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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Kunskap i teknik är en fråga om demokrati. I vårt samhälle behöver vi ett stort 
tekniskt kunnande för att kunna delta. Det är viktigt att människor har kunskap för att kunna 
vara med och fatta beslut om hur teknologin ska utvecklas (Skogh 2001). I arbete med 
barngrupper i teknik har man funnit att flickor och pojkar som går i skolan har olika 
arbetsstrategier. Flickor funderar på hur de ska göra, diskuterar och frågar varandra innan de 
sätter igång med experimentet medan pojkar först brukar granska materialet och konkurrera 
med varandra om att testa sin lösning på problemet. I blandade grupper brukar pojkarna vara 
de som först tar initiativet och försöker många gånger med experimentet. När de har kommit 
fram till en lösning reflekterar flickorna fortfarande över hur problemet ska lösas. I dessa 
grupper hinner inte flickorna med och ger så småningom upp för att de kommer fram till det 
antagandet att de inte kan (Ahlrik i Skolverket red. 1999).  
 
 
Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka vilka arbetsstrategier flickor och pojkar i 
förskolan använder i arbetet med en teknisk uppgift och hur flickor respektive pojkar 
samarbetar. 
 
 
Metod: Jag har använt mig av kvalitativ metod. Jag observerade 24 barn på tre olika 
förskolor, 12 pojkar och 12 flickor, som var fyllda sex år 2006. De var indelade i pojk- och 
flickgrupper med tre barn i varje grupp. 
 
 
Resultat: Pojkar och flickor arbetar till övervägande del lika när de genomförde ett tekniskt 
experiment i grupp. De bidrog med fakta och förslag, gav varandra stödjande kommentarer, 
frågade och markerade avstånd på ett likartat sätt. Skillnaden var att flickorna stödde varandra 
oftare och till en del tog längre tid på sig innan de kom igång. Pojkarna var oftare stödjande i 
form av att uppmuntra andras initiativ än att sympatisera med kamrater i deras känslor. 
Undantagsvis ställde pojkarna frågor om teknisk funktion och kommunicerade rakt genom att 
förklara för en kamrat att han inte skulle klara av experimentet. Inslaget av orsak/ verkan -
tänkande var lågt i grupperna. Det fanns få tecken på naturvetenskapligt och tekniskt 
tänkande. Majoriteten av grupperna samarbetade. Endast en pojkgrupp samarbetade inte. 
Flickorna kommenterade turordningen oftare än pojkarna.  
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Inledning 
 
Det område jag har valt att studera är barns arbetsstrategier i naturvetenskap och teknik ur ett 
genusperspektiv. Undersökningen ska handla om vilka strategier flickor och pojkar i 
förskolan har. Jag vill studera om det finns några skillnader och vilka egenskaper olikheterna i 
arbetssätt i så fall har. 
  
Intresset för området väcktes under min praktik på en förskola då jag såg att pojkarna i 
jämförelse med flickorna hade lätt för att ta för sig och tilldelades ett stort talutrymme på 
samlingar. Jag såg alltså exempel på att könsroller grundläggs tidigt och jag anser att 
förskolan har en viktig roll i barns utveckling av könsroller. Jag vill undersöka om flickor och 
pojkar har utvecklat skillnader i valet av arbetsstrategier och samarbetsstrategier när de får en 
uppgift att lösa.  
 
Jag har också ett intresse för naturvetenskap och teknik, och anser att det är ett viktigt innehåll 
i förskolan. Samtidigt är det ett område där flickor och pojkar inte har samma villkor. Fältet 
har aktualitet anser Faulkner (2003) för att det fortfarande är väldigt få kvinnor som söker sig 
till utbildningar i teknik. Forskare har ställt frågan varför det är så få kvinnor inom 
ingenjörsarbetet. Trots ungefär en lång tids kampanjer som har stötts av staten och 
näringslivet för att få in kvinnor i ingenjörsyrket är det fortfarande få som söker sig dit. 
  
Att ha kunskap om teknik är också en fråga om demokrati. Vi lever i ett högt utvecklat 
teknologiskt samhälle där ett stort tekniskt kunnande behövs för att kunna delta. Det är också 
viktigt att befolkningen har kunskap för att kunna vara med och fatta beslut om hur teknologin 
ska utvecklas. Ansvaret för tekniken bör inte lämnas till de få som är de som är mest kunniga 
(Skogh 2001). 
 
Kanske är genusskillnaderna i arbetsstrategier extra tydliga inom det naturvetenskapliga och 
tekniska området. Därför valde jag att ge barnen en teknisk uppgift. I arbete med teknik i 
barngrupper har Ahlrik (1999) gjort den erfarenheten att flickor och pojkar har olika strategier 
i arbetssätt. Flickorna börjar med att planera hur de ska lösa sin uppgift. De diskuterar och 
frågar varandra tills de har bestämt sig och sen brukar lösningen av uppgiften gå ganska fort. 
Ledare brukar en eller två flickor vara, som delar med sig av uppgifterna så att alla får komma 
med förslag och göra något. Det första pojkarna gör, innan de sätter i gång med att lösa 
problemet, är att undersöka materialet som de ska använda. Det är många i gruppen som 
uttrycker en åsikt och alla vill testa just sin lösning på problemet. Varje pojke verkar ha den 
inställningen att just hans idé är den som lämpar sig bäst. En eller två tar så småningom 
initiativet och blir arbetsledare. Pojkarna är mycket intresserade av att experimentet fungerar. 
  
I blandade grupper är det inte ovanligt att pojkarna är de som börjar, testar många gånger och 
misslyckas utan att egentligen ha tänkt och begrundat först. Sen kommer de fram till en 
lösning medan flickorna fortfarande funderar över hur man ska lösa problemet. Flickorna 
hinner inte med i dessa grupper och ger efter hand upp eftersom de lätt tänker att de inte kan 
(Ahlrik 1999).  
 
En observation av en sexårig flicka och pojke som vid flera tillfällen tillsammans arbetade 
med tekniska konstruktionsuppgifter visade att flickan fick rollen som medhjälpare till 
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pojken, som var den var ledare och tog initiativ i arbetet. Hon försökte att då och då göra egna 
ansatser men blev avfärdad av pojken och förblev sig i sin overksamma roll. I hennes roll 
ingick att bistå pojken med material medan pojken förklarade att det var han som visste hur 
uppgifterna skulle lösas (Forsberg & Holmlund 1990).   
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Syfte och frågeställningar   
 
Syftet med den här studien är att undersöka vilka arbetsstrategier flickor och pojkar i 
förskolan använder i arbetet med en teknisk uppgift och hur flickor respektive pojkar 
samarbetar. 
 
Frågeställningar till studien är: 
    

1. Vilka arbetsstrategier använder pojkar respektive flickor i teknikuppgiften? 
2. Vilka likheter och skillnader finns det i arbetsstrategier? 
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Forskningsbakgrund, teoretiska utgångspunkter 
 
Historiskt perspektiv 
 
Barnomsorg 
Den första barnomsorgen i Sverige var privat och avsedd för kvinnor som arbetade i 
industrin.1854 startades den första barnkrubban. Den präglades inte av någon speciell 
pedagogik utan hade omvårdnad som främsta mål. Den första småbarnsskolan inrättades 
1836. Lek, sång och kroppsövningar varvades med undervisning i läsning, räkning, religion, 
geografi och naturalhistoria. Barnträdgårdarna växte fram under 1900-talets början. Deras 
pedagogik grundades på Friedrich Fröbels idéer. Han betonade leken liksom barnets 
integrering av huvud, hand och hjärta i utvecklingspedagogiken. Aktiviteterna var 
naturupplevelser, sånglekar, musik, målning, sagor, och uppfostrande sysslor och arbetssättet 
var ämnesintegrerat. Med ämnesintegrerat menas att om barnen t ex lärde sig om svampar 
sjöng de sånger om svampar, målade svampar och läste kanske sagor som handlade om 
svampar. Man övade också barnen i geometri och matematik. Träklotsar att bygga med, 
sömnad och träslöjd infördes senare. Barnets egen verksamhetslust skulle uppmuntras och 
barnet hjälpas att genom egna erfarenheter nå kunskap. Gruppen var den dominerande formen 
för inlärning. Arbete förekom i form av utförande av olika vardagssysslor, såsom att sköta 
krukväxter, vårda djur (kanariefåglar till exempel), trädgårdsskötsel och att städa. Det 
förekom att flickor och pojkar delade upp i skilda grupper både vid inlärning och vid arbete 
(Tallberg Boman 1995). Enligt Fröbels idé om uppfostran var det viktigare att socialisera 
pojken till man än flickan till kvinna. I hans verk skrev han enbart om hur pojkar skulle 
uppfostras. De kvinnor som var ledare inom barnomsorgen byggde dock inte vidare idén om 
pojken som speciell i jämförelse med flickan. De såg pojkar och flickor som olika och 
uppfostrade dem som individer med skilda förmågor och behov. Den här pedagogiken 
dominerade fram till 40-talet.  
 
På 50-talet kom de första förespråkarna för att könssegreration inte skulle tillämpas. Alva 
Myrdal sa t ex att om det fanns en naturlig olikhet hos pojkar och flickor så skulle den få växa 
fram av sig själv. Olikheterna skulle inte frammanas eller uppfostras fram. Pojkar skulle få 
syssla med traditionellt kvinnliga sysselsättningar och flickor med traditionellt manliga. I 
pedagogiken talades inte längre om pojkar och flickor utan om barn. Men att behandla 
pojkarna som särart, det särartbetonade kulturarvet, levde kvar i bakgrunden och gjorde så 
ända in i nutiden. På 1980-talet växte det fram en pluralistisk könskod. Den kännetecknades 
av variation, mångfald och individualiseringsprocesser. Barnet ansågs vara en aktör som själv 
formar sin identitet utifrån de ramar och möjligheter som finns (Jämställdhet i förskolan 
2006).  
 
 
Teknik och naturvetenskap i utbildningssystemet 
Vid sekelskiftet låg de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna på läroverk dit endast 
pojkar hade tillträde. 1927 fick kvinnor samma rätt som pojkar att studera vid de allmänna 
läroverken (Staberg 1992). Tidigare var alternativen för dem, vid sidan av pensioner, 
mamsellskolor och att undervisas av guvernant, privata flickskolor eller samskolor. Den första 
flickskolan startades 1786 (Wernersson 1977). Staten startade 1905 samskolor med rätt att ta 
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realexamen och efter 1909 kommunala mellanskolor. Den statliga flickskolan kom 1909, var 
sjuårig och gav så kallad normalskolekompetens. KTH öppnades för flickor 1921 men det var 
få kvinnor som valde att utbilda sig inom teknik. Sedan 1873 hade kvinnorna tillträde till 
universiteten. För att bli antagen krävdes det att man hade studerat privat eller vid de få 
privata flick- och samskolor som hade tillåtelse att utfärda studentexamen. Naturvetenskap 
förekom på flickskolorna, men med ett färre antal lektioner. För pojkarna syftade fysik och 
kemi till att lägga en grund för fortsatta studier medan inriktningen för flickornas del var mer 
praktisk, i form av hälsolära och fysiologi liksom den kemi och fysik som behövdes som 
grund för dessa områden. De flesta flickor valde flickskola framför reallinjen på läroverken. 
Högre naturvetenskaplig utbildning dominerades av männen. När den naturvetenskapliga 
linjen på gymnasiet infördes 1965 var det till största del pojkar som studerade på den 
utbildningen (Staberg 1992). Men läsåret 2005/06 var det ungefär lika många flickor som 
pojkar som studerade på det naturvetenskapliga programmet, uppger Sven Sundin1.   
  
Teknik var möjligt att välja som tillvalsämne i årskurs sju och åtta sedan Lgr 62 införts. Valde 
man det kunde man sedan i årskurs nio välja teknisk/praktisk linje, en linje som var mycket 
yrkesinriktad. I Lgr 69 slopades teknik som linje. Istället kunde man välja det som tillval på 
högstadiet. Ämnet kunde inte kombineras med något språkval vilket innebar att man inte hade 
möjlighet att söka till de teoretiska linjerna om man valde teknik (B-språk var en förutsättning 
för att studera på dessa linjer). Målsättningen var att ämnet skulle vara yrkesförberedande. 
Både teknisk/praktisk linje och teknik som tillval brukade väljas av nästan hälften av 
pojkarna. Mycket få flickor valde den inriktningen. På gymnasiet idag väljer inte så många 
flickor det tekniska programmet (Skogh 2001). Läsåret 2005/06 studerade ungefär sex gånger 
så många pojkar som flickor där, uppger Sven Sundin2. 
  
