 

Makten formar en slags syn på människors sätt att vara. Det en människa själv 

ser på sitt sätt att vara, och sin syn på sig själv, är egentligen uppbyggt av ett 

flertal konstruktioner. Detta innefattar att människan blir styrd i sättet att se 

sig själv, och därmed underordnar sig sanningen hur den i själva verket är. 

Foucault beskriver maktutövning som en styrningsstrategi som beskrivs som 

rationaliteter för styrning. Rationaliteter för styrning innebär att styrning kan 

ses som en uppfattning om vad ett barn är och hur de ska styras. 

Uppfattningen kan utgå ifrån utvecklingspsykologiska perspektiven som ger 

oss en ram för hur vi ser på barn och hur vi förhåller oss till dem. Styrningen 

sker därför i olika institutioner som innehar barn, såsom förskolan. Foucault 

menar att styrningen kan ändra, styra in samt reglera människors agerande. 

Syftet med styrningen är att bidra till en välfärd hos människorna. För att 

uppnå välfärden så bör människor som styr se och uppfylla behoven hos de 

underordnade människorna. Genom styrningens goda syfte i riktning mot 

välfärd blir makten effektiv. Människorna känner sig fria under styrningen så 

länge de förhåller sig inom de uppfattningar som finns om dem (Tullgren, 

2003). 

 

Historisk syn på pojkars och flickors lek  

Leken har ett högt värde och har sedan länge haft ett stort inflytande på 

förskolans styrdokument. Den beskrivs ofta utifrån utvecklingspsykologiska 

teorier där man ofta framskrev pojkar och flickors lek som olika. Olikheterna 

beskrevs ofta som utvecklandet av barnets sociala samspel där flickor ansågs ta 

mer hänsyn till sina kamrater i mycket tidigare ålder. Samtidigt beskrevs 

skillnad i pojkarnas utveckling då de utvecklade det sociala samspelet mycket 

senare. Pojkarna ansågs hellre vilja leka med barn av samma kön än med 

flickor. Ur en historisk synvinkel så framställs pojkar som mer aggressiva än 

flickor och det visas redan i två till tre års ålder. Inom traditionen så leker 

pojkar våldsammare lekar än flickor. Anledningen till pojkars vilda lekar anses 
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bero på biologiska och sociala faktorer. De biologiska faktorerna förklaras 

genom att flickor och pojkar föds med olika förutsättningar för lek. Samt att 

det visar sig att föräldrar busar mer med pojkar. Pojkarnas sociala utveckling 

påverkas av den rådande mansnormen vilket innebär en högre position som 

ger makt och styrka. Eftersom utvecklingen av pojkar och flickor beskrevs så 

olika så framskrevs också pedagogernas särskiljande förhållningssätt till 

barnen. Pedagogerna ansågs därför behöva anpassa sitt bemötande till pojkar 

och flickor för att ge barnen rätt verktyg till utveckling (Eidevald, 2009). 

 

Barns förutsättningar ur ett genusperspektiv 

Pojkar och flickors förutsättningar ser olika ut i förskolan eftersom 

pedagogerna styr flickor och pojkar olika. I leken är det mycket vanligt att 

pojkar håller sig ifrån pedagogerna och flickorna leker i deras närhet. Flickor 

får ofta i uppdrag att hjälpa pedagogerna medan pojkarna sällan tillfrågas. 

Forskning visar även på att i den fria leken väljer barnen att vara uppdelade i 

grupper efter sitt kön. Pojkar får oftare ordet och tilldelas mer utrymme än 

flickor, i en aktivitet som vuxna leder. Vanligt är då pojkar låter om sig och 

hörs mycket att det bara tillåts eftersom detta ses vara pojkars sätt att vara. 

Däremot om flickor hörs mycket ses detta som att de kliver över gränsen för 

hur det är acceptabelt att uppträda, detta ses mer provocerande. Pojkar får 

även automatiskt mer handräckning än flickor, och de får även mest 

tillsägelser. Då slutna frågor ställs så går dem oftare till pojkar och flickor får 

svara på öppna frågor. Styrningen mot flickor anses vara mer strikt om de 

visar sitt missnöje och inte uppträder efter de normer som är (Dolk, 2013; 

Eidevald, 2009; Olofsson, 1991).  

 

Pedagogers traditionella förhållningssätt till leken 

Enligt förskolans tradition så har föreställningarna om pedagogers uppgift 

varit att förhålla sig passiv och observerande, vilket innebär att barnen 

förväntas lära sig ta hänsyn till varandra när de leker. Pedagogerna ska styra 

in barnen på det korrekta beteendet för att barnen ska socialiseras in i 

kollektivet, exempelvis så styr pedagogerna bort högljudda lekar. Pedagogerna 

ska också skydda leken så att den kan fortlöpa. Dessa föreställningar om 

pedagogers styrning har funnits länge i förskolans tradition vilket också ger 

styrningen ett starkt värde. Barnen i förskolan idag har förväntningar på sig att 

de ska utvecklas och lära sig något i förskolan. Barnens lärande bör ske via 

leken som redskap (Eidevald, 2009). 

 

Att betraktas som man eller kvinna  

I positionen som man bör man bete sig kontrollerat aggressivt samt 

underordna kvinnor. Att bryta mansnormen och ingå i den kvinnliga normen 

innebär att sätta sig i en position som mindre värd och underordnat det 
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manliga könet. Inom institutionen så utgör detta manlighetsideal en svårighet 

för pojkarna att inta någon annan position än den som förväntas av dem. 

Vilket leder till underordning av flickor och barn som törs överskrida det som 

inte verkar typiskt för män. Den manliga normen framhävs och synliggörs i 

pedagogernas och barnens värld på förskolan. Detta påverkar pojkarnas och 

flickornas rätt till lika inflytande, eftersom flickorna hålls tillbaka medan 

pojkarna får mer plats. Därmed blir flickor underordnad och mansnormen 

förstärkt (Eidevald, 2009; Ärlemalm- Hagser & Pramling Samuelsson, 2009). 

 

Genusmönster  

Forskning visar att barnen idag som går i förskolan anses möta parallella 

genusmönster i förskolans vardag. Med det menas att upprätthållandet av 

stereotypa strukturer och mönster sker i förskolans vardag. Men även 

överskridandet samt omtolkande av uttryck och avtryck förekommer i 

vardagen på förskolan. Upprätthållandet av de stereotypa strukturerna 

förklaras genom att stereotypa gestaltningar i barns lek i förskolan förstärks 

när barnen interagerar med pedagogerna, eftersom pedagogernas 

föreställningar om vad som intresserar pojkar respektive flickor framhävs och 

syns i barnen lekar i form av lekhandlingar (Dolk, 2013).  

 

Läroplanen i förändring  

År 2004 gav skolverket ut en rapport. Rapporten innehöll en viss förändring av 

förskolans läroplan. Förr framskrevs barnkollektivet som ett fokus i läroplanen 

numera så är det fokus på det enskilda barnets utveckling och lärande. När det 

gäller lärandet så är fokus mer på det individuella lärande än barnkollektivets. 

Risken med att ändra fokus är att vi ser det som uppfattas som brister hos 

enskilda barn, eftersom fokus läggs på det enskilda barnet. Om pedagogerna 

på förskolan ser utifrån barnens brister, kan förskolan arbeta med att forma 

barn i enlighet med de rådande normerna dvs. korrekt beteende hos barn. Att 

forma barnen mot ett korrekt beteende blir en central del för arbetet i 

förskolan. Det korrekta beteendet blir framträdande men också 

föreställningarna om vad som är ett korrekt beteende hos flickor samt pojkar 

är (Eidevald, 2009). 

Läroplanen och arbetet med jämställdhet 

I läroplanen Lpfö- 98 (rev, 2010) betonas vikten av vuxnas beteende och arbete 

som en central del i förskolans verksamhet. Texten om flickor och pojkars rätt 

till lika utveckling och lärande oberoende vilket kön de har, kan jämföras med 

pedagogers uppdrag med jämställdhet. Jämställdhetsarbetet i förskolan kan 

beskrivas att pedagogerna ska förhålla sig likartat till flickor och pojkar. 

Samtidigt som de ska utmana och uppmana barnen till att överskrida 

könsnormer och stereotypa könsmönster. Problemet som framhävs är att det 

inte skrivs fram hur pedagogerna ska arbeta med jämställdhet i förskolan. I 

läroplanstexten för förskolan beskrivs pedagogernas ansvar i verksamheten 
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medan barnen beskrivs som objekt. Om läroplanen omskrevs så att barnen 

istället är aktörer och samarbetspartners med pedagogerna, så skulle barnen få 

mer makt och en annan position. Detta gör det möjligt för barnen att förändra 

verksamhetens utformande (Eidevald, 2009). 

 

Arbetsätt för genus i förskolan 

I arbetet med genus i förskolan finns två arbetssätt att arbeta utifrån. Det första 

sättet innebär att barnen får tillgång till material, saker och lokaler som varken 

tilltalar pojkar eller flickor intresse. Här förespråkas det även att bemötandet 

av barnen skall vara neutralt, och i sättet att tala används det endast ord som 

inte anknyter till varken det ena eller det andra könet. Det andra sättet att 

arbeta med genus i förskolan är att ge barnen de som inte anses finnas 

tillräckligt av hemma. Att låta barnen ha och leka med saker som är 

könsneutrala. Pedagogerna kan också ge barnen möjligheter att kliva över 

”gränsen”, genom att barnen själva testar nya positioner som det motsatta 

könet vanligtvis förväntas göra. Att kliva över gränsen innebär att leda in 

pojkarna mot hem och relationslekar och flickorna bör uppmuntras att agera 

mer utåtriktat och ta för sig mer. Men även att lämna mer utrymme för det 

kvinnliga könet att synas mer och låta det manliga könet hjälpa till och 

samverka (Davies, 2003; Dolk, 2013; Ärlemalm- Hagser & Pramling 

Samuelsson, 2009).  

 

Pedagoger och genusarbete  

Det som är framträdande är att pedagogernas arbetssätt med att motverka 

traditionella könsmönster inte syns alls i arbetet med barnen i förskolans 

verksamhet (Ärlemalm- Hagser och Pramling Samuelssons, 2009; Dolk, 2013; 

Eidevald, 2009). I Eidevalds (2009) studie framgick det att pedagogerna hade 

lätt att samtala kring begreppet jämställdhet och vad begreppet innebar. 

Problemet var att tillämpa arbetssättet i verksamheten.  De problem som 

pedagogerna beskrev handlade om yttre påverkan på barn t.ex. massmedia, 

samtidigt som pedagogerna menade på att det också var vårdnadshavarnas 

som var skeptiska mot jämställdhetsarbetet i förskolan. Pedagogerna 

förklarade att de som var vårdnadshavare till pojkar inte ville att pojkarna 

skulle handla flickaktigt. Samtidigt de flesta vårdnadshavare till flickor tyckte 

att det var positivt med ett jämställdhetsarbete, vilket kunde vara ett tecken på 

hur den manliga normen hotas och försvaras. 

 

Lek och genus 

Enligt Olofsson (1991) så består leken av olika beteende regler, t.ex. om hur en 

mamma är eller hur en busschaufför gör. Ju fler upplevelser barnen får av 

olika karaktärer ju mer verklighet blir det för barnet. I leken tillägnar sig 

barnen de etiska normer genom att inta de olika lekrollerna som vuxna är 

förebilder för. Olofsson lyfter också fram att pojkar och flickor i förskolan leker 
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olika. Skillnaden mellan könen i leken visas tydligast efter det barnet fyllt tre 

år. Olofsson hävdar att vid tre års ålder och framåt så har barnet börjat 

uppfatta sig själv som antingen pojke eller flicka, vilket också påverkar leken. 

Olikheterna mellan könen förstärks av de vuxna eftersom de påverkar barnen 

genom att dela in dem i pojkar och flickor. Själva uppdelningen sker genom att 

barnen tilldelas leksaker efter vilket kön de har. 
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 Syfte 
Syftet med vår studie är att få kunskap om hur 15 pedagoger arbetar 

genusmedvetet i förhållande till barnen. Vi vill veta vilka former av styrning 

som förekommer i barnens värld på förskolan om vi tittar utifrån ett 

genusperspektiv. För att kunna besvara detta syfte har vi formulerat en 

frågeställning. 

 

 Hur kan vi förstå 15 pedagogers agerande ur ett genusperspektiv? 
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 Metod 
I metoddelen beskriver vi hur vi använt oss av kvalitativa observationer för att 

samla material till vår studie. Vi motiverar valet av vår metod och beräknad 

tidsplan för insamlandet av empirin. Senare beskriver vi hur vi använt oss av 

målstyrda urval och beskriver de forskningsetiska principerna som vi utgått 

ifrån när vi tagit kontakt med pedagogerna, vårdnadshavarna och barnen. I 

delen om databearbetning beskriver vi hur vi tagit del av materialet och 

bearbetat det. I den näst sista delen beskrivs metoddiskussionen där vi tar upp 

olika dilemman som kan ha betydelse för studien validitet och reliabilitet. Den 

sista delen som tar upp genomförandet beskriver hur själva observationerna 

och insamlandet av empirin gick till samt hanteringen av bearbetningen av 

empirin.      

 

Metodval  

Syftet med vår studie är att få kunskap om hur 15 pedagoger arbetar 

genusmedvetet i förhållande till barnen. Genom att basera studien på 

kvalitativa observationer så kan vi få kunskap om detta område. Genom att 

utgå från en tolkande ansats innebär att vi vill försöka förstå och tolka det vi 

studerar, alltså hur pedagogerna agerar i förhållande till barnen (Hyldgaard, 

2008). När vi analyserar våra anteckningar så utgår vi ifrån feministiskt 

poststrukturalistiskt perspektiv, vilket innebär att vi ifrågasätter den 

maktordning som framhäver mannen som norm. Samtidigt som teorin låter 

oss se på vilket utrymme som barnen ges beroende på om de är pojkar eller 

flickor i förskolan (Eidevald, 2009).   

Med hjälp av en kvalitativ studie så studeras fenomenet i sin naturliga miljö 

(Ahrne & Svensson, 2011). Vi vill undvika att påverka människorna beteende i 

vår undersökning. Vi använde oss av kvalitativa deltagande dolda 

observationer för att studera hur en grupp förskollärare arbetar genusmedvetet 

i förhållande till barnen. Vårt val av att vara deltagande observatör grundar sig 

främst på att skapa en god relation till pedagogerna och barnen, så att 

stämningen blir så naturlig som möjligt. Vi är medvetna om att omfattningen i 

delaktigheten kan variera (Ahrne & Svensson, 2011).  Att observera något 

innebär att systematiskt försöka få syn på något genom och studera det. För att 

studien ska bli kvalitativ så använde vi oss av studiens frågeställning när vi 

observerar och antecknar ner det vi finner relevant med hjälp av penna och 

papper. Vi väljer också ut vilka episoder som är relevanta för vår studie för att 

den ska bli kvalitativ (Løkken & Søbstad, 1995). Det hade varit möjligt att filma 

pedagogerna och barnen men risken för att kränka personerna som deltar i 

våra observationer så valde vi bort den metoden (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

Fördelen med att vara en dold observatör innebär att de som blir observerade 
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inte är medvetna om genusperspektivet eftersom detta kan påverka deras 

agerande i förhållande till barnen. Att vara dold observatör innebär inte att 

man utesluter de forskningsetiska reglerna, eftersom miljön där observationen 

sker i är offentlig, vilket syftar till att det inte är människors privata liv som 

observeras. Samt att informanternas namn och identitet inte kan spåras i 

studien (Arhne & Svensson, 2011). 

 

Vi är medvetna om att som observatör så kan man påverka barngruppen och 

pedagogerna vilket är viktigt att ha i åtanke och ta hänsyn till när man gör en 

observation (Løkken & Søbstad, 1995). Eftersom vår studie utgår ifrån ett 

genusperspektiv så funderade vi på hur vårt förhållningssätt kan påverka 

barnen och pedagogerna, så vi försökte hålla oss neutrala och inte påverka 

styrningen. Det är viktigt att som deltagande observatör förhålla sig till sin 

egen subjektivitet så att vi inte påverkar pedagogerna och barnen (Løkken & 

Søbstad, 1995). Vår strävan är att inte påverka pedagogernas och barnens 

samspel så mycket utan istället hänga med. Som deltagande forskare har man 

möjlighet att leva sig in i andra pedagogers situation och uppleva det via alla 

sinnen (Ahrne & Svensson, 2011).   

 

En pedagog kontaktade oss innan observationen och uttryckte en oro och 

undrade vad vår intention med studien var. Då valde vi att berätta för 

pedagogen om vårt genusperspektiv. Genom att delge pedagogen våra 

intentioner med studien så blir denna observation en öppen observation 

(Ahrne & Svensson, 2011).    

 

Vår tidsplan för att samla empiri var cirka fyra veckor. Vi har använt oss av en 

mall som stöd för beskrivning av förskolorna vi besökte (se bilaga 4).  

 

Urval 

Vårt urval är begränsat och vår studie är relativt liten. Vi använde oss av 

målstyrda urval till utförandet av vår studie (Bryman, 2011). Detta innebar att 

vi själva valde ut de förskolor vi besökte. Vi tog kontakt med fyra kommunala 

förskolor, en förskola i en större kommun och tre förskolor i en mindre 

kommun. I de tre förskolorna i den mindre kommunen ansvarade en och 

samma förskolechef för verksamheten. Gemensamt för dessa fyra förskolor var 

att alla ligger i två mindre samhällen. Via förskolornas hemsidor tog vi reda på 

vilka förskolor som beskrev leken som en viktig del i verksamheten och sedan 

valde vi ut fem stycken. Då vi själva bor i ett mindre samhälle har vi av 

bekvämlighet valt att studera närliggande förskolor. Detta innebär att studien 

sträcker sig från en kilometer upp till fyra mil. Vi valde att studera kommunalt 

styrda förskolor som beskriver leken som en viktig del i verksamheten.    

Eftersom studien utgick från ett genusperspektiv valde vi att studera lika 

många flickor som pojkar. Detta innefattade även pedagoger. Men eftersom 

förskolan är ett kvinnodominerat yrke är det svårt att få till en jämt antal 

mellan kvinnliga och manliga pedagoger (Eidevald, 2009). Vi riktade vår 
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studie till alla pedagoger som arbetar med barn i förskolan, män och kvinnor 

som har förskollärarutbildning och även de som inte har någon utbildning. 

Städpersonal och kökspersonal tar vi inte med i vår studie.  

Barnen som deltar i studien är i olika åldrar inom ramen för det åldersintervall 

som förekommer i förskolan. Vi resonerar att barnens ålder kan ha betydelse 

för det som sker i de exempel som vi redogör för. Men vi undersöker inte 

skillnader i pedagogernas styrning med avseende på barnens ålder.  

Förskola 1 

Denna består av två avdelningar där barn mellan 1 och 3 är inskrivna, 

sammanlagt 26 barn. Denna förskola är byggd för att passa en förskola, med 

öppna ytor och glasväggar så att man får insyn i rummen. Där arbetar 6 

pedagoger varav 2 manliga och 4 kvinnliga. En manlig pedagog är 40 år och 

förskollärare med tjugoårs erfarenhet inom barnomsorgen. Den andra manliga 

är barnskötare, 60år och har arbetat i ca 30 år inom barnomsorgen. Två av de 

kvinnliga pedagogerna är barnskötare, 55år och har ca trettioårs erfarenhet. De 

övriga kvinnliga pedagogerna är förskollärare, den ena är 35 år och har arbetat 

i tio år, den andra förskolläraren har tjugoårs erfarenhet och är ca 40år.  

Pedagogerna samarbetar mellan de båda avdelningarna och hjälper varandra. 

Vid vårt besök valde vi att vistas på en av avdelningarna där var barn mellan 2 

och 3 år. I studien deltog 9 flickor och 2 pojkar. På denna avdelning fanns 4 

rum. Ett rum avsatt för musiklek, samling och måltider, ett annat för måltider, 

sagostund och bygg konstruktionslek, ett skaparrum och ett rum med dockvrå 

och äventyrslek.  

Förskola 2 

Förskolan har sin lokal i en del av en skola som ligger bredvid en låg, 

mellanstadieskola. Lokalerna bestod av långa korridorer och stora rum som de 

skärmat av. I denna förskola arbetar 4 pedagoger 3 kvinnliga och 1 man. Av de 

tre kvinnliga pedagogerna är det tre som har förskollärarutbildning, deras 

ålder är en 30år och de andra två 40år. Deras yrkeserfarenhet varierar mellan 

10år och 20års erfarenhet.  Den manliga pedagogen är barnskötare och är ca 25 

år och har ca femårs erfarenhet inom yrket. 19 barn var inskrivna på förskolan. 

10 pojkar och 9 flickor deltog i vår studie. Förskolelokalen bestod av tre rum, 

där ett rum var indelat i en myshörna, slott, pussel och spelhörna och samling. 

Ett rum var också anpassat för måltider och skapande aktiviteter. Det tredje 

rummet som benämndes som skattkistan, var ett rum där bygg och 

konstruktion ägde rum. Även möjlighet för barnen till skapande och möjlighet 

till utlopp för sin fantasi.  

 

Förskola 3  

Förskolan består av två avdelningar. Denna lokal användes förr till 

läkarmottagning, och gjordes om till förskola efter det. Långa korridorer med 

små rum visar på detta. Där arbetade 8 pedagoger, 2 manliga och 6 kvinnliga. 