När Lgr 80 kom blev teknik obligatoriskt i hela grundskolan och ingick som en del i NO-
blocket. Med Lpo 94 fick teknik en egen kursplan vid sidan av NO-ämnena. Tanken med 
ämnet var när båda läroplanerna infördes att höja kompetensen i teknik hos befolkningen. 
Man ville också lära ut ett praktiskt arbetssätt för att betona teknikens verklighets- och 
vardagsanknytning. I Lgr 80 fanns det ett jämställdhetsmotiv till att införa teknik i 
grundskolan, medan man i Lpo 94 visserligen inte använder ordet jämställdhet, men menar att 
man i undervisningen bör stimulera intresset för teknik hos både pojkar och flickor (Skogh 
2001). Teknik och naturvetenskap har en plats även i förskolans läroplan (Lpfö 98, s 13) där 
det står att förskolan ska sträva efter att varje barn: 
 
             ¤ utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika material     
                och tekniker, 
             ¤ utvecklar förståelse för naturens kretslopp och för enkla naturvetenskapliga  
                fenomen, liksom sitt kunnande om växter och djur. 
 
 
Arbete för jämställdhet mellan könen i skola och förskola 
Lgr 62 förordade att skolan skulle stöda flickor som hade ett tekniskt och ett matematisk- 
naturvetenskapligt intresse. I Lgr 69 betonades skolans utveckling av jämställdhet mellan 
pojkar och flickor ännu mer. Man skrev att pojkar och flickor skulle behandlas lika, barn av 
olika kön skulle ställas inför samma krav och förväntningar och skolan skulle påverka 
elevernas könsrollsattityder vid studie- och yrkesorientering, skriver Wernersson (1977).  
 

                                                 
1 Sven Sundin undervisningsråd Skolverket, brev den 10 augusti 2006. 
2 Sven Sundin undervisningsråd Skolverket, brev den 10 augusti 2006. 
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Vad gäller jämställdhet mellan könen förordades det i Lgr 80 att alla, oberoende av kön, 
skulle ha lika tillgång till utbildning i grundskolan. Skolan skulle verka för jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Den minst sex veckor långa arbetslivsorienteringen, som skulle 
ligga utspridd under hela grundskoletiden, skulle motverka traditionellt könsrollstänkande och 
riktas in mot en jämställdhet mellan könen (Lgr 80). 
 
I den senaste läroplanen, Lpo 94, kan man läsa att skolan har ett ansvar att motverka 
könsskillnader. Skolan ska aktivt främja pojkar och flickors lika rätt och möjligheter. 
Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga och intresse oberoende av könstillhörighet 
(Karlsson 2003). Läroplanen betonar också jämställdhet mellan kvinnor och män som en del 
av skolans grundläggande värden. Utbildningen ska vara likvärdig för kvinnor och män. 
Pojkar och flickor ska ha lika rätt och möjligheter att pröva och utveckla sin förmåga och sina 
intressen oberoende av könstillhörighen. I riktlinjer för elevernas ansvar och inflytande anger 
läroplanen att läraren ska verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och 
utrymme i undervisningen. Skolan ska också bidra till att motverka studie- och yrkesval som 
grundar sig på kön (Lpo 94). 
 
I förskolans läroplan har man skrivit att jämställdhet mellan könen hör till de grundläggande 
värden som förskolan ska arbeta för. Liksom skolan ska förskolan motverka traditionella 
könsmönster genom att flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att pröva och utveckla 
förmågor och intressen Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla 
människor har lika värde oberoende av kön och arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar 
får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten (Lpfö 98).    
 
  
 
Teorier om utveckling av könsroller 
 
Det finns några utvecklingspsykologiska teorier som beskriver hur barnets identitet som pojke 
eller flicka utvecklas. Alla förklarar hur barnets medvetenhet om sitt kön formas genom att 
barnet samspelar med omgivningen. Den här forskningen vill visa de sammanhang inom 
vilket specifika genuskonstruktioner uppstår och kan också förklara hur tekniken har blivit 
präglad av genus (Rithander 1991; Faulkner 2003). 
 
 
Socialpsykologisk teori 
Identitetsutvecklingen sker i samspel med andra människor. Som liten skiftar barnet roller i 
förhållande till sig själv för att komma underfund med sitt eget jag. Så småningom upptäcker 
barnet de sociala spelreglerna och efter hand förstår barnet att det finns olika regler för olika 
kategorier människor. De första kategorierna barnet lär sig att urskilja är: vi-kategorin (vår 
familj - inte vår familj), ålderskategorin (vi barn  - ni vuxna) och könskategorin (vi flickor - ni 
pojkar). Barnet börjar jämföra sig med sin ”egen sort” och upptäcker vilka regler som gäller 
för det. Barnet ser rollfördelningen mellan föräldrarna och lär sig rollfördelningen i samhället 
genom detta. Barnet införlivar omgivningens attityder, normer, regler, värderingar och 
beteendemönster i sig själv (Annerblom 1983; Graf et al. 1991). 
 
Skolan socialiserar pojkar och flickor in i traditionella könsrollsmönster. Stereotyper som 
visar att det är män som i huvudsak sysslar med naturvetenskap och teknik förekommer i 
läroböcker och uppgifter. Det finns också en ”dold läroplan” som bland annat innebär att 
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lärare har omedvetna förväntningar och uppmuntran. De förväntar sig ofta att flickor ska 
prestera sämre i matematik, naturvetenskap och teknik. Pojkar får mer uppmärksamhet i dessa 
ämnen, mer utmanande frågor, stöd och kritik samt uppskattning för vad de gör än vad flickor 
får. Normer för manlighet i kamratgruppen och i skolan säger att dessa ämnen inte är 
kvinnliga och därför väljer många flickor att inte ägna sig åt dem som vuxna trots goda betyg 
(Berner 2003).   
  
Kognitiv teori 
Jakobsson (1992) och även Rithander (1991) beskriver teorin som att barnets 
könsdifferentiering ses som en del av barnets kognitiva utveckling. Barnet ses inte som någon 
som passivt tillägnar sig en könsroll utan är en individ som aktivt strukturerar ett 
könsrollsbegrepp utifrån de erfarenheter det gör. Genom sina sinnen och sina motoriska 
färdigheter gör barnet erfarenheter av miljön omkring sig. De erfarenheter barnet gör 
assimileras, införlivas, med barnets tidigare kunskap. När omgivningen ställer nya krav på 
barnet anpassar, ackommoderar, barnet sina erfarenheter till dessa krav. Barnet utvecklas och 
ändrar sitt sätt att tänka ju äldre det blir och det byter sätt att tänka om sig själv och andra när 
det går från en åldersnivå till en annan. Fram till barnet är ungefär fyra år gammalt tror det att 
det kan byta kön som de vill. Men när det blir sex till sju år förstår de att man är antingen 
pojke eller flicka. Barnet bygger upp en definition av vad som är manligt respektive kvinnligt 
utifrån den bild kulturen ger för hur könsrollerna ska se ut. Det anpassar sina attityder och 
sina personliga attribut till könsschemat. Självkänslan stärks av att egenskaperna stämmer 
med schemat.  Staberg (1992) menar att samhället ger en bild av naturvetenskapen som 
maskulin. Flickor ser den som något som inte kan införlivas i den feminina rollen och väljer 
därför aktivt bort den. 
 
Enligt den här teorin ses kön som något som ständigt konstrueras. När det gäller bilden av 
kön, naturvetenskap och teknik i skolan visar studier att flickor väljer mansdominerade yrken 
och utbildningar som ett sätt att lägga en profil på sin personliga repertoar utan att för den 
skull förändra den. De väljer aktivt att läsa och arbeta med naturvetenskap och teknik men 
behåller sitt intresse för vetenskapens sociala användning (Berner 2003). 
 
 
Ekologisk teori 
Teorin förklarar att vår värld är uppbyggd av fyra system: mikrosystemet, som är familjen, 
mesosystemet som är daghemmet, skolan och fritids, exosystemet som är föräldrarnas 
arbetsplatser och makrosystemet som är samhället. Individens utveckling och relationer 
mellan roller påverkas av de olika systemen (Annerblom 1983).  
 
Individerna i mikro- och mesosystemens attityder till t ex teknik påverkar barnet. Det innebär 
att ett barn tolkar de reaktioner han eller hon får när hon sysslar med teknik samt de 
erfarenheter han eller hon gör, och att hon tyder det sociala sammanhanget med dess 
traditioner och könsroller. Andra delar i exosystemet t.ex. kommunstyrelsen, skolledning och 
fackförbund, påverkar också. Här fattas lokala beslut som berör barnets undervisning. Det kan 
gälla resurstilldelning, lokaler, kursplaner eller fortbildning av lärare vilket får konsekvenser 
för hur t ex teknikundervisningen för elever utformas på en viss ort. Makrosystemet har haft 
en motsägelsefull hållning till flickor och teknik. Man har en uttalad ambition att öka flickors 
intresse för teknik men man har inte utvecklat långsiktiga och ekonomiska satsningar. CETIS-
studien från 1999 visade att en tredjedel av alla tillfrågade rektorer svarade att de inte hade 
teknik i undervisningen på sina skolor. Av dem som hade det uppgav hälften av rektorerna att 
den tid som avsatts till teknik var 16 min/vecka (Skogh 2001). 
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Marxistisk teori.  
Denna teori menar att personligheten är dynamisk till sin natur och dess möjligheter att 
förändras beror på samhällsordningen, könstillhörigheten och klasstillhörigheten. 
Personligheten är något som tillägnar sig ”samhällsförhållanden” och som har en kraft att 
förändra och skapa nya samhällsförhållanden. Uppfostran kan syfta till medveten och aktiv 
omgestaltning av rådande förhållanden. Enligt den här teorin skapar man förutsättningar för 
den könsspecifika arbetsfördelningen längre fram och därmed också för reproduktionen av 
rådande könsspecifika maktförhållanden. Detta gäller även för rolleken i förskoleåldern där 
flickor intar en underordnad social ställning jämfört med pojkar (Annerblom 1983). 
 
Enligt marxistisk teori bidrar skolan med att överföra de överordnade gruppernas värderingar 
som säger att kvinnor ska fostras till lydnad, pliktkänsla och likgiltighet. I ämnen som 
naturvetenskap och teknik fostras flickor till att vara passiva och pojkar till att vara 
dominanta. Manlig erfarenhet, individualitet, handling och reaktion uppmärksammas i skolan 
medan kvinnlig aktivitet inte fokuseras på samma sätt. Pojkarna tar plats, får mer resurser och 
lyckas styra händelseutvecklingen i klassrummet till sin fördel (Berner 2003). 
 
 
Psykoanalytisk teori 
När man har forskat på hur mödrar har behandlat pojkar och flickor under barnets första år har 
man funnit att mamman stimulerar flickan mer verbalt, använder en mjuk röst och 
kvinnorelaterade ord som liten, söt, ledsen och rädd. När hon sen börjar gå uppmanas hon att 
inte gå för långt, att inte klättra för högt och att inte ramla. Under pojkens första levnadsår 
stimulerar modern honom visuellt genom att visa honom olika saker. Rösten är mörk och pigg 
och hon använder ”manliga” ord som stor, duktig och arg. I ettårsåldern uppmuntras pojken 
att klättra mycket och att hoppa långt. När han ramlar och slår sig behandlas han som att det 
inte var så farligt. Han lär sig att våga göra saker och att ta risker. Hans aggressivitet 
accepteras av föräldrarna på ett helt annat sätt (Graf et al. 1991). Vid ett och ett halvt års ålder 
till två års ålder börjar barnet att separera från modern. Pojkarna bygger vidare på sitt 
utforskande av världen medan flickorna söker sig mer tillbaka till modern, något som de 
också uppmuntras till att göra (Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991). Rithander (1991) skriver 
att när barnet har blivit två år är det medvetet om vilket kön det tillhör och utforskar vad det 
innebär att vara man respektive kvinna. Sysslar mamman och pappan med traditionella 
kvinno- respektive mansgöromål ser barnet det och tar efter. Evenshaug och Hallen (1992) 
anser att i den här åldern är de medvetna om att de själva är en pojke eller en flicka. De kan 
också beteckna andra som man eller kvinna och använder ”han” eller ”hon” på ett riktigt sätt. 
De har tillägnat sig en könsidentitet men har inte någon klar uppfattning om könsbegreppet 
förrän i fem- till sjuårsåldern. Fram till dess kan de tycka att en pojke med kjol på sig är en 
flicka. 
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Könsroller i förskolan 
 
Flickor 
Som ledare och pedagog sätter man normer för hur barnen ska vara, normer som barnen gör 
till sina och i sin tur använder i förhållande till andra. Det kan t ex vara normer för hur man 
visar uppskattning för andra. Pedagogen är en förebild och visar med sitt eget uppträdande 
vilken norm det är som ska gälla (Wahlström 2003). 
 
Förskolan domineras av kvinnliga pedagoger. Därför har flickor många förebilder att skapa 
sig en identitet efter. De lär sig tidigt att ta ansvar för sig själv och andra och att agera mer 
”vuxet”. De tar t ex ansvar för rutinsysslor som att byta smutsiga handdukar och att duka och 
de har många och långa samtal med personalen (Graf et al. 1991). ”Genom att på detta sätt 
uppmuntra och bekräfta flickornas vänlighet, hjälpsamhet och utseende lär de flickorna att 
vara på ett visst sätt. Flickorna får mycket uppmärksamhet för hur de är” (Graf et al. 1991, s 
36). En studie gjord på svenska förskolor har visar att flickorna tog den vuxnes roll, det vill 
säga identifierade sig med de vuxna som vanligtvis är kvinnor. De hade ett varierat samspel 
med personalen. Flickornas identifiering med den vuxne tar sig uttryck i ett självständigt, 
styrande och ibland lite mästrande både gentemot vuxna och andra barn, visade Kärrbys 
studie (Kärrby 1987).  
 
Flickorna är mer beroende av de vuxnas gillande än vad pojkar är. De gör gärna aktiviteter i 
närheten av en personal, de identifierar sig med personalen och tar gärna på sig en roll som 
hjälpfröken. Eftersom de har en så nära kontakt men de vuxna lär de sig att se på förskolans 
verksamhet ur personalens perspektiv. De lär sig att dela deras värderingar och uppfattningar 
av normer. Därför är det lättare för flickor att acceptera regler och orsaker till att man inte får 
göra vissa saker. Pojkar testar och tänjer på regler mer (Rithander 1991).  De förväntas inte ha 
några egna behov utan uppmuntras att vara lyhörda gentemot andra. Flickorna lär sig att fylla 
andras behov i första hand. De blir till exempel bra på att se pojkars behov och att uppfylla 
dem snabbt. Ilska och konflikter är något som flickor stöds i att undvika. Vuxna värnar om 
deras goda umgänge och uppmuntrar dem att inte bråka. Flickorna döljer sina konflikter 
(Gens 2002; Wahlström 2003). Om flickor är livliga och utagerande möts de av mindre 
uppmuntran, förståelse och överseende än pojkar. Personalen avbryter oftare flickor som leker 
vilda lekar än pojkar. Eftersom de förväntar sig att flickorna ska ställa upp på dem reagerar de 
snabbare när en flicka bryter mot reglerna än en pojke (Sandquist 1998). 
 
Samling är en situation då barn och vuxna sitter samlade tillsammans och har en gemensam 
aktivitet under ledning av en eller flera vuxna. Den är regelbunden och brukar hållas på en 
bestämd plats på en bestämd tid (Rubinstein Reich 1996). Studier har visat att pedagogerna 
ger pojkarna större talutrymme än flickorna på samlingar. Flickorna ger mer korta svar än 
pojkarna när personalen pratar med dem. En informell karaktär på samlingen har visat sig 
tilltala flickorna mer De är mer verbalt aktiva då än när samlingen är formell (Odelfors 1998). 
Personalen ger dem först ordet sedan de har räckt upp handen. Om de bryter mot reglerna får 
de en tillsägelse snabbare än en pojke (Gens 2002; Graf et al. 1991). 
 
Kärrby visade i sin studie från 1987 att personalen på deltidsförskolor bemötte flickor på ett 
mer opersonligt sätt än pojkar. De styrdes och kontrollerades mer av den vuxne och relationen 
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till dem var svalare. De lärde sig att underordna sig. Flickor lär sig att inta passiva positioner, 
menar Odelfors (1998). 
 
Under måltiderna får flickorna färre frågor än pojkarna. När de ställs gör personalen det för 
att garantera flickorna talutrymme. De deltar inte på samma sätt som pojkarna i konkurrensen 
om att få säga något vid bordet. De försöker ta kontakt men ger ofta upp när de inte får någon 
uppmärksam från de vuxna. Överhuvudtaget talar vuxna med en mjukare ton till flickor än till 
pojkar (Rithander1991; Graf et al. 1991). 
 
Wahlström (2003) observerade hur personalen på hennes förskola instruerade en grupp flickor 
i hur man spelar bowling. De fick veta hur de skulle göra i form av långa meningar och många 
ord. Förklaringarna var noggranna och reglerna uttrycktes mer exakt än vad de gjordes för 
pojkgruppen.  
 
 
Pojkar 
Manlighet uppmuntras av de vuxna. Därför tar pojkar avstånd från allt som är flickaktigt. 
Pojkarna har ett behov av att markera sin manlighet i förhållande till kvinnorna på förskolan. 
Det gör de genom att bryta mot regler och att leka att de är manliga figurer i sina fantasilekar. 
Eftersom de uppträder provocerande mot personalen får de lätt rollen som bråkstakar. När de 
pratar med personalen pratar de gärna om rättvisa, regler och styrkeförhållanden (Gens 2002; 
Graf et al. 1991). En undersökning har visat att pojkar drar till sig mer uppmärksamhet från 
vuxna oberoende av vad de gjorde. Flickorna brydde man sig inte lika mycket om utom då de 
befann sig i pedagogens omedelbara närhet, skriver Wernersson (1977). Andra observationer 
har också visat att det på varje förskoleavdelning är en eller två pojkar som ”styr” 
avdelningen. Dessa verkar som förebilder och tycks överföra en manlig, ”tuff” attityd. Det 
finns också mycket dominanta flickor, men det är mycket sällsynt att en flicka dominerar över 
hela barngruppen. Pojkarna ger ett intryck av att vara mer självtillräckliga än flickorna. De är 
helt upptagna med sig själva och sina aktiviteter (Annerblom 1983). 
 
Studier har visat att pedagogerna ger pojkarna större talutrymme än flickorna på samlingar. 
Pojkarna yttrar sig gärna spontant och när de pratar berättar de länge. De visar större intresse 
att delta när samlingen är formell än flickorna (Odelfors 1998). Pojkarna tar ordet utan att 
räcka upp handen eller vänta på sin tur. Om de bryter mot reglerna blir de utsatta för hot men 
dessa hot verkställs sällan. Ofta är det pojkar som är oroliga och stör på samlingarna. För att 
lugna pojken brukar pedagogerna byta samtalsämne och börja prata om något som pojken är 
intresserad av eller så får han många frågor eller får ta över och leda en del av samlingen. 
Pojkar tillåts tänja på gränser och det förväntas inte av dem att de ska göra som de blir 
tillsagda. De gör som vuxna säger först efter många tillsägelser. Var gränsen ska sättas är 
nästan alltid förhandlingsbart (Gens 2002; Graf et al. 1991; Rithander 1991). 
 
Kärrbys studie från 1987 visade att personalen på deltidsförskolor bemötte pojkar på ett mer 
individuellt och aktivt sätt än flickor. De bekräftade och utmanade dem. Pojkar lär sig att inta 
aktiva positioner. De gavs mer talutrymme än flickorna. Men de tränades inte i att uttrycka 
känslor. (Odelfors 1998). 
 
Under måltiderna får pojkar fler frågor än flickorna. De anstränger sig aktivt för att få 
talutrymme genom att överrösta de andra barnen. Personalen talar till dem med en ”hurtigare” 
stil och använder kommandon (Rithander1991; Graf et al. 1991). 
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Wahlström (2003) observerade när personalen instruerade en pojkgrupp när de skulle spela 
bowling. Pojkarna fick instruktioner i form av korta meningar och kommandon. Få ord 
användes och reglerna var färre än för flickorna. De fick snabbt köra igång och de fick fritt 
spelrum för initiativ. Pojkarna sporrades därmed till att experimentera och den vuxne ingrep 
inte när regler bröts.  
 
 
 
Lek 
 
Odelfors (1998) definierar lek som ett fritt handlingsområde där en individ använder de 
möjligheter som finns i en situation och själv väljer vad han eller hon ska göra och hur. De 
vuxna styr eller uppmuntrar inte i barnets lekområde. Lindqvist (2002) menar vidare att synen 
på lek i förskolan har varit att den ska utveckla barnet socialt. Man har ansett att barnet 
utvecklas i leken oavsett om pedagogen är med i den eller inte. Därför har leken kunnat vara 
”fri” och något som barnen har kunnat sköta själva utan vuxnas inblandning. 
Lillemyr (2002) anser att de erfarenheter som barnet gör tillsammans med andra i leken har 
stor betydelse för barns beteende i andra sammanhang. Samspelet i leken utvecklar den 
sociala kompetensen. I leken tränas bland annat förmågan att leva sig in i andras situationer 
och att ta del av andras åsikter. Även Lindqvist (2002) anser att leken gynnar samarbete. Om 
barn ska kunna utveckla en lek tillsammans behöver de kunna samarbeta för att utveckla vad 
leken ska handla om. 
 
 
Flickors lek 
När flickor leker börjar de med att komma överens om vem de ska leka med: ”…sedan 
diskuterar de fram vad de ska leka. De kommer tillsammans fram till vilka regler som ska 
gälla och är beredda att göra undantag från dem om detta hotar relationerna” (Graf et al. 1991, 
s 33). Lekarna innehåller många samtal och återger sociala relationer. Vänskapen mellan 
barnen är viktig, liksom att förstå och kunna tolka kamraterna. Tävlan är sällan ett inslag i 
flickors lekar. Fantasi- och rollekar är vanligast och då mest i form av att leka hem och familj 
(Graf et al. 1991). Flickor övar familjeroller och deras samtal handlar därför ofta om hur man 
är mot varandra. Detta även tar sig uttryck i byggrummet, där flickorna leker familj och 
bygger hus och stall av lego. Relationerna är överordnade aktiviteten. Flickorna tränas på att 
ha en äkta dialog med varandra. Deltagarna i samtalet svarar hela tiden på det som sägs. 
(Rithander 1991; Wahlström 2003; Gens 2002).  Flickor ägnar sig också ofta åt finmotoriska 
sysslor, som att klippa, klistra, sy och väva. De uppmuntras också estetiskt genom att använda 
sig av olika färger och former i sitt skapande. De är gärna nära de vuxna och söker kontakt 
med dem medan pojkarna är mer tillsammans med kamrater än med vuxna (Graf et al. 1991).  
  