De manliga pedagogerna är barnskötare med ca femårs erfarenhet i nom 
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barnskötarryrket, den ena är ca 25 år och den andre är ca 60 år. Av de kvinnliga 

pedagogerna är det två som är förskollärare den ena 50år och den andra 35år. 

De övriga fyra pedagogerna är barnskötare, två pedagoger är 50år med över 

trettioårs erfarenhet och de andra två är 20år med två års yrkeserfarenhet.   

Sammanlagt 31 barn var inskrivna på förskolan. Vi valde att utföra vår studie 

på en av avdelningarna där det fanns 20 barn i åldern 2-4 år. 7 flickor och 13 

pojkar. Dagen vi utförde vår studie deltog 7 barn, 6 pojkar och 1 flicka. 

Avdelningen vi besökte hade tillgång till 5 rum. Två rum med matplatser och 

där skapande, bygg och konstruktionslek utfördes. Ett rum med dockvrå. Och 

ett rum där det fanns stora golvkuddar, sagoböcker och tillgång till fordonslek. 

Det femte rummet var under renovering till ett rum för lek med dinosaurier. I 

tre av rummen fanns väggmålningar, där manliga förebilder dominerade, 

seriefigurer som Pettson och Findus, Byggare Bob, Karlsson på taket, Herr 

Nilsson. Pippi och Hello Kitty kunde också ses bland dessa figurer.  

Förskola 4  

I Förskolans lokaler fanns många utrymmen och rum. Halva förskolan delades 

med äldreomsorgens dagverksamhet förr, vilket påverkar lokalernas 

planlösning. Endast halva förskolan var avsedd till förskoleverksamhet då den 

byggdes. Detta kan ses på att det är många långa korridorer, och små rum med 

begränsat utrymme och lite insyn. I den del av förskolan där vi utförde vår 

studie hade förr varit dagverksamhet för äldre. I dag var rummen avsedda för 

matteverkstad med en känsla av skola, dockvrå och utrymmen för rollekar. 

Rum avsedd för Bygg och konstruktionslek, med lego och dinosaurier. Ett rum 

med konstruktionslek med kaplastavar och en koja, ett större rum med scen, 

olika fordon och bilmatta. På förskolan arbetade 4 pedagoger, alla kvinnor. Av 

dessa fyra pedagoger är tre förskollärare och en barnskötare, förskollärarna är 

ca femtioår med ca 25årserfarenhet. Barnskötaren är 50år med trettioårs 

erfarenhet. Det var 18 barn inskrivna på förskolan, 9 flickor och 9 pojkar. I 

studien deltog 13 barn, 7 pojkar och 6 flickor. 

Vid valet av förskolor hade vi även kontaktat en femte förskola, de valde att 

inte delta. Annars tackade alla förskolor vi tillfrågat ja till att delta i studien.   

 

Genomförande 

Vi tog kontakt med förskolechefen och fick ett godkännande att ta kontakt 

med förskolorna, detta gjordes via ett brev (bilaga 1). Sedan kontaktade vi 

pedagogerna via telefon, detta för att höra oss för om de ville delta i vår studie. 

Vi blev kontaktade av en pedagog som hade funderingar kring vår studie och 

ville veta i detalj vad den innebar. Vi förklarade för pedagogen att vi utgick 

ifrån ett genusperspektiv. Innan vi gick ut till förskolorna och gjorde våra 

observationer lämnade vi ett brev personligen till förskolan (bilaga 3), även 

brev till vårdnadshavarna(bilaga 2). I detta brev beskrev vi vilka vi är, och hur 

vi tänkt gå tillväga under observationen. Vi lyfte fram syftet med studien och 

att vi antecknar när vi observerar. Pedagogerna tog sig an uppdraget att lämna 

ut informationsbreven till föräldrarna, och även samla in dem.  Vi beskrev 
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även hur vi senare skulle hantera den insamlade empirin. Pedagogerna fick 

information om de fyra etiska forskningsprinciperna från Vetenskapsrådet, 

som studien utgår ifrån.  I observationerna använde vi oss av penna och 

papper, vilket innebar att vi antecknade då något av intresse dök upp. Vi 

deltog i aktiviteter jämsides pedagogerna, vilket medförde att vi fick möjlighet 

att ta del av samspelet mellan pedagog och barn.  

Våra observationer har skett inomhus, en dag hade förskolorna och vi avsatt 

till våra observationer. Då vi anpassade oss efter verksamheten, barnen och 

pedagogerna så stannade vi lite längre på två av förskolorna, och lite kortare 

stund på två av dem. Totalt så blev det ca 15 timmars observationer, två 

timmar på två av förskolorna och fem timmar på de andra två, där femton 

pedagoger deltog i studien. Vi har använt oss av en observationsmall som stöd 

till att hjälpa oss komma ihåg information om samt hur förskolorna upplevs 

(bilaga 4).  

Gemensamt för alla förskolor var att det fanns möjlighet för barnen till 

omsorgslekar, att leka med dockor och laga mat. Vi benämner dessa platser 

som dockvrå. I lokalerna fanns tillgång till bygg och konstruktionslek av olika 

slag. På alla fyra förskolor fanns möjligheten till skapande och kreativitet i 

leken. Alla fyra förskolor hade tillgång till fordonslek. Matta på golvet med 

symboler för parkering och olika fordon som bilar, flygplan och 

parkeringshus. Tre av förskolorna hade rum där barnen erbjöds möjlighet till 

lek med plastfigurer i form av dinosaurier. Vi valde att ta kontakt med dessa 

förskolor då leken såg ut att vara av stor betydelse i dess arbete. Pedagogerna 

och barnens namn är fiktiva, och vi har valt att benämna förskolorna med 

förskola ett till fyra.  

 

Databearbetning 

Efter varje studie åkte vi hem och satte oss i lugn och ro för att läsa igenom 

våra anteckningar direkt, sedan skrev vi ner anteckningarna i en dator så de 

blev tydligare. Detta för att ha allt så färskt i minnet som möjligt (Løkken & 

Søbstad, 1995).  Eftersom vi observerat hur pedagogerna agerar i förhållande 

till barnen så fanns det en frågeställning som vi utgick ifrån som beskrivs i 

syftet. Denna frågeställning använde vi oss av i bearbetningen av data. Efter 

renskrivning av våra observationer kategoriserade vi vårt resultat i syfte att 

visa på vilka sätt styrningen gått till. Kategorierna framkom ur våra 

observationer. Efter det beskrev vi dessa så utförligt som möjligt och försökte 

förklara hur vi fått fram resultatet.  

 

Vi har valde att observera lekar och aktiviteter i förskolan utifrån kriterier av 

följande slag:  

Lek och aktiviteter där pedagoger deltar. 
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Kommunikation mellan pedagoger och barn samt pedagogernas agerande i förhållande 

till barnen i olika aktiviteter.   

Vi bortsåg från matsituationer.  

Etiska överväganden 

Vi informerade förskolornas chefer och samtliga observerade personer, om 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer som vi utgått ifrån i vår studie.  

Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet är de etiska riktlinjer som vi utgick ifrån.  

 

Med Informationskravet menas att vi var skyldiga att uppge vilka vi var och vad 

vi studerade. Vi delgav även vår avsikt med studien till alla deltagare. Vi 

informerade om deltagarnas rätt att avbryta studien när som helst, även att 

samma gällde för oss. Alla deltagare i vår studie fick information om data vi 

samlat, att den endast användes till vårt examensarbete (Stukát, 2011). Detta 

framgick även i våra missiv (bilaga 1, bilaga 2, bilaga 3) som vi skickade till 

förskolorna, förskolechefen samt vårdnadshavarna innan 

observationstillfällena. Allt deltagande är frivilligt vilket är viktigt att delge 

informanterna innan vi går ut och gör en studie (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

Vi valde att göra observationerna dolda vilket innebär att vi delger 

pedagogerna information om vad vi skall studera men inte att vi utgår ur från 

ett genusperspektiv i analysen, med anledning av att inte påverka 

pedagogernas agerande i förhållande till barnen. En dold observation kan utgå 

ifrån de forskningsetiska reglerna beroende på de förmildrande 

omständigheterna (Ahrne & Svensson, 2011). De förmildrande 

omständigheterna förklaras att miljön vi befinner oss i är relativt offentlig, så 

att vi inte studerar människors privata liv.  Vi har informerat pedagogerna att 

vi studerar relationerna mellan pedagoger och barn. Däremot har vi inte sagt 

vilken aspekt på detta som vi utgår ifrån i vår analys. Vi utger oss heller inte 

för att vara någon annan, när vi etablerar kontakten med personerna vi ska 

observera.  Men för dold observation gäller också att människorna som är 

dokumenterade är anonyma och inte kan knytas till dokumentationen (Ahrne 

& Svensson, 2011). Anledningen till att vi använder delvis dold observation är 

att vi berättade för en pedagog om vår genusaspekt på analysen, för att det 

fanns en viss osäkerhet hos pedagogen gällande observationen.   

 

Samtyckeskravet innebar att vi informerade föräldrarna (bilaga 2) via ett brev 

om vår studie. Detta för att barnens vårdnadshavare måste tillfrågas då barnen 

är under 15 år, och ta beslut om barnens medverkan i vår studie (Löfdahl, 

Hjalmarsson & Franzén, 2014). Vi förhöll oss också till att titta efter om barnen 

och pedagogerna verkade otrygga och obekväma, om vi uppfattar att barnen 

inte vill delta så måste vi avbryta studien direkt (Ahrne & Svensson, 2011).  
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Konfidentialitetskravet innebär att alla personer i studien var anonyma och ingen 

förskola benämndes vid namn (Stukát, 2011). Endast påhittade namn 

användes.  

Nyttjandekravet innebär att det material och den information vi fått vid våra 

studier endast fick användas av oss och personer som ska bedöma studien. 

Inte delas med andra eller lånas ut i andra syften (Stukát 2011).  

 

Metoddiskussion 

I denna del kommer vi att diskutera hur valen av vår metod, urval samt analys 

påverkar studiens validitet och reliabilitet. Studien grundar sig på ett litet 

urval. Eftersom vår studie är en kvalitativinspirerad studie så är det våra 

tolkningar av pedagogers agerande i förhållande till barnen som är i fokus för 

studien (Hyldgaard, 2008). För att kalla metoden kvalitativ så innebär detta att 

vi studerat helheten i pedagogers samspel med barnen. Vi har tolkat fenomen i 

sin vanliga miljö vilket innebär att vi strävade efter att inte påverka barnen 

eller pedagogernas arbetssätt. Målet med en kvalitativ studie innebär att vi 

söker efter förståelse kring det vi studerar och genom detta förstå orsak och 

verkan till varför människor handlar som de gör (Løkken & Søbstad, 1995).  