 
Pojkars lek 
I pojkarnas lekar är aktiviteten viktigare än relationerna. Därför tränas inte pojkar i att tillägna 
sig ett språk som uttrycker känslor och upplevelser. Att vara aktiv, påhittig och drivande är 
något som förväntas av pojkar (Gens 2002). Eftersom de har få eller inga manliga förebilder 
på förskolan och kanske en pappa som de sällan ser hemma, formar de ett könsmönster med 
hjälp av sina kamrater. Förebilder hämtas i form av hjältar från tv, filmer och serier etc. De 
har ett behov av att bekräfta sin manlighet genom att skilja ut sig från den kvinnliga 
personalen. Genom att bekräfta sin olikhet stärker de sin könsidentitet och det kommer till 
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uttryck i att de stärker vissa manliga stereotypa drag samt att de provocerar och ifrågasätter 
regler. Deras lekar är konstruktionslekar av olika slag, som till exempel att bygga kojor av 
kuddar, torn av klossar eller att bygga med lego. När de bygger med lego bygger de gärna 
bomber, bilar, och raketer och experimenterar med höga torn. De bygger och raserar om och 
om igen. Rörliga leksaker är något de gärna leker med och är även intresserade av hur de 
används. Fantasilekarna handlar ofta om faror, äventyr, krig eller farliga djur. De leker att de 
är med om en svårighet och att de har ett problem att lösa. I deras lekar är regler och rättvisa 
mycket viktigt, viktigare än vad det är i flickornas lekar. Andra lekar de gärna engagerar sig i 
är att jaga varandra, brottas och ha kuddkrig (Rithander 1991; Wahlström 2003). ”De 
aktiviteter pojkarna väljer tycks stimulera till mer vetgirighet och leda till fler frågor: Varför 
lyser lampan nu? Hur kan man bygga ett hjul? Vad ska vi göra för att orka flytta den här 
stenen?” (Rithander 1991, s 23). De börjar leken med att en eller två pojkar bestämmer vad 
som ska lekas. Sen ansluter sig fler pojkar till leken. Reglerna är redan givna och det blir 
diskussioner om någon bryter mot dem. Konflikt är inte pojkarna rädda för. Uppstår det en 
konflikt fortsätter leken ändå. Tävlan är ett vanligt inslag i lekarna och att bygga hierarkier. 
De brukar tävla om vem som är störst och vem som är starkast t ex. Pojkarna har ett 
revirtänkande som innebär att den som inte är tillräckligt bra eller inte tillräckligt tuff inte får 
vara med (Graf et al. 1991). Pojkar tränar makt och kontroll och då bara i förhållande till det 
egna könet. Det är pojkarnas reaktioner på handlingarna som är viktig. Att konflikter uppstår 
beror på pojkars behov av makt och kontroll. Pojkar bevakar revir, leksaker och vem som får 
leka med vem. Hierarkierna uppstår ur detta behov av makt och kontroll. Ofta löses 
konflikterna med våld (Gens 2002). Visserligen leker pojkar tillsammans i grupper, men i tre-
fyraårsåldern sker det ganska planlöst. Alla deltar i samma lekprojekt, men snart faller leken 
sönder till olika individuella lekar. Exempelvis kanske pojkgruppen leker att de är riddare, 
men snart viftar alla med svärd, ropar och springer omkring planlöst och gör det så högljutt 
och iögonfallande som möjligt. När de kommer upp i fyra- femårsåldern blir vissa pojkar 
ledare. Dessa kännetecknas av att vara uppfinningsrika, fysiskt starka och modiga (Bjerrum 
Nielsen & Rudberg 1991).  
 
 
Vad man lär sig i leken 
Flickor och pojkars olika aktiviteter leder till att de lär sig olika saker. Flickor tränar 
finmotorik, kreativitet, koncentrationsförmåga, känslighet för andra och igenkännande. Men 
de tränas också i osjälvständighet och försiktighet. Pojkarna tränar grovmotorik, vetgirighet, 
mod, styrka, ledarskap och kombinationsförmåga. Men de tränas också i självhävdelse och 
aggressivitet. Flickor, som leker i mindre grupper, övas i inlevelseförmåga, relationer, 
förmåga att visa känslor som omtanke och ömhet. Pojkarna, som leker i större grupper med 
inriktning på tävlan, hierarki, en del aggressivitet och problemlösning, tränas i ledarskap, i att 
vara raka och direkta och att inrikta sig på resultat. Men man ska komma ihåg att det finns 
flickor och pojkar som inte beter sig enligt de här beskrivningarna. De beteenden som 
beskrivs är de som man har funnit är vanligare hos det ena eller det andra könet. (Rithander 
1991).  
 
 
 
Genus, naturvetenskap och teknik  
 
Teknik i barngrupper 
En allmän satsning på naturvetenskap och teknik förekommer inte inom förskolan. Barnen får 
delta i experiment då och då eller är med på en teknikvecka då flera olika experiment görs. 
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Medvetna, genomtänkta och regelbundna satsningar görs sällan. Det kan bero på att 
personalen saknar kunskaper om de grundläggande naturvetenskapliga och tekniska 
begreppen. Det ämne man inte behärskar arbetar man inte heller med så ofta i barngrupp, 
anser (Ahlrik 1999). 
 
När barngrupper har arbetat med teknik har Anna-Stina Ahlrik (1999) funnit att arbetet 
fungerar bra när barnen är jämspelta och arbetat i liten grupp. Enkönade grupper är också 
något hon har använt sig av när grupperna är stora och antalet pojkar och flickor är lika 
många. När barnen har arbetat har hon märkt att flickor och pojkar har olika strategier i 
arbetssätt. Flickorna börjar med att fundera kring hur de ska arbeta med sin uppgift, 
överlägger och ställer ofta frågor till varandra. En eller två flickor brukar vara ledare, men de 
delar för det mesta med sig av uppgifterna så att alla får komma med förslag och göra något. 
Lösningen av uppgiften brukar gå ganska fort.  
 
Pojkarna granskar materialet som de ska använda innan de kommer igång med själva 
uppgiften. Viljorna i gruppen är många och alla vill testa sin lösning på problemet. Varje 
pojke tycks tro att just hans lösning är den bästa. En eller två tar så småningom initiativet och 
blir arbetsledare. Pojkarna är mycket intresserade av att experimentet fungerar.  
  
I blandade grupper kan det bli så att pojkarna först tar initiativet och gör många försök och 
misslyckanden utan att egentligen ha tänkt och funderat först. Sen kommer de fram till en 
lösning medan flickorna fortfarande reflekterar över hur man ska lösa problemet. I dessa 
grupper hinner inte flickorna med och ger så småningom upp eftersom de lätt får den 
uppfattningen att de inte kan. (Ahlrik 1999). 
 
En observation av en sexårig flicka och pojke som vid flera tillfällen tillsammans arbetade 
med tekniska konstruktionsuppgifter visade att flickan fick rollen som medhjälpare till 
pojken, som var den som tog initiativ och var ledare i arbetet. Hon försökte att då och då att 
göra egna ansatser men blev avfärdad av pojken och förblev därför i sin overksamma roll. I 
hennes roll ingick att bistå pojken med material medan pojken förklarade att det var han som 
visste hur uppgifterna skulle lösas (Forsberg & Holmlund 1990).   
  
    
Erfarenhet av teknik 
I Norge har Lie och Sjoeberg (1984) genomfört studier om genus, naturvetenskap och teknik. 
I årskurs fem tillfrågades eleverna vad de hade för erfarenhet av naturvetenskap och teknik. 
Att reparera bilar och cyklar och att ”meka” med apparater hade nästan dubbelt så många 
pojkar som flickor gjort. Att leka med kemilåda och att titta i mikroskop var lite vanligare 
bland pojkar än bland flickor. Bland de aktiviteter som flickor sysslat med mer än pojkar var 
att läsa om hur kroppen fungerar, fotograferat själva, planterat frön och sett dem gro, mätt 
med mått som används vid matlagning och sytt med symaskin.  
 
En annan studie undersökte 10- och 11-åringars attityder och erfarenhet av teknik. Man fann 
att pojkar hade ett större intresse och mer erfarenhet än flickor. De flesta av dem var 
intresserade av ”prylteknologi” och sysslade med datorer, annan elektronisk utrustning eller 
hade tillgång till verktyg på fritiden, vilket flickorna inte gjorde i samma utsträckning. Fler 
pojkar än flickor tyckte att teknik var viktigt (Skogh 2001).  
 
Staberg (1992) har studerat flickor och pojkars förhållande till naturvetenskap och teknik på 
högstadiet. Hennes intervjuer visade att flickorna inte sysslade med teknik eller 
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naturvetenskap på fritiden. Några få av dem hade lekt med tekniska leksaker som barn. De 
flesta av pojkarna hade någon form av teknik som fritidsintresse både som barn och 
tonåringar. 
 
 
Kunskaper i naturvetenskap och teknik 
På tester i fysik i årskurs fem och sju hade pojkarna bättre resultat än flickorna. Det är ett 
resultat som man även har fått i andra länder när man har testat pojkar och flickors kunskaper, 
t ex i IEA-undersökningen (International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement) som genomfördes i sjutton länder på 70-talet. Forskare har undersökt hur 
mycket erfarenheten av en aktivitet spelar in för att klara av att utföra ett experiment i teknik, 
avläsning och elektricitet. Avläsningen klarade flickor och pojkar lika bra men experimentet i 
teknik och elektricitet klarade pojkarna mycket bättre. Pojkarna hade också större erfarenheter 
inom dessa områden (Lie & Sjoeberg 1984).  
 
NU-projektet genomfördes i början på 90-talet i grundskolans årskurs fem och nio. Det visade 
att eleverna presterade låga resultat i naturvetenskaplig begreppsförståelse, speciellt gjorde 
flickorna det utom i biologi där resultaten var ungefär lika. Ett test genomfördes för att 
kontrollera elevernas kunskaper i teknik. I det hade flickorna sämre resultat än pojkarna 
(Skolverket 1994). 
  
 
Interaktionen i klassrummet 
Pojkar ser fysik och teknik som sina områden. De kommenterar och skrattar åt elever som 
svarar fel och de ignorerar flickors framgång genom att till exempel inte lyssna på flickors 
längre svar. Genom att pojkarna dominerar interaktionerna, har större erfarenheter vilket gör 
att de kan ha större förkunskaper än flickorna i klassrummet, dras ämnesinnehållet lätt mot en 
maskulin sida. Att de ämnen som kopplas samman med den manliga könsrollen anses vara 
mer prestigefyllda av både lärare och elever av båda könen, kan göra att pojkarna utvecklar ett 
egocentriskt förhållningssätt till ”sina” ämnen (Wernersson 1977;  Staberg 1992). 
 
Kelly (1987) har studerat hur pojkar förhåller sig till naturvetenskapliga ämnen. Man fann att 
pojkarna brukade rusa fram till utrustningen när de skulle laborera medan flickorna kom efter 
dem. De hade en större säkerhet i att våga testa hur utrustningen fungerade när de arbetade. 
När de var färdiga drog de till sig lärarens uppmärksamhet för att visa vilket resultat de 
kommit fram till. Flickorna väntade på sin tur. När pojkarna skulle svara på frågor ropade de 
gärna ut svaret innan någon flicka hade en chans att svara. Pojkarna hade en tendens att vilja 
visa en överlägsenhet i förhållande till flickorna. Det hände t ex vid ett flertal tillfällen att en 
pojke stönade när en flicka ställde en fråga eller att pojkar gav en flickor negativa 
kommentarer.  
 
Flickorna följer reglerna och bär ansvaret för att hålla ordningen. De räcker upp handen och 
får ordet innan de talar. De har fostrats till ansvar och markerar sin kvinnlighet genom att följa 
det sociala regelverket. De tolkar pojkarnas beteende som barnsligt och sitt eget som vuxet. 
Pojkarna i sin tur markerar sin manlighet genom att ta avstånd från det kvinnliga. Flitighet 
och ambition anses kvinnligt och hånas hos både flickor och pojkar med sådant beteende. 
Flickor får kritik för både framgång och misstag (Staberg 1992).  
    
När eleverna genomförde laborationer varierade arbetsstrategierna. I majoriteten av de 
blandade grupperna var det en pojke som prövade experimentet medan flickorna såg på. Det 
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behöver inte innebära att flickorna var passiva. De kan ha haft ett teoretiskt sätt att angripa 
uppgiften på. I pojkgrupper kastade sig eleverna över experimentet utan att läsa 
instruktionerna först. Sen fortsatte de att experimentera och leka sig fram sedan de slutfört 
uppgiften. Flickorna läste instruktionerna först innan de började experimentera. När de var 
färdiga med experimentet övergick de till att lösa de teoretiska uppgifterna i läroboken. De 
samarbetade mer med varandra än vad pojkarna gjorde även mellan grupperna. Det fanns 
pojkar som fungerade bra tillsammans men det var vanligt med pojkar som småbråkade. 
Stress och hets kunde förekomma. Pojkarna var inte lika noga med att ta ansvar för att 
samarbetet i grupperna skulle fungera bra som flickorna. En studie gjord i Nya Zeeland visade 
att pojkar har svårt att lyssna på varandra och ge varandra personlig respons i enkönade 
grupper. Flickor lyssnar däremot på varandra och ger feedback. I blandade grupper framför 
pojkar men inte flickor sina synpunkter utan att bli avbrutna. Flickorna ger pojkarna respons 
på deras idéer men får sämre möjlighet att utveckla sina egna . Pojkarna tyckte om 
tävlingsmoment i undervisningen medan flickorna föredrog samarbete (Staberg 1992). En 
lärare i England berättade om skillnaden mellan blandade grupper och enkönade i 
naturvetenskap. I enkönade grupper brukade flickorna tycka om att experimentera och 
undersöka resultaten av dem. Men när grupperna blandades rusade pojkarna in och lade 
beslag på all utrustning. Flickorna stod bredvid och tittade på (Mahony, 1985).  
 
 
Enkönade undervisningsgrupper 
I Danmark har man genomfört försök med enkönade grupper i naturvetenskap. Målet var att 
vidga flickornas ämnesmässiga och sociala domäner. Erfarenheterna av försöket var att 
flickorna tyckte att det var positivt att arbeta i flickgrupper. De tyckte att de blev mer säkra på 
sig själva, att de vågade prata mer i klassen och att de lärde sig mer. Läraren intresserade sig 
mer för dem också, tyckte de. Även om det var skönt att slippa pojkarnas hånfulla 
kommentarer, saknade flickorna pojkarna då de ansåg att det blev för lugnt i flickgruppen. 
Det var positivt att gå tillbaka till blandad grupp. I ett försök märkte man att flickorna under 
en tid behöll en framträdande roll, men efter några månader hade nästan alla flickor gått 
tillbaka till sina gamla roller. Ett liknande försök gjordes med pojkar med målsättningen att de 
skulle ta ett större ansvar när de samarbetade och att de skulle ta mer hänsyn till varandra. 
Resultatet blev att de tongivande pojkarna tog för sig mer och att klimatet hårdnade. Hjälp 
förekom inte i någon större utsträckning mellan eleverna (Wernersson 1995).    
 
Skogh (2001) arbetade med att studera flickors förhållande till teknik i två olika klasser på två 
olika skolor i fem år, från att barnen gick i årskurs ett till att barnen gick i årskurs fem. Hon 
jämförde flickor från en klass som undervisades i teknik med en klass som inte fick någon 
undervisning i ämnet. Syftet var bl a att utveckla ett intresse för teknik bland de yngre 
eleverna. En klass undervisades i teknik redan vid skolstarten. Den här flickgruppen 
benämndes R1. Den andra klassen med flickgrupp R2 gick på en skola där man inte 
undervisades i teknik i årskurs 1-6. I början uppfattades teknik som något diffust som få hade 
egen personlig erfarenhet av i båda grupperna. I årskurs fem uppgav en majoritet av flickorna 
att det var mycket eller ganska mycket intresserade av teknik. Över hälften sa att de brukade 
hålla på med teknik på sin fritid och nästan lika många tycker att de är bra på att lösa tekniska 
uppgifter. Teknikintresset uppstod redan i årskurs två i R1 men senare, i årskurs 4-5 för R2. 
En majoritet av flickorna var positivt inställda till pojk- och flickgrupper men tyckte i årskurs 
fem att de kunde upphöra.  
 
 
 

 19



 
Åtgärder för att åstadkomma en förändring av könsrollerna  
 
Barn behöver en grund att bygga en ny könsidentitet på 
När man vill förändra förskolan till att bli mer jämställd bör man börja med att inhämta 
kunskap om genus, maktsystem och strukturer. Det är viktigt att se sambandet mellan dessa 
strukturer, våra egna värderingar och hur vi tänker och handlar, medvetet och omedvetet. Det 
omedvetna handlandet kan man synliggöra genom olika former av observationer, t ex med 
videokamera (Svaleryd 2002). 
 
Förskolan behöver bekräfta både pojkar och flickor i deras könsidentitet. Varje barn behöver 
känna trygghet i att vara den han/hon är och alla barn behöver ges en möjlighet att pröva nya 
saker och att lära sig mer. De behöver ha en möjlighet att överskrida de traditionella 
könsrollsgränserna. Om barnen har en trygghet i att veta att de vuxna och de andra barnen 
accepterar dem som de är, är det lättare att pröva nya saker och att våga vara annorlunda, att 
överskrida könsrollsgränser. Både pojkar och flickor behöver få positiv förstärkning. Den 
busige pojken har ett behov av att bli bekräftad som snäll och den tillbakadragna flickan 
behöver känna att hon duger som hon är innan man uppmuntrar henne att delta i mer 
utåtriktade aktiviteter. När barnen känner sig trygga i vetskapen om att de är bekräftade av 
personalen kan man träna flickor i att uttrycka ilska och egen vilja. Grovmotorik och vågade 
aktiviteter, liksom regellekar med många deltagare kan man också uppmuntra dem att delta i. 
Pojkar har ett behov av att träna att ta ansvar för och bry sig om andra. De behöver också 
träna på att vänta på sin tur och att lyssna på vad andra har att berätta. När det gäller 
konflikter behöver pojkar lära sig att tala för att lösa dem. Pedagogerna behöver uppmuntra 
pojkar och flickor till att syssla med olika aktiviteter. Flickor behöver vara i kuddrummet, 
leka med klossar och lego, sådant som pojkar brukar göra och pojkar behöver göra sådant som 
de inte brukar göra: rita, klä ut sig, leka häst och leka skola t ex (Graf et al. 1991; Rithander 
1991). Också Svaleryd (1991) anser att barn behöver känna trygghet och självförtroende för 
att känna en lust att pröva nya möjliga handlingssätt och se sin möjlighet att kunna välja olika 
sätt att positionera sig på i förhållande till andra. Hon menar att barn som har självtillit 
accepterar sig själv och andra och har en medvetenhet om vad det klarar av. Med den här 
medvetenheten blir barnet nyfiket och känner en vilja att pröva på olika saker. Det ser 
möjligheter. Motgångar tas som en utmaning att öva mer och pröva om igen. 
 
Man bör börja med naturvetenskap och teknik tidigt. ”Att börja med förskolebarnen är mycket 
viktigt, eftersom de inte har hunnit få några förutfattade meningar om vad naturvetenskap och 
teknik är, eller om vem som är bäst lämpad att arbeta med dessa ämnen.” (Ahlrik i Skolverket 
red. s 142). Det är viktigt att ge flickorna baskunskaper och en nyfikenhet som följer med dem 
senare i livet. Flickors funderingar och hypoteser bör uppmärksammas. Det är bra för båda 
könen därför att flickorna upptäcker att de kan och pojkarna märker att flickorna också kan 
(Ahlrik i Skolverket red.). 
 
 
Övningar för att åstadkomma förändring av könsrollerna 
Wahlström (2003) har utvecklat flickor och pojkar i enkönade grupper på förskolan. Flickorna 
fick vid sidan om att syssla med det de brukade göra träna sig på att tänka på sin egen identitet 
istället för att se till andras behov, öva på att skilja mellan sak och person, upptäcka att regler 
inte hotar relationer, träna sig i att ta plats och att busa, öva på att våga stå i centrum och tala 
inför grupp. De arbetade också med naturvetenskap och matematik och tränades i att tänka 
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matematiskt och i termer av orsak och verkan, de gjorde bollövningar, klättrade och tränade 
grovmotorik och balans. Flickorna gjordes synliga för de personer de var istället för att 
karaktäriseras efter utseende och prestationer. Pojkarna fick vid sidan av de aktiviteter som de 
brukade sysselsätta sig med tillgång till normer som gjorde det möjligt att söka identifikation 
istället för avståndstagande, de fick lära sig att följa reglerna, att se att allt inte behövde ske 
genast och att vänta på sin tur, de fick träna på att räkna till fem sekunder när de blev arga och 
öva på finmotorik, rytm och balans. De tränade också på att uttrycka känslor och relationer, 
trösta, visa hänsyn och medkännande, övade konfliktlösning och fick tillgång till närhet och 
positiv beröring. När barnen tränats i dessa grupper lekte de återigen i blandade grupper. När 
barnen sedan började skolan kunde flickorna hävda sina åsikter och tala högt och tydligt. 
Pojkarna var sociala och hänsynsfulla.  
 
 
Grupper 
Att dela upp barnen i mindre grupper är bra. Då kan barn som inte som inte brukar ta för sig 
av uppmärksamheten göra sig synliggjorda. Det är i stora grupper som barn brukar ta ett 
stereotypt beteende. Det är bra att uppmärksamma varje barn och kunna tala om för föräldern 
när han eller hon hämtar sitt barn något som barnet har tänkt, känt eller gjort under dagen. 
Flickor behöver tränas i att ta plats och i att göra sig hörda i större grupper. Pojkarna behöver 
lära sig att samspela i nära relationer och i små grupper. De behöver övas i att samtala och 
använda samma konversationsteknik som flickor. De behöver också utveckla tålamod och 
finmotorik. Det gäller att berömma de sidor som man vill utveckla hos barnet. Genom att man 
som pedagog visar att det flickor säger är viktigt förmedlar vi att deras åsikter och funderingar 
har ett värde (Graf et al. 1991; Gens 2002). 
 
Man kan använda sig av könssegrerade grupper i syfte att ge positiva förväntningar på barnen 
och att stärka självtilliten med hjälp av olika övningar. Här sysselsätter man sig först med 
sådant som gruppen brukar sysselsätta sig med innan man prövar för barnen nya aktiviteter. 
När barnen känner trygghet kan man göra samma övningar i könsblandade grupper. Flickorna 
får bredda sina möjligheter som flickor för sig och pojkarna får uppmärksamma variationen 
inom det egna könet för sig (Svaleryd 1991). På Island har man arbetat på det här sättet enligt 
den så kallade ”Hjalli-metoden”. I flick- och pojkgrupper får barnen öva upp kompetenser 
som de inte får möjlighet eller törs utveckla i blandade grupper. Barnets könsidentitet stärks 
samtidigt som de stimuleras att utmana stereotypa handlingar och mönster. Alla får öva alla 
sina egenskaper. Flickorna tränar individuella övningar och pojkar sociala för att flickors 
lekar redan är sociala och pojkars lekar brukar vara individuella. Målet man vill nå är att öka 
den positiva toleransen. När flickor och pojkar leker med varandra ska de visa varandra 
respekt, kunna förstå och tycka om olikheter samt känna sig lika värda (Öhman 1999). 
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Undersökningsdesign 
 
Mitt syfte är att undersöka vilka arbetsstrategier pojkar respektive flickor har i förskoleåldern 
när de arbetar med experiment i teknik. Experimentet som barnen har fått genomföra är att få 
en klump av modellera att flyta på vatten. Valet av experiment är gjort i det perspektivet att 
det ska vara enkelt att förstå och utföra utan hjälp från någon vuxen. Dessutom skulle 
experimentet ta längre tid för barnen att genomföra, då det inte skulle vara alltför lätt för dem 
att lösa uppgiften. På så sätt skulle jag få ett rikligare observationsmaterial. 
 
 
 
Datainsamlingsmetod 
 
Jag har valt kvalitativ metod i form av observationer. En kvantitativ metod var inte intressant 
(Svensson & Starrin 1994) då det inte var antalet fenomen jag var intresserad av att veta. I 
kvalitativa undersökningar studerar man karaktären eller egenskapen hos någonting. Enligt 
Alvesson och Sköldberg (1994) fokuserar den på en öppen och mångtydig empiri och utgår 
från studieobjektens perspektiv. 
 
Att jag valde bort att intervjua pedagoger eller barn beror på att jag tror att barn inte har en 
förmåga att veta vilken arbetsstrategi de brukar använda sig av i förskoleåldern och att 
pedagoger inte alltid reflekterar över olika arbetsstrategier i ett genusperspektiv. Intervjuer 
hade inte givit utförliga redogörelser då de redovisar det perspektiv människor har på hur de 
subjektivt upplevt ett fenomen (Fangen 2005). 
 
Observationer ger direkta erfarenheter vilket leder till ett större djup i beskrivningarna av 
olika arbetsstrategier. Man kommer människors verklighet inpå livet och får tillgång till 
information som deltagarna inte vill prata om i en intervju. En observation är också selektiv, 
men du kan samtidigt reflektera över hur du själv har valt och sorterat intrycken och kan 
använda dessa reflexioner i analysen av materialet (Fangen 2005). 
  