 

Inför observationerna läste vi in oss i hur det är att vara deltagande dolda 

observatörer. Vi har också funderat och blivit lite mer införstådda i hur vårt 

förhållningssätt kan påverka informanterna. Det är därför viktigt att reflektera 

över hur pedagogerna upplever oss och samtidigt försöka bemöta dem så 

respektfullt som möjligt (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

Vi valde att vara deltagande dolda observatörer eftersom vår upplevelse är att 

det blev mer avslappnat för personalen och barnen. Vi hade tidigare gjort en 

pilotstudie där vi förklarade att vi tittade på pedagogers samspel med barn ur 

ett genusperspektiv vilket fick pedagogerna att bli osäkra i sitt agerande med 

barnen, därför valde vi att inte delge deltagarna att vi utgick ifrån ett 

genusperspektiv. Vårt fokus under observationerna var hur pedagogers 

agerade i förhållande till barnen. Om pedagogerna hade varit medvetna om 

vårt genusperspektiv så kan deras agerande i förhållande till barnen ha 

påverkats. En pedagog var medveten om vårt genusperspektiv vilket också 

kan ha påverkat resultatet. Pedagogens medvetenhet kring genusperspektivet 

har betydelse för studiens reliabilitet (Ahrne & Svensson, 2011). Vi valde att 

ändå utföra observationen på den förskolan. 

 

Vi använde oss till en viss del av dold observation eftersom vi studerade hur 

pedagogerna agerade i förhållande till barnen, samtidigt som vi inte gav någon 

information kring det genusperspektiv vi utgick ifrån. Vi hade informerat 

pedagogerna innan om att vi skulle studera deras samspel med barnen i leken. 

Detta gjorde vi för att inte påverka pedagogernas förhållningssätt till barnen. 

Dold observation kan utgå ifrån de forskningsetiska reglerna eftersom det inte 

är människors privata liv som studeras, samtidigt som det också är viktigt att 
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inte utge sig för att vara någon annan. Samtidigt som det är viktigt att våra 

dokumentationer inte kan knytas till de som var deltagande under 

observationen, eftersom vi använder fiktiva namn på pedagoger och barn 

(Ahrne & Svensson, 2011).  

 

I studien utgick vi ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv. 

Perspektivet gav oss möjlighet att fundera på våra egna normer om kön, vilket 

ledde till vår strävan att observera lika många kvinnliga som manliga 

pedagoger samt pojkar och flickor (Eidevald, 2009). Men eftersom det arbetade 

flest kvinnor i dessa förskolor så var det svårt att uppnå en jämlikhet i antalet 

kvinnor och män. Däremot försökte vi åstadkomma ett jämnt antal mellan 

pojkar och flickor som deltog i studien, men det visade sig också svårt 

eftersom vi inte visste i förväg vilka barn som skulle delta i studien. Vi fick inte 

observera alla barn eftersom pedagogerna inte fått in alla 

informationspapperen med godkännande från vårdnadshavarna. Vår 

erfarenhet att överlämna ansvaret till pedagogerna att lämna ut, samla in 

papper till vårdnadshavarna inte var det bästa alternativet då vi inte fick in så 

många papper som var ifyllda.   

 

Innan vi började vår observation funderade vi kritiskt på hur vi skulle förhålla 

oss till våra egna förutfattade meningar. Så vi valde att se på pedagogernas 

agerande så objektivt som möjligt. Objektivt är att vi strävar efter att utesluta 

våra egna förutfattade meningar och värderingar under observationen. 

Eftersom våra förutfattade meningar och värderingar kring pedagogers 

agerande i förhållande till barn kan påverka studiens resultat och där med 

studiens reliabilitet (Løkken & Søbstad, 1995). 

 

Innan observationerna så bekantade vi oss med personalen genom att samtala 

vilket var positivt för personalen och oss, eftersom goda relationer till 

deltagarna gör det hela mera respektfullt och avslappnat (Løkken & Søbstad, 

1995).  Det komplicerade mötena i samband med observationerna var möten 

med barnen, barnen var ofta välkomnande och vi blev lätt populära bland 

dem. Samtidigt som det fanns barn som blev blyga i mötet med oss, så vår 

uppgift var att försöka tolka deras signaler och förhålla oss till det, med 

möjlighet att kunna avbryta observationen om det behövdes. Detta kan bero på 

att vi inte hörde till de naturliga deltagarna i gruppen utan ses mera som 

outsiders (Ahrne & Svensson, 2011). Anteckningarna är våra egna 

uppfattningar av observationerna som vi deltagit i vilket gör det omöjligt att få 

med allt. Vi har försökt att bildat oss en uppfattning om verkligheten utifrån 

det vi sett och på så vis tolkat detta utifrån ett feministiskt poststrukturalistiskt 

perspektiv (Bryman, 2011).    

 

Under observationerna har vi använt oss av penna och papper för att skriva 

ner det som sker. Det har varit en utmaning för oss att observera med penna 

och papper eftersom det krävdes att vi skrev ner det som skedde vilket heller 

inte är så lätt att hinna med, samtidigt som det var svårt att gå tillbaka och titta 

på hur det egentligen var. När vi skrev var det viktigt att försöka skriva tydligt 
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så att vi senare kunde analysera våra anteckningar. I studien så hade det varit 

möjligt att filma pedagogerna och barnen, men anledningen till att inte 

använda oss av en kamera var att det är lätt att göra misstag och kränka 

personers integritet. Detta får betydelse för studiens reliabilitet eftersom 

filmade situationer hade gett oss möjlighet att gå tillbaka och studera 

situationens helhet flera gånger (Ahrne & Svensson, 2011). 

 

För att samla in material till studien så valde vi att observera på fyra 

kommunalt styrda förskolor. Totalt så deltog 15 pedagoger och 60 barn i våra 

observationer. Eftersom vi medvetet valde bort delar i datainsamlingen som 

inte vara relevant för studien så blev det inte 60 deltagande barn i studien. 

Detta bör heller inte påverka studiens validitet eftersom det inte är mängden 

barn vi mäter, utan pedagogers agerande i förhållande till barnen ur ett 

feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv. En önskan hade varit att ha med 

fler pedagoger och barn för att få lite mer variation i materialet men vi tror inte 

att det påverkar studiens validitet. Vistelsetiden på förskolorna blev 

sammanlagt 15 timmar under fyra tillfällen, eftersom vi anpassade oss efter 

deras verksamhet, detta kan däremot påverka studiens validitet eftersom vi 

hade kunna fått fler situationer att granska till vår studie.  

  

När vi granskat materialet så har vi gjort en kvalitativ analys, vilket innebär att 

vi har försökt sorterat materialet utifrån vårt syfte. Vi har även gjort medvetna 

val att inte visa allt eftersom syftet inte är att visa materialet i sin helhet, utan 

snarare fokusera på det som är relevant för vår studie dvs. genusperspektivet 

(Ahrne & Svensson, 2011).  Direkt efter varje observation så satte vi oss ner 

tillsammans och granskade våra anteckningar. När vi var två upplevde vi att 

det var lättare att se saker ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv då 

vi granskade materialet. Vi använde oss av våra egna 

observationsanteckningar i citaten i resultatdelen för att tydligare förklara och 

stärka vårt resultat, vilket kan styrka studiens reliabilitet.  
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 Resultat  
Analysen är uppdelad i följande kategorier som tillkommit ur våra 

observationer. 

 
Tillsägelser 

Verbal uppmuntran 

Uppmärksamhet 

Tilldelat talutrymme  

Tillåtelse av rörelsefrihet  

Fysisk kontakt   

Uteslutning     

 

Som inledning till resultatdelen vill vi ge läsaren några läsanvisningar. 

Resultatet besvarar frågan i syftet dvs. hur pedagogerna förhåller sig till 

barnen. I resultatet så har vi skrivit fram olika rubriker som behandlar 

styrningens olika kategorier. Under rubrikerna så visas på vilka normer om 

genus som förmedlas via pedagogernas agerande i förhållande till barnen, 

med hjälp av ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv som vi utgår 

ifrån.  

 

För att förstå vad vi menar så förklaras varje kategori och beskrivs under 

rubrikerna. För att skilja på pedagoger och barn så har vi skrivit ut pedagoger 

och använt oss av namn som är fingerade när vi skrivit om barnen. 

Rådatamaterialet skrivs fram som exempel i citaten för att tydliggöra det vi 

kommit fram till.    

Tillsägelser 

Med tillsägelser så menas att pedagogerna använder sitt språk för att uppmana 

barnen att bryta lek eller ett bryta ett oönskat beteende. Men även att avleda 

och uppmuntra till annat beteende eller annan lek.  

 

Exempel 1:  

 

3 flickor och två pojkar deltar i en styrd lek med fokus på 

lärande. Pedagogen samtalar med barnen om deras för och 

efternamn. Kjell (4år) har svårt att lyssna och sitta still. Kjell 

får tillsägelser att sätta sig bredvid pedagogen upprepade 

gånger, då hon anser att han stör. Tindra (4år) uttrycker att 

hon också vill sitta bredvid Lovisa, men får ingen respons. 

Pedagogen fortsätter samtala med barnen och tar fram en 

saga som hon samtalar med dem om. Pedagogen ställer 

frågan om barnen hört sagan förut. Tindra svarar pedagogen 

ett flertal gånger, men uppmärksammas inte i samspelet. 
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Pedagogen fokuserar på pojkarna och vad de kunde tänkas 

svara. Kjell som fortfarande har svårt att sitta stilla får nu en 

tillsägelse. Men sedan lämnar han gruppen och ägnar sig åt 

lek med fordon. Pedagogen säger inget mer till Kjell. I samma 

stund börjar Tindra leka med en traktor. Pedagogen tar av 

henne traktorn och säger att hon skall sitta stilla och lyssna. 

Tindra tar då ett djur och skall leka med, samtidigt som hon 

tittar på pedagogen. Pedagogen säger återigen att hon måste 

sluta leka med leksakerna, då de håller på andra saker just 

nu. Kjell fortsätter sin lek bredvid barngruppen. De andra 

barnen sitter fokuserad och lyssnar på pedagogen (Förskola 

4).  

 

 

Vi tolkar detta som att pedagogen gjorde skillnad på Pojken eftersom fick mer 

rörelsefrihet än flickan, även fast han fick mer tillsägelser under en längre tid. 

här syns det att det görs en skillnad i pedagogens tillsägelser beroende på om 

de är pojkar eller flickor, vilket också det poststrukturalistiska perspektivet 

beskriver(Eidevald, 2009). 

 

 

Ytterligare ett exempel på pedagogernas styrning mot det korrekta beteendet i 

nästa exempel är att barnen bör leka och skratta tyst, denna styrning riktas mot 

flickorna. Barnen ges olika utrymmen beroende på om de är pojkar och flickor 

(Eidevald, 2009).    

 

Barnen Wilma (3år), Ida (3år), Jamie (2år) samt Siv (3år) leker. 

Barnen skrattar högt och leker. En pedagog kommer in och 

dämpar barnen genom att strängt säga: sluta skrik, usch! 

sedan lämnar pedagogen rummet (Förskola 1).  