Observationerna i denna studie har gjorts med ett delvis icke deltagande förhållningssätt. Det 
innebär att jag inte har hjälpt deltagarna i utförandet av det observerade experimentet. Jag har 
deltagit i det sociala samspelet och i samtalet, men inte i att samtala om och påverka den 
aktivitet som studerades. Anledningen till detta förhållningssätt har varit att min närvaro ska 
uppfattas som naturlig och inte obehaglig för deltagarna (Fangen 2005). Jag har valt bort ett 
fullt deltagande förhållningssätt för att barnens arbetssätt ska påverkas så lite som möjligt. 
Som observatör har jag varit känd. Det innebär att jag har försäkrat mig om att alla i gruppen 
är villiga att acceptera min närvaro. Att jag är känd kan påverka barnens beteende. Därför har 
jag väntat med att börja observationerna tills barnen har vant sig vid att jag är där och återgått 
till sina vanliga beteenden. Jag har valt bort att vara okänd för att det skulle innebära att jag 
skulle observera utan att visa mig för barnen, t ex bakom en skärm. Då skulle jag inte kunna 
registrera hur barnen samarbetar med varandra utan ord (Patel & Davidsson 1994).   
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Databearbetning relationen arbetsstrategi/kategori/beteenden och 
repliker 
 
Jag använde mig av ett observationsprotokoll (se bilaga). Protokollet består av nio kategorier 
av arbetsstrategier:  

1. Bidragande med information och fakta  
2. Givande konkreta förslag  
3. Stödjande andras uttalanden  
4. Sökande av information och fakta  
5. Avståndstagande från andras uttalanden  
6. Initiativtagande utan övrigas medgivande  
7. Initiativtagande med övrigas medgivande  
8. Tävling och konkurrens. 
9. Övrigt 

 
Dessa kategorier har jag konstruerat utifrån Patel och Davidssons (1994) observationsschema 
för att studera hur en grupp samarbetar för att lösa ett problem. De fem första kategorierna är 
hämtade från det observationsschemat och handlar om samarbete övriga kategorier har jag 
konstruerat själv och de kategorierna handlar om att arbeta på egen hand utan att samarbeta..  
 
Jag har fört anteckningar över sådana handlingar som inte så lätt passar in under någon av 
kategorierna (Bell 1995). De handlingar och uttalanden som passar in under två kategorier har 
jag fört in under två kategorier. Under ”övrigt” skrivs sådant som inte kunde placeras i någon 
av de andra kategorierna och förklaringar och förtydliganden av vad vissa placeringar innebär.  
 
För att underlätta analysen och för att fånga upp så mycket som möjligt av vad barnen säger 
har jag använt mig av bandspelare. På så sätt slapp jag att under observationens gång skriva 
ner repliker, utan kunde koncentrera mig på de synliga handlingarna. Efter observationens 
genomförande kompletterades observationsprotokollet med att replikerna från bandet 
kategoriserades in i protokollet. Bandspelare har också använts för att uppgifterna ska kunna 
kontrolleras i efterhand vid en granskning.  
 
När jag analyserade materialet så läste jag igenom observationsprotokollen som innehöll både 
repliker och handlingar. Jag sökte mönster i barnens repliker och handlingar. Detta ledde till 
att empirin belystes ur fem olika perspektiv: 

1. Likheter hos pojkar och flickor i arbetsstrategier 
2. Egenskaper hos flickors arbetsstrategier 
3. Egenskaper hos pojkars arbetsstrategier 
4. Barns tankar i orsak och verkan 
5. Att låta hela gruppen vara delaktig 
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Urval 
 
Observationerna har gjorts på tre olika förskolor på 24 barn födda år -00. Tolv av dem kom 
från en förskola och de andra tolv från två andra förskolor. Förskollärarna valde ut vilka som 
skulle delta bland dem som fått medgivande från sina föräldrar. Barnen har delats in i åtta 
grupper, fyra flickgrupper och fyra pojkgrupper med tre barn i varje grupp. Jag valde att inte 
ha blandade grupper för att pojkar kan ha en tendens att ta över ledarskapet i sådana grupper 
(Ahlrik 1999). Om så hade skett så hade jag inte kunnat studera hur flickornas eventuella 
ledarskap tog sig uttryck. En annan anledning till att jag inte valde blandade grupper var att 
flickorna och pojkarna skulle ges tillfälle att visa könsrelaterade arbetsstrategier som inte 
berodde på påverkan av det motsatta könet. Blandade grupper ger en annan typ av interaktion 
än vad könsrena grupper gör (Wernersson 1995). 
 
 
 
Validitet och realibilitet/undersökningens tillförlitlighet  
 
Det jag har fått fram är trovärdigt då jag menar att jag har undersökt det jag skulle undersöka. 
Jag har fått fram en beskrivning av pojkars och flickors arbetsstrategier (Kvale 1997). Genom 
att observera ser man i högre grad hur de arbetar. Hade jag intervjuat hade jag fått reda på 
barnens tankar om arbetsstrategier och det var inte syftet med undersökningen. Jag har 
reflekterat och reviderat innebörderna i det jag har sett. Med analytisk generalisering har jag 
hittat teorier som stämmer överens med observerade situationer (Kvale 1997). Det jag har fått 
fram i mina observationer kan variera beroende på att barnen t ex är på olika humör vid olika 
tillfällen. Det kan göra att man vid ett annat tillfälle hade kunnat komma fram till något annat 
än vad jag har gjort. Barn mognar, de lär sig mer om naturvetenskap och teknik och deras sätt 
att samarbeta förändras. Vi får nya erfarenheter för att vi möter nya situationer. Det gör att vi 
handlar annorlunda vid ett tillfälle än vad vi gjorde när vi upplevde ett likartat tillfälle första 
gången. Detta är något som Trost (1997) tar upp. Tolkningen av resultatet kan också variera. 
Vi har olika erfarenheter och vi tolkar saker på olika sätt. Någon annan hade kanske tolkat en 
situation på ett annat sätt (Fangen 2005). Att vara två observatörer som tillsammans sett en 
situation och som hade tolkat den likadant skulle ha givit en större trovärdighet. 
 
Jag har undersökt för få barn för att kunna säga att resultatet är statistiskt generaliserbart 
(Kvale 2005). Men jag har fått fram en del litteratur som överensstämmer med det som jag har 
kommit fram till. Jag vet inte hur det ser ut på andra förskolor. De kanske har barn som 
handlar på ett annorlunda sätt. Jag vet endast hur de här tre avdelningarnas barn arbetar och 
samarbetar. 
 
 
 
Etiska ställningstaganden 
 
För att en undersökning ska göras på ett etiskt riktigt sätt har Vetenskapsrådet (2002) angivit 
principer för hur forskaren ska gå tillväga. Den första principen de anger är kravet på 
information. Jag har muntligt och skriftligt informerat de som har deltagit i undersökningen 
samt berörda föräldrar och personal. De har delgivits studiens syfte och att det är frivilligt att 
delta och att avbryta när man vill. De insamlade uppgifterna ska inte användas till något annat 
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än undersökning. Den andra principen är kravet på samtycke. Innan deltagarna blev 
observerade gav de sitt samtycke till att vara med. Konfidentialitetskravet är en tredje princip. 
De personer som används som exempel i mitt arbete anges med siffror eller fingerade 
bokstäver. Personuppgifterna har förvarats på ett sådant sätt att inte obehöriga har kunnat ta 
del av dem. Nyttjandekravet är den fjärde principen. De inspelningar som har gjorts på band 
ska endast användas till undersökningen och inte i något annat syfte.  
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Resultat 
 
Analysen visade att det inte var så stora skillnader i arbetsstrategier mellan pojkar och flickor. 
Med arbetsstrategier menar jag hur barnen samarbetar genom att ge förslag, stötta varandra, 
bidra med information och fråga. Jag hade förväntat mig en större skillnad då jag hade läst att 
pojkar och flickor i skolåldern samarbetar på olika sätt och pojkar och flickor har olika sätt att 
leka på i förskolan. En grupp lyckades med experimentet. Att inte fler gjorde det kan bero på 
att barnen hade för lite erfarenhet av teknik för att ha redskap nog att kunna lösa uppgiften.  
 
Jag har valt att presentera mitt resultat utifrån fem olika temaområden.  
Temaområdena är:  

1. Likheter hos pojkar och flickor i arbetsstrategier 
2. Egenskaper hos flickors arbetsstrategier 
3. Egenskaper hos pojkars arbetsstrategier 
4. Barns tankar i orsak och verkan 
5. Att låta hela gruppen vara delaktig 

 
Att låta gruppen vara delaktig har fått fem underkategorier: Turordning, Grupper med 
samarbete, Grupp utan samarbete, Pojkgrupp utan samarbete och Flickgrupp med samarbete. 
Samarbete definierar jag som att arbeta tillsammans på lika villkor. Man lyssnar på och 
respekterar varandra. Alla som vill bidra till arbetet får göra det. Turordning är när alla får 
göra ett försök lika många gånger i en bestämd ordningsföljd.  
 
 
 
Likheter hos pojkar och flickor i arbetsstrategier 
 
Pojkar och flickor bidrar med information och fakta i samma omfattning. Den vanligaste 
informationen är att berätta för de andra vad man själv håller på att forma. Det gör flickor och 
pojkar i samma utsträckning. Informationen kan vara att berätta att man tänker göra en båt 
eller att man tänker platta ut lerklumpen. Det kan vara att man säger att man tänker forma 
klumpen rund, att man tänker göra maskar, en blomma eller ett ansikte. En annan sorts 
information är när man kommenterar sig själv och säger ”nej, det gick inte”. Reflektioner över 
varför klumpen inte flyter och över vad man behöver göra för att den ska göra det 
förekommer sällan, men när det gör det är det lika ofta hos pojkar som hos flickor. Dessa 
reflektioner kan vara att klumpen var för tjock, att den var för liten eller att den borde göras 
tunn som ett löv.  
 
Pojkars och flickors förslag ser likadana ut och de ger förslag till varandra lika ofta. Den 
vanligaste formen av förslag är att säga vad andra skulle kunna göra i gruppen. Förslagen kan 
handla om vilken form modellklumpen ska ha eller vad klumpen ska likna. Exempel på 
sådana förslag är att leran ska formas smal eller tjock, att den ska vara platt eller att den ska 
ha formen av en cirkel. Det kan också vara att den ska vara liten, stor eller rak. Föremål som 
barnen föreslår är oftast någon form av båt. Här har förslagen förutom båt varit vikingaskepp 
och ubåt. 
 
De stödjande kommentarerna ser likadana ut hos både pojkar och flickor. Det kan t ex vara att 
uppmuntra det kamraten tänker göra med ett ”ja, gör det” eller att delta i kamratens känslor 
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efter att han eller hon prövat om lerklumpen flyter genom att fälla samma kommentar som 
kamraten, t ex ett besviket ”nej”. 
 
Flickor och pojkars frågekaraktär ser också lika ut. Oftast frågar de om vad kamraten formar 
för något, t ex om lerklumpen ska bli en rulle, om den ska bli platt som en pannkaka eller om 
den ska bli någon form av djur. Övriga frågor är av typen ”ska jag sätta i den nu?” och ”är du 
klar?”. Sådana frågor ställer både flickor och pojkar. 
 
Karaktären på avståndstagandet ser nästan likadant ut hos pojkar och flickor. De avråder 
varandra från att forma en viss form och säger att det föremål som kamraten har gjort inte 
kommer att fungera när det flyter: 
 

– Det kommer aldrig att gå! 
 
Flickor och pojkar tar initiativ med de andras medgivande ungefär lika ofta. Ingen tävlan eller 
konkurrens förekommer i någon av grupperna. Pojkarna och flickorna försöker inte att 
komma före någon annan i gruppen. 
 
 
 
Egenskaper hos flickors arbetsstrategier 
 
Flickornas förslag skiljer sig något från pojkarnas. De föreslår former, båtar och en blomma 
medan pojkarna föreslår former, båtar och djur. En annan form av förslag är att uppmana sin 
kamrat i gruppen att lägga lerklumpen i vattnet. Det gör flickor dubbelt så ofta som pojkar. 
 
Flickorna stöder varandras uttalanden oftare än pojkar. Flickorna stöder varandra på båda 
sätten lika ofta. De uppmuntrar det kamraten tänker göra med ett ”ja, gör det” eller deltar i 
kamratens känslor efter att hon prövat om lerklumpen flyter genom att fälla samma 
kommentar som kamraten, t ex ett besviket ”nej”.  
 
Flickorna tar ungefär dubbelt så ofta avstånd från andras uttalanden som pojkar. De avråder 
varandra från att forma en viss form och säger att det föremål som kamraten har gjort inte 
kommer att fungera när det flyter. De kan t ex säga: 
 

- Nej, så kan du inte göra! 
 

Eller: 
 
- Du vet att det där inte går! 

 
Två flickgrupper tar lång tid på sig innan de kommer igång. Flickorna i de här grupperna 
föreslår att en annan kamrat ska börja forma lerklumpen om de själva får den. Det går till så 
att en flicka föreslår en annan flicka som i sin tur nekar och pekar tillbaka på den första eller 
på att en tredje flicka ska börja. Ingen vill vara den som startar. Det här sker ungefär fem 
gånger per flicka innan de slutligen kommer igång och någon börjar tillverka någonting av 
klumpen.  
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Egenskaper hos pojkars arbetsstrategier 
 
Alla pojkgrupper kommer kvickt igång med att arbeta. När pojkar stöder varandra uppmuntrar 
de en kamrat att göra en viss sak med lerklumpen eller deltar i kamratens känslor om han t ex 
misslyckas med att få klumpen att flyta. Deltagandet i känslor sker i form av att uttrycka ett 
besviket ”nej” om klumpen inte flyter. Pojkar uppmuntrar oftare det kamraten tänker göra än 
att de deltar i hans känslor.  
 
Pojkar ställer fler frågor än flickor och de handlar oftare om funktion än de gör hos flickor. 
Det kan t ex vara att fråga hur man ska få en båt att flyta eller att fråga om båtarna inte ska 
vara tunga när de flyter: 
 

– Men man ska inte ha tunga båtar, eller hur? 
 
 
Pojkarna kan, även om det sker sällan, säga till en kamrat att han inte kommer att klara av 
experimentet. Det gör aldrig någon av flickorna.  
 
 
 

Barns tankar i orsak och verkan 
 
När flickorna och pojkarna genomförde experimentet var det vanligast att de kommenterade 
det som skedde antingen med frågor eller med förslag som handlade om hur lerklumpen borde 
se ut. De motiverade sällan sina idéer om former med varför de borde fungera bättre än andra 
förslag. Förslagen och frågorna handlade om vilken form lerklumpen skulle ha eller vilket 
föremål den skulle likna: 
 

– Du kan göra den rund. Då kanske den flyter. 
 
Några få gånger reflekterade pojkarna och flickorna över varför lerklumpen inte flöt: 
 

– Den kom på marken för att den var för platt. 
 
Eller: 
 

– Ska jag säga varför du förlorade? Du hade för långa ben! 
 
 
 
 

Att låta hela gruppen vara delaktig 
 
Turordning 
Flickorna ställer oftare frågor om turordning än vad pojkarna gör. Då handlar det om att fråga 
om det är någon annans eller ens egen tur eller att fråga en kamrat om hon vill vara sist t ex: 
 

– Är det inte min tur efter ett? 
 
Det som skiljer pojkar och flickor åt är att flickorna oftare tar avstånd för att markera 
turordning genom att t ex säga ”nu är det hennes tur”, än vad pojkarna gör.  
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Flickorna tar initiativ utan de andras medgivande oftare än pojkar. De tar fler sådana initiativ 
innan en turordning upprättas än vad pojkarna gör. Att ta initiativ utan de andras medgivande 
sker i form av att vara den som är först att ta klumpen efter att någon annan har haft den. 
Några få gånger försöker en flicka ta klumpen från någon annan som håller i den fastän det 
inte är hennes tur. Det är i en grupp där barnen samarbetar.  I en pojkgrupp där två pojkar 
dominerar över den tredje och samarbetet inte fungerar försöker den tredje pojken att ta 
lerklumpen två gånger och säger upprepade gånger att det är hans tur. Initiativ utan övrigas 
medgivande kommenteras inte av pojkarna, vilket det kan göras av flickorna.  
 
En pojkgrupp tar enbart initiativ med de andras medgivande och etablerar på så sätt en 
turordning direkt utan att prata om det. Att alla ska ha lerklumpen är givet utan att pojkarna 
säger något. Flickor pratar och försöker komma överens om vilken turordning de ska ha. Det 
sker i form av frågor, t ex: 
 
    – Har tre försökt? 
 
Påminnelser: 
 

– Det är faktiskt min tur efter ett. 
 
Och avståndstaganden i form av tillsägelser: 
 

– Nej, det kan du inte göra. Det är S:s tur. 
 
 
Grupper med samarbete  
Tre pojkgrupper och fyra flickgrupper samarbetar. De tre pojkgrupperna etablerar en 
turordning om vems tur det är att ha lerklumpen ganska snart. För flickorna tar det något 
längre tid. Flickorna kan reagera på initiativ som tas utan övrigas medgivande, vilket inte görs 
av pojkarna.  
 
I alla pojk- respektive flickgrupper ger alla förslag, informerar och frågar varandra ungefär 
lika mycket med några få undantag. Flickorna stöder varandra mer än pojkarna. Medan 
pojkarnas stödjande mest handlar om att uppmuntra varandras initiativ, handlar flickornas om 
att både uppmuntra och att delta i en kamrat besvikelse då hon misslyckas med experimentet. 
För flickorna är relationen överordnad aktiviteten. Avståndstagande handlar i pojkarnas fall 
om att avråda en kamrat från att genomföra sin idé: 
 
Barn 1:  - Ingen cirkel! 
Barn 2:  - Ingen rektangel i alla fall! 
 
I en grupp förklarar två pojkar att de inte tror att kamratens försök kommer att lyckas: 
 
Barn 1:  - Du kommer inte att klara det. 
Barn 2:  - Det kommer aldrig att gå. 
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Grupp utan samarbete 
En grupp har inget samarbete. I den gruppen är det två pojkar som har lerklumpen mest. En 
tredje pojke ber om att få ha lerklumpen upprepade gånger men den första pojken svarar att 
det inte är hans tur eller ignorerar hans försök att ta lerklumpen. När de två pojkarna har haft 
lerklumpen ett flertal gånger säger den andra pojken att den tredje pojken får pröva. 
Sammanlagt får denne pojke forma lerklumpen hälften så många gånger som de andra 
pojkarna.  
 
De två pojkarna som har klumpen mest pratar också mest om vad de tillverkar för något. Den 
tredje pojken kommer aldrig med någon sådan information. Han ger ett förslag medan de 
övriga ger ett flertal. Det är de dominerande pojkarna som stöder varandra i gruppen. 
Pojkarna stöder varandra flera gånger. Pojke ett får speciellt många stödjande kommentarer 
från pojke två. De både uppmuntrar varandra och deltar i varandras känslor när de misslyckas. 
Frågorna handlar mest om lerklumpens utseende hos alla. Avståndstagande förekommer lika 
ofta som i grupperna som samarbetar men här är det bara pojkarna som dominerar som 
markerar avstånd. Då handlar det om att tala om att det inte är kamratens tur utan ens egen 
tur. 
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Diskussion 
 
 
Pojkars och flickors arbetsstrategier 
 
Likheter hos flickor och pojkars arbetsstrategier 
Likheterna mellan flickor och pojkars arbetsstrategier är större än jag hade förväntat mig. När 
barnen bidrar med information och fakta gör de det oftast för att tala om vad det är de håller 
på att forma eller för att säga vilken form lerklumpen ska ha. Det sker sällan att barnen 
reflekterar över varför lerklumpen inte flyter. Pojkar och flickors förslag ser också likadana 
ut. De är av karaktären hur klumpen ska se ut och vilken form den ska ha. När de stöttar 
varandra för att de misslyckas, ställer frågor och tar avstånd från varandras uttalanden, gör de 
det oftast utan att fundera på eller ange varför resultatet blir som de blir när de 
experimenterar. 
 
Att tävlan och konkurrens inte förkommer kan bero på att barnen inte har hunnit utveckla ett 
könsmönster, där flickor enbart brukar samarbeta med varandra när de löser en uppgift och 
pojkar brukar testa sig fram på egen hand utan att bry sig om de andra i gruppen. De kan 
också vara så att förskolan fostrar barnen på ett mer jämlikt sätt idag vilket gör att flickor och 
pojkar använder ett likartat sätt att arbeta på när det gör ett experiment tillsammans i grupp.    
 
Det är en fördel att dela upp barn i mindre grupper. Barn som inte brukar ta för sig vågar vara 
sig själva. Det är i stora grupper som barn brukar ta ett stereotypt beteende (Graf et al.1991; 
Gens 2002). 
 
 
Egenskaper hos flickors arbetsstrategier 
Resultatet har visat att flickor stöder varandras uttalanden oftare än pojkar och att flickor 
stöder varandra i känslor oftare än vad pojkar gör. Gens (2002) skriver att för pojkarna är 
aktiviteten viktigare än relationerna. Därför tränas inte pojkar i att tillägna sig ett språk som 
uttrycker känslor och upplevelser. För flickorna är relationen överordnad aktiviteten. 
Flickorna tränas i att ha en äkta dialog med varandra och deltagarna i samtalet svarar hela 
tiden på det som sägs. De övas i inlevelseförmåga och förmåga att visa känslor som omtanke, 
känslighet för andra och igenkännande, skriver Rithander (1991). Att flickorna ofta stöder 
varandra och lever sig in i varandras känslor kan även bero på att deras lekar innehåller 
många samtal och återger sociala relationer. Vänskapen mellan barnen är viktig, liksom att 
förstå och kunna tolka kamraterna. Den här formen av vänlighet är också något som 
uppmuntras av personalen (Graf et al. 1991). 
  
Förskolans pedagoger sätter normer för hur barnen ska vara, normer som barnen gör till sina 
och i sin tur använder i förhållande till andra. Det kan t ex vara normer för hur man visar 
uppskattning för andra. Pedagogen är en förebild och visar med sitt eget uppträdande vilken 
norm det är som ska gälla (Wahlström 2003). Förskolan domineras av kvinnliga pedagoger. 
Därför har flickor många förebilder att skapa sig en identitet efter. Det kan vara så att 
flickorna i min studie har tagit efter pedagoger som har en norm som säger att flickor ska visa 
uppskattning och omtanke.  
  
Något annat som resultatet visade var att flickorna oftare markerade avstånd från varandras 
uttalanden än pojkarna och när de gjorde det handlade det ofta om att säga till att det inte var 
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en viss flickas tur i gruppen. Det kan bero på att de har en vilja att upprätta och komma 
överens om regler tillsammans (Graf et al. 1991). Att flickor har den här viljan gör också att 
även deras frågor oftare än pojkarnas handlar om i vilken ordning man ska ha lerklumpen i 
gruppen och vems tur det är. Också att flickor tar fler initiativ utan övrigas medgivande kan 
bero på att de gör det under tiden som de kommer överens om vilken turordning de ska ha i 
gruppen. Det är något som flickor tycker är viktigt att ägna tid åt. Avståndsmarkeringarna 
handlade också om att avråda en kamrat från att genomföra sin idé om hur uppgiften skulle 
lösas. Det kan bero på att flickorna kände ett behov av att lyckas och därför kanske ville 
förhindra ett misslyckande.  
 
Resultatet visade att hälften av flickorna drog sig för att vara den som först tog initiativ till att 
börja forma lerklumpen. Rithander (1991) menar att flickor tränas i osjälvständighet och 
försiktighet. Medan pojkar lär sig att våga göra saker tränas inte flickor i att söka sig utåt och 
ta risker. Flickor uppmuntras till osjälvständighet i och med att de stöds i att söka sig tillbaka 
till mamman, när de i ettårsåldern börjar lämna mamman mer (Graf et al. 1991). Flickor 
brukar fundera kring hur de ska konstruera innan de sätter igång. De funderar på hur de ska 
lösa problemet innan de börjar. Det gör kanske att ingen av flickorna vill pröva. En annan 
orsak kan vara att de inte tycker att de har så stor erfarenhet av naturvetenskap och teknik att 
de vågar sätta igång med experimentet (Ahlrik 1999). Lie och Sjoeberg (1984) har i sin 
undersökning visat att pojkar har dubbelt så stor erfarenhet av att ”meka” och reparera som 
flickor har i årskurs fem.  
 