 

Ett annat exempel:  

  

Barnen Nicklas (4år), Sonja (4år) och Bernard (4år) leker 

tillsammans utan vuxen i ett rum. Sonja håller i 3 ballonger 

medan Nicklas och Bernard följer efter henne. En pedagog 

kommer in i rummet där barnen leker och säger: Men Sonja, 

du ska väl inte ha alla ballonger, du måste dela med dig av 

ballongerna när ni leker. Sonja erbjuder genast Nicklas och 

Bernard varsin ballong men Nicklas och Bernard vill inte ha 

ballongerna. Leken slutar (Förskola 3). 

 

Sonja delar med sig av ballongerna men Nicklas eller Bernard vill inte ha 

ballongerna, eftersom det var meningen att Sonja skulle ha ballongerna i deras 

lek. Här förväntar sig pedagogen att Sonja bör dela med sig av ballongerna 

trots att de andra barnen inte ville det vilket kan tyda på en skillnad i 

bemötandet för pojkar och flickor (Eidevald, 2009). 
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Verbal uppmuntran  

Pedagogerna använder sig av språket och uppmuntran för att få ett önskat 

beteende hos barnen. Barnen uppmuntras då deras beteende är som pedagoger 

önskar. Genom detta kan pedagogerna styra barnen att ändra fokus mot ett 

förväntat korrekt beteende, även genom att avleda oönskade beteenden hos 

barnen.  

 

I följande situation vill pedagogen att barnet ska klä sig självt: 

  

Kjell (4år) vill ha hjälp med täckbyxorna och gråter. Du är 

ju draktränaren så du borde ju kunna klä på dig, säger 

pedagogen. Kjell vill ändå inte klä sig. Inga hjälper Kjell på 

med byxorna och sedan går Kjell ut (Förskola 4).  

 

Här försöker pedagogen hjälpa barnet genom att använda sig av en seriefigur 

som motivation till att klä på sig. Pedagogen förväntar sig att barnet ska klä sig 

eftersom hon identifierar pojken som draktränaren. En uppfattning om vad 

pojkar tycker om och bör identifiera sig med kan synas i denna situation 

(Eidevald, 2009).    

 

Barnens oönskade beteende avleds genom uppmuntran till att göra något 

annat. Barnen får uppmuntran till att bryta ledsamt beteende genom förslag på 

en föreslagen lek, som innehåller normer om vad flickor vill leka med 

(Eidevald, 2009).  

 

Här kommer exempel på hur barnen styrs via verbal uppmuntran när det gäller 

förslag på lekar. Barnen får olika förslag på lekar beroende på om de är pojkar 

eller flickor, vilket kan visa på hur kön görs genom att ge barnen olika förslag 

på lekar. Föreställningarna om vad pojkar och flickor bör lekar syns i 

pedagogens agerande (Eidevald, 2009).  

 

 

Barnen sitter och har en vuxenstyrd konstruktionslek. Sara 

(2år) är arg och visar detta genom att skrika. Pedagogen ger 

barnet en tillsägelse och sedan en uppmuntran om att 

hämta dockan och leka med den (Förskola 1).   

 

Exempel 2:  

 

Elin (2år) gör sig illa och står och gråter intill dockrummet. 

För att bryta Elins beteende ber pedagogen henne att gå till 

lekrummet med spisen och baka pepparkakor till jul 

(Förskola 1). 

 

Exempel 3: 

 

Alla barn utom Hjalmar (5år) springer iväg och leker. 
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Hjalmar kommer inte igång med någon lek, han står på 

samma ställe en stund och iakttar några barn som börjat leka 

i dockvrån. Pedagogen går fram till honom och frågar: Vad 

vill du göra Hjalmar? Hon får inget svar så hon föreslår en 

lek: Vill leka med bilgaraget? Pojken nickar och tar 

pedagogen i handen och går iväg till bilgaraget, han tar ett 

flygplan och börjar köra med det (Förskola 4). 

 

Här kommer ytterligare ett exempel på en liknande situation: 

 

Då samlingen är slut frågar pedagogen barnen en efter en 

vad de skall göra. Ett barn Linnea (4år) som funderar ett slag, 

får sedan förslag från pedagogen att hon kan gå tillbaka till 

dockhuset och fortsätta leka där. Barnet nappar på den idén 

och går och leker med dockhuset (Förskola 2). 

 

 

I denna situation så ska barnen få prova på att lek skriva. I denna situation 

medverkar Arvid (5år), Conny (5år), Isolde (5år), Asta (5år), Volmar (5år), 

Lovis (5år), Alexander (5år) och en pedagog. De barn som kan skriva några 

bokstäver uppmanas att göra det och de som inte kan skriva får lek skriva. 

Isolde, Asta, Lovis och Arvid placeras vid bordet som står mot en vägg och på 

väggen finns det ett alfabet. Alexander, Conny och Volmar blir placerad med 

ryggen mot bordet och alfabetet så att de måste vrida sig för att se bokstäverna 

på väggen. Det visar sig att alla flickor och pojken som satt vid bordet hade 

kunskapen att skriva.  

 

Arvid visar sig ha kunskapen att både läsa och skriva. 

Pedagogen berömmer Arvid för hans insatser då han skrivit, 

och säger att han är så duktig som kan skriva så fint. Sedan 

berättar hon för oss att han är så duktig som kan både läsa 

och skriva. Inget annat barn får beröm eller uppmärksamhet. 

Då aktiviteten är över går barnen ut. Alexander, Conny och 

Volmar tröttnar efter en stund och går ut och leker. De andra 

barnen fortsätter en stund till med att lek skriva (Förskola 4). 

 

Studien visar att flickorna inte får lika mycket uppmärksamhet som pojken 

när det gäller kunskaper i läsning och skrivning. Pojkarna som satt vänd bort 

vid det andra bordet fick ingen uppmuntran från pedagogen. Den som fick 

uppmuntran var Arvid då han kunde skriva. Det görs skillnad på hur 

pedagogerna uppmuntrar barnen i denna situation, vilket kan bero på en 

föreställning om vad flickor och pojkar kan därmed hur kön görs (Eidevald, 

2009).  

 

Ett annat exempel som skiljer sig mot tidigare situationer är att pedagogen 

som var medveten om vårt genusperspektiv faktiskt styrde barnen mot att 

bryta könsnormerna. Vilket kan bero på pedagogens medvetenhet kring hur 
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pedagoger kan utmana föreställningarna om vad pojkar bör leka och erbjuder 

dem en lek som inte förväntas lekas av dem (Eidevald, 2009). Pedagogen tar 

med sig pojkarna och styr dem mot en omsorgs lek i dockvrån. 

 

Niklas (4år), Sune (3år), Olle (3år), Bernard (4år) och Axel 

(3år) leker. Pedagogen kommer in och ber Bernard: kan du 

hämta dockan så kan vi laga lite mat, vi ska ha kalas. Olle 

gömmer sig i garderoben som finns. Pedagogen ber Olle att 

hämta en docka och vara med. Olle vill inte vara med utan 

fortsätter gömma sig i garderoben. Niklas blir inbjuden till 

omsorgsleken och pedagogen frågar: ska du inte baka en 

tårta till vårt kalas. Sen upprepar hon sin inbjudan till Olle: 

kom och var med Olle. Olle vill inte vara med utan fortsätter 

med sin tittutlek. Olle får sedan respons från Sune, Niklas, 

Bernard och Axel till att leka tittut istället för att leka med 

pedagogen i omsorgsleken (Förskola 3).  

 

Här ser vi hur pedagogen vill bjuda in barnen till en omsorgslek men 

barnen vill inte delta. Anledning till att barnen inte vill delta i 

pedagogens omsorglek kan bero på att de inte brukar leka 

omsorgslekar eftersom omsorgslekarna är kvinnligt kodade lekar 

(Eidevald, 2009).   

 

Uppmärksamhet 

Pedagogerna uppmärksammar barnen när de handlar efter önskvärt korrekt 

beteende. Uppmärksamhet kan innebära en blick eller ett leende från 

pedagogen men utan verbalt språk.  

 

Här ser vi en aktivitet där flickorna får mest uppmärksamhet i leken.    

 

Sju flickor och en pojke deltar i en musiklek. Pedagogen 

spelar på gitarr och sjunger med barnen. De börjar med 

luciasången som kommer som förslag från pedagogen. Två 

pedagoger till deltar också. Sånger som klappa händerna, 

Imse vimse spindel, Gubben Noa och Krokodilen i bilen med 

flera spelas. I de flesta sångerna är det den manliga normen 

som framhävs. I denna aktivitet får flickorna önska sånger, 

och även vara i fokus när pedagogen sjunger om dem. 

Pedagogen möter flickorna med blicken och ett samspel i 

sångerna tycks kunna ses genom att pedagogen höjer 

ögonbrynen och nickar när barnen ser ut att uppträda 

korrekt. Albin (3år) är den enda pojken som deltar. Albin ges 

inte någon uppmärksamhet alls och får inte önska någon 

sång. Möjligheten till ögonkontakt med pedagogerna uteblir 

eftersom de sjunger till de andra barnen. Albin sitter på sin 

plats och försöker sjunga med (Förskola 1). 



  

 

24 

 

 

Vi tolkar detta som att flickorna som deltar är aktiva och tar för sig i 

musikleken och får mest uppmärksamhet av pedagogen. I denna aktivitet är 

flickorna flest, vilket ser ut att påverka vilket utrymme flickorna och pojken 

får. Eidevald (2009) beskriver den feministiska poststrukturalistiska teorin som 

ger oss en uppfattning om att pojkarna och flickorna tilldelas olika mycket 

utrymme beroende på om de är pojkar eller flickor, vilket också kan vara en 

orsak till pedagogens agerande i situationen. Flickorna får ögonkontakt med 

pedagogen och är hela tiden i centrum. De får önska sånger, och pedagogen 

spelar sånger utifrån det pedagogen vet att barnen gillar. Pojken som är med 

och sjunger hörs och syns inte lika mycket som de andra, därför glöms han 

bort.  

 

I nästa situation visar vi på hur pedagogen genom sitt kroppspråk och leende 

mot barnen kan styra dem mot det korrekta beteendet. Pedagogen har en styrd 

ordlek med barnen.  

 

Pedagogen och barnen leker en ordlek i form av frågor som 

barnen ska svara på. Pedagogen vänder sig mot flickorna och 

ler mot dem när de svarar rätt vilket de ofta gör. Pojkarna får 

också uppmärksamhet men inte lika tydlig uppmärksamhet 

som flickorna, eftersom pedagogen sitter mer vänd mot 

flickorna (Förskola 4).  

 

I ovanstående situation visades en tydlig skillnad i uppmuntran i form av 

kroppspråk till barnen. När pedagogen ställer öppna frågor så riktas 

uppmärksamheten mot flickorna och när de slutna frågorna ställs riktas fokus 

mot pojkarna.   

 

Tilldelat talutrymme 

Med tilldelat talutrymme menas att pedagogerna avgör vilka barn det är som 

får tala i olika situationer. Skillnaden i tilldelat talutrymme som framkommer i 

resultatet kan bero på att flickor och pojkar får olika mycket utrymme eftersom 

det handlar om föreställningar om hur flickor och pojkar bör agera, menar 

Eidevald (2009). 

  

I studien visar det sig att i den styrda leken så delas talutrymme ut olika 

beroende på om de är flickor eller pojkar. Flickor tilldelas mest talutrymme 

från pedagogerna medan pojkarna nekas talutrymme.  

 

Barnen och pedagogerna deltar i en gemensam språklek. 

Leken innehar fokus på lärande. 4 pojkar och 3 flickor deltar. 

Pedagogen inleder leken med att läsa boken Mäster 

skräddare. Pedagogen frågar barnen om de känner igen 

sagan. Barnen svarar att det är en gubbe i sagan och att han 

är skräddare. Volmar (5år) har svårt att sitta stilla och vill 
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gärna prata samtidigt som pedagogen. Han får en tillsägelse 

av pedagogen att han ska vara tyst. Sedan fortsätter hon att 

samtala med barnen i form av ordlek. Volmar fortsätter röra 

sig och vill samtala. Pedagogen lägger handen på barnet i 

syfte att tysta honom. Asta (5år) pratar med pedagogen och 

pillar med en hårsnodd, men får ingen tillsägelse av 

Pedagogen. Det visar sig att när flickorna vill prata så finns 

utrymme till det i pedagogens ordlek. Däremot då pojkarna 

vill ha talutrymme får de istället en tillsägelse att vara tysta. 

Pedagogen ställer öppna frågor till flickorna, frågor som 

utmanar barnen att tänka efter innan de kan ge ett svar. 

Pojkarna får slutna frågor där de endast behöver svara ja eller 

nej, korta svar (Förskola 4).  

 

Pedagogen gör här skillnad på flickor och pojkar genom att tilldela dem olika 

mycket talutrymme. Den manliga normen framhävs via sagan eftersom 

huvudpersonen i sagan som är en man (Eidevald, 2009).  

 

Ett annat exempel är när det är musiklek på förskolan och barnen får önska 

sånger. När pedagogerna väljer ut barnen så är det flickorna som får mest 

inflytande i valet av sånger samtidigt som pojkarna låter mera för att de vill ha 

inflytande.  

 

Pedagogerna och barnen sitter i en ring. Barngruppen är uppdelad i 

två, pojkarna på en sida och flickorna på den andra sidan. 

Pedagogerna sitter hos pojkarna. Pedagogerna börjar välja ut barn 

som ska få välja sång. Maria (3år) får välja först, de sjunger sången.  

Pedagogen fortsätter välja ut barn som får önska sånger. Edvin (3år) 

och Albin (3år) sträcker upp sina händer och låter när pedagogen ska 

välja barn. Linnea (4år) väljs att välja en sång, vilket hon gör. Jonas 

(3år) sträcker upp sin hand högt och viftar. Martin (4år) frågar om en 

sång, pedagogen ignorerar Martins önskan och bestämmer då vilken 

sång som ska sjungas (Förskola 2). 

 

I ovanstående exempel så kan vi se att det är flickorna som oftast får 

talutrymmet i musikleken. Pedagogerna sitter med pojkarna och är därmed 

vända mot flickorna när de samspelar. Genusnormerna som framhävs är att 

förväntningarna att pojkarna är mer vilda och behöver kontrolleras därför 

sätter sig pedagogerna där, vilket tyder på att pedagogerna kan ha 

föreställningar om pojkars och flickors agerande (Eidevald, 2009). Flickorna 

har mer talutrymme i denna musiklek än pojkarna.       

Tillåtelse av rörelsefrihet  

För att styr barnen mot det korrekta beteende så reglerar pedagogerna 

tilldelningen av barnens rörelsefrihet. Styrningen är olika beroende på om 

barnen är pojkar eller flickor, vilket kan vara en orsak till att pedagogerna har 

föreställningar om att pojkar är vilda som en biologisk orsak och flickor är 
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lugna, vilket Eidevald (2009) beskriver utifrån det feministiska 

poststrukturalistiska perspektivet.   

 

Barnen tilldelas olika mycket rörelsefrihet beroende på om de är pojkar eller 

flickor. Här ser vi ett exempel på det.  

  

Sune (3år), Nicklas (4 år), Sonja (4år), Bernard (4år), Olle 

(3år), springer och jagar varandra i leken. Pedagogen 

tillrättavisar Sonja och styr henne mot en lugnare aktivitet. 

Pedagogen säger inget till de andra barnen som springer i 

leken, i det här fallet var det pojkar. Barnet går och sätter sig 

vid ett bord och bygger pärlplatta (Förskola 3).  

 

 

Exempel 2: 

 

Barnen Axel (3år), Sune (3år), Nicklas (4år), Sonja (4år) 

Bernard (4år) och Olle (3år) deltar i en styrd lek som går ut 

på att sitta still och lyssna på pedagogen. Pedagogen leder 

leken. Olle och Sonja rör sig runt och har svårt att sitta still. 

Den andra pedagogen kommer och ber Sonja sätta sig. När 

Sonja inte lyssnar tar pedagogen henne till sig. Olle rullar 

runt på magen. Sonja blir missnöjd och börjar gråta. 

Pedagogerna bryr sig inte om att Olle fortsätter röra sig runt i 

rummet (Förskola 3).  

 

Fysisk kontakt 

Pedagogerna använde sig av fysisk kontakt för att styra barnen mot ett lugnare 

beteende. Här är ett exempel på hur pojkarna styrs via fysisk kontakt vilket 

kan innebär att pedagogerna bemöter barnen olika för att föreställningarna om 

vad pojkar behöver märks i pedagogernas agerande, menar Eidevald (2009).   

 

Alla barnen sitter samlad på golvet och framför sitter 

pedagogen. Axel (3år) rör sig hela tiden och har svårt att sitta 

still. Axel blir tillsagd flera gånger och styrd till att sitta still 

bredvid pedagogen. Pedagogen lägger sin arm runt Axel 

(Förskola 3).  

 

I syfte att styra pojken till att lugna ner sig lägger pedagogen armen runt 

barnet. Detta använder sig pedagoger av då barnen inte lyssnat på dess 

tillsägelser om att sitta stilla.  

 

Här kommer ytterligare ett exempel på hur pedagogerna styr barnen genom 

fysisk kontakt.  

 

Ex.2  
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Det är planerad sånglek. Pedagogerna ropar in barnen till ett 

större rum. De visar barnen var de skall sitta på golvet. På 

golvet finns olika former i olika färger som är fastklistrad 

som barnen skall sitta på. Pedagogerna bestämmer var 

barnen skall sitta. När alla barn fått en plats säger pedagogen 

att: nu har vi den rätta placeringen. Hon sätter sig sedan 

mellan två pojkar som ser ut att ha svårt att sitta stilla. 

Pedagogen visar var de skall sitta och säger till dem om och 

om igen att sitta stilla. Tillslut sätter sig pedagogen mellan 

pojkarna, vi tolkar det som att pedagogen vill ha lugn och ro 

för hon sitter där resterande tiden av sångleken (Förskola 2). 

 

Här tycks vi se att pedagogen styr barnen med hjälp av fysisk kontakt till ett 

önskat korrekt beteende. Det vi kan se är att det är pojkarna som får mest 

fysisk kontakt i denna sånglek men också flest tillsägelser.  

 

Uteslutning  

Styrning via uteslutning innebär att pedagogerna väljer ut vilka pojkar och 

flickor som passar för aktiviteten beroende på om de är pojkar eller flickor. 

Eidevald framhäver att den feministiska poststrukturalistiska teorin förklarar 

att diskurserna om vad pojkarna tycker om att leka med syns i pedagogernas 

agerande, eftersom pedagogerna bemöter barnen olika beroende på om barnen 

är pojkar eller flickor (Eidevald, 2009).  

 

Det förekom även uteslutning av barn från pedagogerna.  

 

Ida (3år), Wilma (3år), Elin (2år) kommer och sätter sig vid 

ett bord. Ida studerar Joels (2år) pusselbyggande och 

uttrycker att hon också vill bygga. Samtidigt uttrycker Wilma 

också sin önskan om att få bygga. Pedagogen svarar: jaså vill 

ni också ha ett puzzel? Det finns ett med flicka och en flicka 

med bäbis i magen vill ni ha dom? Ida och Wilma blir glada 

och svarar att de vill ha de pussel som pedagogen erbjudit. 

Pedagogen hämtar och delar ut pusslen till barnen. Sedan 

deltar pedagogen i byggandet. Albin (3år) kommer till bordet 

och iakttar de andra barnen som bygger pussel. Albin verkar 

också vilja bygga pussel. Pedagogen erbjöd inte Albin att 

delta. Albin går undan efter en stund. Sedan kommer han 

tillbaka och verkar lika intresserad, men utesluts igen då han 

inte får en förfrågan att bygga pussel som de andra barnen 

(Förskola 1). 

 

Här såg vi hur Albin upprepade gånger ville delta i aktiviteten men uteslöts. 

Pedagogen styr bort barnet genom att inte tillfråga Albin om han vill delta.  



  

 

28 

 

 Diskussion 
Syftet med vår studie har varit att få kunskapen om hur pedagoger arbetar 

genusmedvetet i förhållande till barnen. Genom det feministiska 

poststrukturalistiska perspektiv som vi utgått ifrån i vår analys av 

pedagogernas agerande så framträdde genusnormerna. Vårt resultat berättar 

om starkt dominerande genusnorm som berättar för oss hur flickor och pojkar 

styrs olika. Men det framkom även en skillnad i vår studie då pedagogen var 

medveten kring genusaspekten vilket också sågs i pedagogens styrning.  

 

 I resultatets 7 olika kategorier visas det att pedagoger agerar olika och 

använder sig av olika strategier när de agerar i förhållande till barnen. Tullgren 

(2003) beskriver Foucaults resonemang om styrning som makt, att styrning har 

funnits sedan långt tillbaka. Att det handlar om vårt sätt att se på barn och hur 

vi förhåller oss till dem. Samtidigt förklarar Davies (2003) och Dolk (2013) den 

poststrukturalistiska teorin. Att det finns strukturer och processer som vi i 

samhället förväntas hålla oss till, och i detta finns en stor kraft som påverkar 

människans beteende. Att vi utvecklas under en process där vi har ett visst 

levnadsmönster.  I dessa levnadsmönster finns gamla normer med 

förväntningar på hur människan förväntas vara i förhållande till vilket kön de 

har. Dessa levnadsmönster ses som föränderliga men är även starka och kan 

vara svåra att påverka. Därför behövs kunskap i hur vi människor agerar i den 

sociala världen. I detta är språket av stor vikt, då vi genom att tala om något 

har möjligheten att påverka människor i vår närhet. Vilket kan leda till en 

förändring. I likhet med detta ser vi i vårt resultat att pedagoger styr barnen 

mot olika normer om genus i förskolan. Pedagoger styr barnen genom 

tillsägelser, verbal uppmuntran, via uppmärksamhet, tilldelat talutrymme, 

tillåtelse av rörelsefrihet, via fysisk kontakt, via uteslutning. Detta är mycket 

intressant då vi tittar på de riktlinjer som finns för pedagoger i arbetet i 

förskolan, läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010). Skolverket (2010) 

beskriver att pedagoger skall arbeta för jämställdhet, där barnen skall ha 

möjlighet att utveckla förståelse för sina egna och andras rättigheter.  

 

Tillsägelser 

I resultatet fick vi fram att kategorin tillsägelser innehöll normer om genus. 

Pojkarna i studien fick flest tillsägelser som handlade om styrning mot ett 

dämpat tyst beteende. Då syns förväntningarna på korrekta beteendet att 

barnen bör vara tysta framförallt pojkarna. Därmed visas hur förväntningarna 

på pojkarna och flickorna är olika (Eidevald, 2009). Enligt Eidevald (2009) så 

kan det knytas till traditionella föreställningarna om pedagogers 

förhållningssätt till barnen och hur pedagogerna bör styra barnen mot ett 

önskat tyst beteende. I resultatet beskrivs det att flickor får färre tillsägelser, 

men tillsägelserna är mer strikta om flickorna inte agerar efter pedagogernas 
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förväntningar. Forskningen visar på att pedagogers styrning mot flickor är 

mera strikt om de inte handlar efter ett korrekt beteende, menar Dolk (2013), 

Eidevald (2009) samt Olofsson (1991). De utvecklingspsykologiska teorierna 

har stort inflytande på förskolan och pedagogers förhållningssätt till barnen. 

Dessa teorier framhävde att flickor utvecklade hänsyn till andra i en tidigare 

ålder än vad pojkar gjorde (Eidevald, 2009). Vi resonerar att detta kan påverka 

pedagogernas arbete med att styra flickor mot ett förväntat beteende som t.ex. 

att dela med sig. Resultatet visade att flickorna hade förväntningar på sig att ta 

hänsyn till andra t.ex. att dela med sig, det sågs i pedagogernas styrning via 

tillsägelserna.     

 

Uppmuntran  

Resultatet visar på hur pedagogerna använder sig av uppmuntran i sitt 

agerande för att forma barnen mot lekar och korrekta beteenden. Studien visar 

på hur pedagogerna styr barnen olika via uppmuntran beroende på om de är 

flickor eller pojkar. Enligt Dolk (2013), Eidevald (2009) och Olofsson (1991) så 

lyfter de fram hur pojkar och flickor behandlas olika, vilket också vår studie 

visar på.  

Det som var framträdande i vår studie är i kategorin uppmuntran visar hur 

flickor styrs från ett missnöjt beteende till lekar som flickor förväntas vilja leka. 

Öhman (2011) och Davies (2003) förklarar att genusnormen visar på att flickor 

leker relationslekar och pojkar leker lekar med aktivt inslag. Vilket kan vara en 

förklaring till varför vår studie visar att flickorna styrdes mot lekar som 

innehåller normer om vad flickor vill leka, alltså hem och familj. Orsaken till 

pedagogernas olikhet i styrningen kan bero på pedagogernas förutfattade 

meningar om vad pojkar och flickor leker, eftersom genusnormerna har stort 

inflytande på pedagogernas arbetssätt mot barnen i förskolan, menar Öhman 

(2011). Olofsson (1991) att pedagogers styrning är mer strikt om det är flickor 

som har ett missnöjt beteende. Detta visade även vår studie att flickorna 

uppmuntrades oftare att byta beteende då de var missnöjda, detta visar också 

Dolk (2013) , Eidevald (2009) och Olofsson (1991) i sina studier. 

I resultatet ges det exempel på hur pedagogerna använder sig av manliga 

förebilder som förekommer i massmedia som uppmuntran. Enligt Eidevald 

(2009) så anser pedagogerna i hans forskning att arbetet med jämställdhet 

försvåras av massmedias påverkan på barnen. Detta får oss att resonera kring 

pedagogernas användande av dessa manliga förebilder i förskolan om det är 

godtagbart förhållningsätt om vi tittar utifrån förskolans läroplan Lpfö - 98 

(rev, 2010). Dolk (2013) förklarar att detta sätt att uppmuntra barn kan stärka 

de genusmönster som finns i förskolan. Forskning visar på att 

förutsättningarna för pojkar och flickor är olika i förskolan och att det är 

pedagogerna som delar in barnen i manligt och kvinnligt kodade grupper, 

menar Dolk (2013), Eidevald (2009) och Olofsson (1991). Vårt resultat visade att 

det fanns en likhet mellan forskningen och pedagogernas olika uppmuntran 

till flickor och pojkar. Troligtvis så beror den särskiljande styrningen på 

pedagogernas traditionella förhållningssätt som beskriver att pedagogerna bör 
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skilja på pojkar och flickor för att ge barnen rätt verktyg till utveckling, menar 

Eidevald (2009). Samtidigt som läroplanen för förskolan Lpfö - 98 (rev, 2010) 

beskriver pedagogernas arbete med jämställdhet och barnens rättigheter som 

ytterst viktigt, då vuxna påverkar barnens tillägnande av etiskt 

förhållningssätt (Skolverket, 2010). 

 

Uppmärksamhet  

Vårt resultat visar på att flickorna får mest uppmärksamhet när de uppträder 

korrekt när det är musiklek. Sångerna som spelas framhäver den 

manliganormen, eftersom det är flest manliga karaktärer i sångerna.  I denna 

situation så får flickorna träda fram mer än pojkarna vilket skiljer sig mot vad 

forskningen beskriver. Forskningen förklarar att det oftast är pojkar som får stå 

i centrum när det är en vuxenstyrd lek (Dolk, 2013; Eidevald, 2009; Olofsson, 

1991). Våra funderingar kring denna situation är att det enbart deltog en pojke 

vid musikleken och resten flickor vilket gav flickorna mer makt och utrymme 

till rörelsefrihet. Vi funderar om pedagogens uppmärksamhet till flickornas 

beteende beror på den rådande strukturen för situationen som kan beskrivas 

ur det poststrukturalistiska perspektivet. Den poststrukturalistiska teorin 

förklarar att människans handlingar påverkas av strukturen och processerna 

som sker inom olika institutioner, menar Davies (2003) och Dolk (2013). Vi 

resonerar att det som händer när pedagogerna uppmärksammar flickorna i sitt 

agerande är att flickorna följer den rådande strukturen och handlar därefter. 

Detta kan också ses som ett korrekt beteende för flickor i denna situation. 

Däremot så visar vår studie att pojken som deltog inte fick samma 

uppmuntran till samma beteende, vilket kan visa på en skillnad i bemötande 

av flickor och pojkar, såsom Eidevald (2009) beskriver. Det intressanta i 

studien är att det verka stämma med forskningen, att pedagoger i förskolan 

använder sig av manliga förebilder för att förstärka den manliga normen, som 

Eidevald (2009) samt Ärlemalm- Hagser & Pramling Samuelsson (2009) visar 

på. Att den manliga normen används i pedagogernas styrning är något som 

framhävs ett flertal gånger i vårt resultat i detta fall i barnens sånger.   

 

Talutrymme, rörelsefrihet, fysisk kontakt samt 
uteslutning. 

Vårt resultat visar på att pedagogerna styr barnen via tilldelning av 

talutrymme, rörelsefrihet samt fysisk kontakt. Eidevald (2009) tar upp om 

pedagogers förväntningar på barnen och att fokus läggs på barnens brister. Vi 

ser ett samband kring situationen med musikleken där styrningen innehöll en 

norm om att pojkar var aktiva och flickor stillsamma. Därför att pedagogerna 

redan innan musikleken började hade placerat sig bredvid pojkarna. 

Genusnormerna säger att pojkarna är aktiva och högljudda och flickorna är 

tysta och lugna (Dolk, 2013; Eidevald, 2009; Olofsson, 1991) och som vi 

resonerar kan påverka pedagogernas styrning av barnen. Resultatet visar att 

pedagogerna använder sig av begränsning och tilldelning av barnens 
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rörelsefrihet i styrningen. Det vi ser är att flickorna begränsas och pojkarna 

tillåts vara aktiva vilket tyder på ett särskiljande förhållningssätt hos 

pedagoger mot barnen, som även Eidevald (2009) tar upp. Dolk (2013); 

Eidevald (2009); Olofsson (1991) förklarar att normen beskriver pojkar som 

aktiva med behov av röra sig. Vilket kan vara en förklaring till pedagogernas 

styrning som innefattar begränsad rörelsefrihet för flickorna eftersom flickorna 

anses inte ha samma rörelsebehov. Pedagogstyrningen som innehåller fysisk 

kontakt riktade sig mot pojkarna medan flickorna inte fick samma fysiska 

kontakt som pojkarna. Det vi ännu en gång ser som en likhet är att 

pedagogerna i förskolan är präglad av de diskurser som handlar om hur 

pedagogerna bör bemöta barnen olika (Eidevald, 2009).     

 

Vår studie visar att det är flickorna som får mest talutrymme när det gäller 

olika frågeställningar till barnen. Vilket också forskning visar att det är flickor 

som får öppna frågor och pojkar får svara på slutna, menar Dolk (2013); 

Eidevald (2009); Olofsson (1991). Vi resonerar att det kan bero på 

pedagogernas rädsla att uppmärksamma pojkar med risken att pojkarna tar för 

sig mer utrymme än flickorna, som Dolk (2013); Eidevald (2009); Olofsson, 

(1991) visar på.  Samtidigt som vi också kan se på en skillnad mot vad Dolk 

(2013); Eidevald (2009); Olofsson (1991) framhäver, att det är ovanligt att 

flickorna tilldelas mer talutrymme än pojkarna. Orsaken till pedagogernas 

orättvisa behandling mot pojkarna kan vara att de inte ges möjligheten att 

delta under samma förutsättning som för flickorna, eftersom talutrymmet 

tilldelas olika, samt att pojkarna får svara på slutna frågor som inte innehåller 

lika mycket språk, såsom Dolk (2013); Eidevald (2009); Olofsson (1991) 

beskriver. Våra funderingar kring orsaken till pedagogernas olika bemötande 

är de utvecklingspsykologiska teorierna som har präglat förskolans 

styrdokument och pedagogers synsätt på barn. Teorierna framställde pojkar 

och flickor som olika vilket ledde till uppfattningen om att pedagogerna bör 

bemöta barnen olika så att de utvecklas, menar Eidevald (2009).   

 

I den sista kategorin som vi framhävt i resultatet så har vi talat vi beskrivit hur 

pedagogerna använder sig av uteslutning för att förstärka genusnormerna. 

Forskningen visar på att människor upprepar och upprätthåller de diskurser 

som är för den institutionen, föreställningarna om vad flickor och pojkar gillar 

att göra kan synas i denna styrning. Genusnormerna i situationen framträder 

dels i vilka leksaker som tilldelas samt vad som är okej att leka med om du är 

pojke (Davies, 2003; Olofsson, 1991; Öhman; 2011).  

 

Slutsatser 

De kategorier som vi fått fram berättar för oss hur arbetet med genus kan 

förändras genom att pedagogerna är medvetna om sitt arbetsätt, detta 

beskriver också Davies (2003); Dolk (2013). För att barnen skall utveckla dessa 

etiska värderingar så används leken som redskap för lärandet. Vår studie visar 

att pedagoger inte arbetar genusmedvetet, detta visar även Dolk (2013); 

Ärlemalm -Hagser och Pramling Samuelsson (2009) i sin forskning. I resultatet 
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kunde vi se en skillnad i pedagogens styrning. Troligtvis berodde detta på att 

vi delgett pedagogen information angående genusaspekten i vår studie. 

Resultatet visar att pedagogen arbetade genusmedvetet vid ett tillfälle. Detta 

visade sig genom att pedagogen styrde pojkarna mot positioner som de inte 

förväntades att leka, men trots arbetssättet så lekte inte pojkarna det som 

pedagogerna styrde mot. Vi resonerar att anledningen till detta kan bero på att 

pojkarna inte vill kliva över gränsen för vad som är manligt, vilket innebär att 

sätta sig i en position som mindre värd och underordnad den manliga normen, 

i likhet med det Eidevald (2009); Ärlemalm- Hagser och Pramling Samuelsson 

(2009) beskriver. Samtidigt som de övriga pedagogerna i studien inte handlade 

genusmedvetet i styrningen. Vi resonerar att orsaken till detta kan vara det 

Eidevald (2009) problematiserar, att läroplanen framskriver att de ska arbeta 

med genus men inte hur pedagogerna ska arbeta med genus. 

 

Den pedagog som styrde pojkarna mot en hem och relationslek, vilket Davies 

(2003); Dolk (2013); Ärlemalm Hagser och Pramling Samuelsson (2009) 

beskriver som en typisk könsstereotyp lek för flickor. Detta kan ses som att 

pedagogen arbetade genusmedvetet genom att styra in pojkarna mot att kliva 

över gränsen för vad som förväntas lekas av dem, detta är ett genusmedvetet 

arbetsätt som Davies (2003); Dolk (2013); Ärlemalm Hagser och Pramling 

Samuelsson (2009) lyfter fram. Vi resonerar också kring om det är så att 

pedagogen arbetar genusmedvetet vilket kan förklaras som en förändring mot 

vad Dolk (2013); Eidevald (2009); Ärlemalm Hagser och Pramling Samuelsson 

(2009) visar på i sin studie.  

 

I alla kategorier i resultatet framkom skillnader i bemötandet av pojkar och 

flickor, vilket får oss att resonera kring vilken betydelse det har för barnens 

framtida utveckling. De frågor som väcks är hur vi ska nå ett jämställt 

samhälle om inte alla pedagoger arbetar medvetet kring genus.  

 

Studiens kunskapsbidrag 

Kunskapen som denna studie kan bidra till handlar om fortsatt forskning inom 

området pedagogers styrning ur ett genusperspektiv. Vi har kommit fram till 

att det medvetna arbetssättet med genus i förskolan inte har så stort genomslag 

som den borde, eftersom studien visar att pojkar och flickor bemöts olika av 

pedagoger i deras agerande.  De frågor som kan komma utifrån studien är hur 

pedagoger uppfattar hur de implementerar genusarbetet i styrningen, samt 

hur pedagoger kan få mera kunskap inom området. Dessa ord får avsluta vår 

studie. 
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BILAGA 1: Brev till Förskolechef 

Hej!  

 

Vi är två studenter, Anna Svensson och Jeanette Olsson, som studerar vid 

Mittuniversitetet i Härnösand till förskollärare. Vi arbetar just nu med vår C- 

uppsats vilken handlar om pedagoger i samspel med barn i leken. Till vårt 

examensarbete har vi tänkt besöka förskolor och göra observationer kring 

detta. Vi kommer att observera genom att skriva ner det vi ser på papper. 

Studien beräknas ta en hel dag.  

Vi kommer inte att använda personalens eller förskolans namn i vår 

sammanställning, alla som deltar kommer att vara anonyma. Deltagandet är 

frivilligt och när som helst kan studien avbrytas om någon känner så. Vi har 

tagit kontakt med dig för att ställa frågan om det är okej att ta kontakt med 

förskolorna i ditt område. Om du samtycker kommer vi i nästa steg att skicka 

ut ett informationsbrev till pedagogerna och föräldrarna för ett godkännande.  

 

Vi uppskattar om du svarar på detta mail och godkänner eller tackar nej till 

medverkan. Så vi vet att det nått fram. Om du tackar ja och vill medverka tar 

vi vidare kontakt med dig via telefonen. Om det visar sig att vi inte hört något 

inom någon dag, kommer vi att kontakta dig igen via telefonen och för att 

ställa frågan igen. 

 

Vid frågor går det bra att kontakta någon av oss. 

 

Vänliga hälsningar! 

 

Anna Svensson  

mail: XXXXXXXXXX@yahoo.se 

070-XXX XX XX 

 

Jeanette Olsson 

Mail: XXXXXXXXX@hotmail.com 

070-XXX XX XX 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

BILAGA 2: Brev till vårdnadshavare 

Vi heter Anna Svensson och Jeanette Olsson och studerar till 

förskollärare. Nu har vi kommit så långt i vår utbildning att det är dags 

för att skriva examensarbetet. För att kunna göra ett examensarbete så 

krävs det att vi gör en studie/undersökning. Förskolan har gett oss 

tillåtelse att vara där. För att kunna prata med och vistas bland barnen 

behöver vi er tillåtelse. Det ämne vi studerar är relationer mellan 

pedagoger och barn, det är inte barnen som individer och deras 

beteende vi studerar. Det föreligger inte någon risk att vår studie ska 

lyfta fram känsliga uppgifter om barnen. Syftet med studien är att få 

kunskap om hur pedagoger och barn samspelar. Observationerna 

kommer att ske under en dag då vi får följa pedagogerna och barnen in i 

förskolans värld. Vi kommer att dokumentera våra observationer med 

penna och papper, och barnen blir anonyma i examensarbetet. Studien 

utgår ifrån de forskningsetiska principerna som innebär att allt 

deltagande är frivilligt, om någon skulle vilja så kan de när som helst 

avbryta sitt deltagande i observationen. Vi kan också avbryta om vi 

tycker att det behövs. Allt deltagande kommer att behandlas 

konfidentiellt dvs. barnen är anonyma i vår studie, vi kommer inte 

använda enskilda personer eller förskolans namn i studien. Allt material 

är till för vårt examensarbete.   

  

 

JA, DET ÄR OKEJ ATT LÅTA MINA BARN DELTA I STUDIEN 

 

              

              NEJ 

 

Om ni undrar något så får ni självklart ta kontakt med oss. Med 

vänlig hälsning/ 

 

Jeanette Olsson 070-XXX XX XX 

Anna Svensson 070-XXX XX XX   

 

LÄMNA IN DETTA TILL:  

 

BARNET/BARNENS NAMN: 

 

 



  

 

 

 

 

BILAGA 3: Brev till Förskolorna 

 

 2014-XX-XX 

 

Hej!  

Vi talades vid idag angående vårt examensarbete och vår önskan att få komma 

till er förskola och göra en observation. Skickar härmed information för att 

tydliggöra det hela. Vi heter Anna Svensson och Jeanette Olsson och studerar 

till förskollärare på Mittuniversitetet i Härnösand. Nu har vi kommit så långt i 

vår utbildning att det är dags för att skriva examensarbetet. För att kunna göra 

ett examensarbete så krävs det att vi gör en studie/undersökning. 

Förskolechefen har gett oss tillåtelse att ta kontakt med er och ställa frågan om 

ni vill delta. För att kunna prata med och vistas bland barnen behöver vi er 

tillåtelse och även föräldrarnas. Det ämne vi studerar är relationer mellan 

pedagoger och barn, det är inte barnen som individer och deras beteende vi 

studerar. Det föreligger inte någon risk att vår studie ska lyfta fram känsliga 

uppgifter om barnen. Syftet med studien är att få kunskap om hur pedagoger 

och barn samspelar. Observationerna kommer att ske under en dag då vi får 

följa pedagogerna och barnen in i förskolans värld. Vi kommer att 

dokumentera våra observationer med penna och papper, och alla blir anonyma 

i examensarbetet. Studien utgår ifrån de forskningsetiska principerna som 

innebär att allt deltagande är frivilligt, om någon skulle vilja så kan de när som 

helst avbryta sitt deltagande i observationen. Vi kan också avbryta om vi 

tycker att det behövs. Allt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt 

dvs. barnen och pedagogerna är anonyma i vår studie, vi kommer inte 

använda enskilda personer eller förskolans namn i studien. Allt material är till 

för vårt examensarbete.   

    

Om ni samtycker kommer vi i nästa steg att skicka ut ett informationsbrev till 

föräldrarna för ett godkännande ifrån dem.   

 

Vi uppskattar om du svarar på detta mail eller ringer någon av oss och 

godkänner eller tackar nej till medverkan. Om det visar sig att vi inte hört 

något inom någon dag, kommer vi att kontakta dig igen via telefonen och för 

att ställa frågan igen. 

 

Vid frågor går det bra att kontakta någon av oss. 

Vänliga hälsningar! 

 

Anna Svensson  

mail: XXXXXXXXX@yahoo.se 

070-XXX XX XX 

 



  

 

 

Jeanette Olsson 

Mail: XXXXXXX@hotmail.com 

070-XXX XX XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

BILAGA 4: OBSERVATIONSMALL                         

Fokus: Samspel pedagog och barn                                             

Datum:           Tid observation:  

FÖRUTSÄTTNINGAR  

Omkringliggande miljö (var ligger förskolan):  

Observationen utförs i Inomhus eller utomhusmiljö:  

Hur känns förskolan:  

Hur ser lokalerna ut:  

Antal pedagoger som arbetar i barngruppen: 

Kvinnor:  

Män: 

Övrig personal:  

Antal barn inskrivna:  

Medverkande barn den dagen:   

Flickor: 

Pojkar: 

Ålder på barnen: 

Hur mycket pedagogtjänst i barngrupp:  

Hur mycket annan tjänst ex. städ:  

Vilken information går ut till barnen från pedagogerna: 

Antal pedagoger:       Namn:                  

Närvarande pedagoger: 

Tidpunkt på dagen:  

Aktivitet:  