Kärrbys studie från 1987 visade att personalen på deltidsförskolor bemötte flickor på ett 
mindre individuellt och aktivt sätt än pojkar. De bekräftades inte eller blev utmanade. 
Flickorna lärde sig att inta passiva positioner (Odelfors 1998). Detta kan förklara varför inte 
hälften av flickorna vågade ta initiativ till att börja experimentera. 
 
Wahlström (2003) observerade hur personalen på hennes förskola instruerade en grupp flickor 
i hur man spelar bowling. De fick veta hur de skulle göra i form av långa meningar och många 
ord. Förklaringarna var noggranna och reglerna uttrycktes mer exakt än vad de gjordes för 
pojkgruppen. Ett sådant beteende kan vara vanligt förekommande hos personal på förskolor 
och det kan vara orsaken till att hälften av flickorna som jag observerade inte tog ett första 
steg till att börja experimentera. De ville kanske på instruktioner. 
 
Enligt marxistisk teori bidrar förskolan med att överföra de överordnade gruppernas 
värderingar som säger att flickor ska vara passiva i naturvetenskapliga och tekniska ämnen 
(Berner 2003). Detta kan leda till att flickor drar sig för att ta initiativ när de arbetar med en 
teknisk uppgift.  
 
Även psykoanalytisk teori menar att flickor görs passiva. De förklarar flickors overksamma 
beteende med att de inte uppmuntras att våga göra saker och ta risker, när de är i ettårsåldern 
och befinner sig i det utvecklingsstadiet att de vill utforska världen omkring dem (Graf et al. 
1991). När de senare, vid ett och ett halvt års ålder, börjar separera från modern stimuleras de 
att söka sig tillbaka till henne istället för att upptäcka världen omkring dem. Vid två års ålder 
är de medvetna om vilket kön de tillhör och börjar ta efter de sysselsättningar som mamman 
har (Rithander 1991; Bjerrum Nielsen & Rudberg 1991). Om modern inte brukar ägna sig åt 
teknik gör inte heller flickan det, vilket kan leda till mindre teknisk erfarenhet hos flickor. 
Flickorna i min studie, som drog sig för att sätta igång, kan ha erfarit ovan beskrivna 
upplevelser under sin uppväxt vilket senare kan ha gjort dem passiva när de ska sätta igång 
med arbetsuppgifter. 
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Enligt socialpsykologisk teori är de första kategorierna barnet lär sig att urskilja: vi - 
kategorin (vår familj - inte vår familj), ålderskategorin (vi barn  -  ni vuxna) och 
könskategorin (vi flickor - ni pojkar). Barnet börjar jämföra sig med sin ”egen sort” och 
upptäcker vilka regler som gäller för det. Barnet ser rollfördelningen mellan föräldrarna och 
lär sig rollfördelningen i samhället genom detta. Barnet införlivar omgivningens attityder, 
normer, regler, värderingar och beteendemönster i sig själv (Annerblom 1983; Graf et al. 
1991). Det innebär att om flickor inte ser kvinnor syssla med teknik så gör inte de det heller t 
ex när de leker. Det kan leda till en mindre erfarenhet av teknik, som i sin tur kan vara en 
orsak till att hälften av flickorna först inte ville börja experimentera. De kanske inte kände sig 
tillräckligt säkra i teknik. 
 
Enligt kognitiv teori konstruerar flickor själv sin könsidentitet, utifrån de bilder för hur 
könsrollerna ser ut, som samhället ger. De väljer medvetet själva vilket sätt de vill vara på. 
Detta sätt att vara på ändras med tiden, när flickorna utvecklas (Rithander 1991). Vår kultur 
ger en bild av tekniken som maskulin. Det kan göra att flickor ser den som något som inte kan 
införlivas i den feminina rollen. Därför kan de aktivt välja bort den, vilket gör att de får 
mindre erfarenhet av den (Staberg 1992). Också detta kan förklara varför hälften av flickorna 
inte satte igång att testa försöket med det samma. Deras tekniska säkerhet var inte tillräckligt 
stor.  
 
   
Egenskaper hos pojkars arbetsstrategier 
När pojkarna stöder varandra uppmuntrar de oftare en kamrat i att göra en viss sak av 
lerklumpen än att de deltar i kamratens känslor om han t ex misslyckas med att få klumpen att 
flyta. Gens (2002) skriver att för pojkar är aktiviteten viktigare än relationerna. Därför tränas 
inte pojkar i att tillägna sig ett språk som uttrycker känslor och upplevelser. De övas inte i 
inlevelseförmåga eller förmåga att visa känslor som omtanke och igenkännande. Kanske 
stöttar pojkar oftare varandra i att utföra försök för att de genom de aktiviteter de brukar hålla 
på med stimuleras till frågor som handlar om att vilja veta mera. Rithander (1991) menar att 
sådana aktiviteter gör att pojkar blir mer nyfikna och vill veta t ex hur man bygger en sak eller 
hur man gör när man förflyttar någonting. Detta är också orsaken till att pojkar oftare ställer 
frågor om hur experimentet kommer att fungera än vad flickor gör. Fenomenet att pojkar ofta 
ställer sådana här frågor visade också undersökningen.  
 
Resultatet visade att pojkar kunde markera avstånd genom att säga till en kamrat att han inte 
skulle klara uppgiften. Rithander (1991) menar att pojkar tränas i att vara raka och direkta mot 
varandra och i att hävda sig själva. Pojkarna är inte heller rädda för konflikt, skriver Graf et 
al. (1991). Ahlriks (1999) erfarenhet är också att varje pojke tycks tro att just hans lösning på 
problemet är den bästa.  
 
Pojkarna tar färre initiativ utan övrigas medgivande. De bryter inte den givna turordningen så 
ofta. Det kan bero på att pojkar inte behöver komma överens om regler för att deras regler är 
givna redan från början (Graf et al. 1991). Pojkar bygger hierarkier och att hierarkierna 
uppstår ur ett behov av makt och kontroll (Graf et al. 1991; Gens 2002). Dessa hierarkier kan 
pojkarna vara medvetna om när de sätter igång med experimentet vilket gör att 
gruppmedlemmarna accepterar att den som står högre upp i hierarkin är den som börjar och de 
som står lägre är de som kommer näst i tur. 
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Pojkarna i min undersökning kom i gång direkt. Det kan bero på att de hade en större 
erfarenhet av teknik och naturvetenskap hemifrån. Lie och Sjoeberg (1984) har i sin 
undersökning visat att pojkar har dubbelt så stor erfarenhet av att ”meka” och reparera som 
flickor har i årskurs fem. Pojkar är inriktade på resultat och brukar träna problemlösning, 
skriver Rithander (1991). De lär sig att våga göra saker och att ta risker medan flickor 
uppmuntras att inte söka sig utåt och ta risker. 
 
Kelly (1987) har studerat hur pojkar förhåller sig till naturvetenskapliga ämnen. Hon fann att 
pojkar brukar rusa fram till utrustningen när de skulle laborera medan flickorna kom efter 
dem. De hade en större säkerhet att våga testa när de arbetade. Detta kan förklara varför 
pojkarna i min undersökning inte hade några svårigheter att komma igång med experimentet. 
 
Kärrbys studie från 1987 visade att personalen på deltidsförskolor svarade på pojkar på ett 
mer personligt och aktivt sätt än flickor. De bejakade och utmanade dem. Pojkarna lärde sig 
att inta aktiva positioner (Odelfors 1998). Detta kan förklara varför pojkarna i min studie var 
mycket verksamma när de experimenterade i teknik och hade lätt för att ta initiativ. 
 
Wahlström (2003) observerade när personalen instruerade en pojkgrupp när de skulle spela 
bowling. Pojkarna fick instruktioner i form av korta meningar och kommandon. Få ord 
användes och reglerna var färre än för flickorna. De fick snabbt köra igång och de fick fritt 
spelrum för initiativ. Pojkarna sporrades därmed till att experimentera och den vuxne ingrep 
inte när regler bröts. Det här handlandet hos personal på förskolor kan vara vanligt 
förekommande och kan därmed också förklara varför pojkarna i mina observationer så snart 
kom igång och så lätt vågade experimentera. De kan ha uppmuntrats till ett sådant beteende 
av sina pedagoger på förskolan.  
 
Enligt socialpsykologisk teori är de första kategorierna barnet lär sig att urskilja: vi - 
kategorin (vår familj - inte vår familj), ålderskategorin (vi barn  -  ni vuxna) och 
könskategorin (vi flickor - ni pojkar). Barnet börjar jämföra sig med sin ”egen sort” och 
upptäcker vilka regler som gäller för det. Barnet ser rollfördelningen mellan föräldrarna och 
lär sig rollfördelningen i samhället genom detta. Barnet införlivar omvärldens 
förhållningssätt, normer, regler, uppfattningar och beteendemönster i sig själv (Annerblom 
1983; Graf et al. 1991). Det innebär att om pojkar ser män syssla med teknik så gör de det 
också t ex när de leker. Det kan leda till mer erfarenhet av teknik hos pojkar. Pojkarna som 
deltog i observationen kan ha en större vana vid teknik vilket kan ha gjort att de kände en 
trygghet i att våga experimentera med lerklumpen. 
 
Kognitiv teori ser könsroller som något som aktivt konstrueras av pojkar. De väljer medvetet 
vilken könsidentitet de vill ha utifrån de bilder av könsroller som finns i vår kultur (Rithander 
1991). I vårt samhälle ses tekniken som maskulin. Det kan göra att pojkar aktivt väljer att 
syssla med det för att de ser att teknik är något som passar in i den maskulina rollen. I 
förlängningen kan det också leda till att pojkar får mer teknisk erfarenhet. (Staberg 1992). 
Även detta kan förklara varför pojkarna i min undersökning kände sig säkra på att 
experimentera. 
 
Marxistisk teori menar att förskolan bidrar med att överföra de överordnade gruppernas 
värderingar. Deras värderingar säger att pojkar ska vara aktiva i naturvetenskapliga och 
tekniska ämnen (Berner 2003). Det kan också förklara varför alla pojkgrupper kvickt kom 
igång med att arbeta. 
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Psykoanalytisk teori menar att pojkar görs passiva. Den förklarar pojkars verksamma 
beteende med att de uppmuntras att våga göra saker och ta risker, när de är i ettårsåldern och i 
det utvecklingsstadiet att de vill utforska världen omkring dem (Graf et al. 1991). När de 
senare, vid ett och ett halvt års ålder, börjar separera från modern stimuleras de att söka sig 
utåt för att upptäcka världen omkring dem. Vid två års ålder är de medvetna om vilket kön de 
tillhör och börjar ta efter de sysselsättningar som pappan har (Rithander 1991; Bjerrum 
Nielsen & Rudberg 1991). Om pappan brukar ägna sig åt teknik gör också pojken det och det 
leder till större teknisk erfarenhet hos honom. Också den här teorin kan ange orsaken till 
varför pojkarna som observerades hade lätt för att ta initiativ till att börja experimentera. 
 
 
Barns tankar i orsak och verkan 
 
När barnen stöttade varandra genom att delta i varandras känslor när de misslyckades, gjorde 
de det till övervägande del på ett spontant och oreflekterat sätt. Det var få barn som uttryckte 
en tanke om orsaken till varför lerklumpen flöt eller inte gjorde det. Att ge uttryck för tankar 
om orsak och verkan kan ses som att ha utvecklat ett naturvetenskapligt tankemönster. Även 
informationen, avståndstagandena och frågorna ställdes utan förklaringar av hur sambandet 
mellan orsak och verkan skulle kunna se ut. Det kan bero på att barnen inte är mogna nog att 
ha en förmåga att utveckla naturvetenskapliga hypoteser som är någorlunda realistiska. Men 
det kan också vara så att barnen saknade förmåga att uttrycka sina tankar i ord. De kanske 
hade tankar om varför lerklumpen inte flöt som de inte kunde formulera. 
 
Det kan också vara så att barnen inte har de kunskaper i naturvetenskap och teknik som 
fordras för att klara experimentet, vilket kan bero på att förskolan inte har undervisat i teknik. 
Det förekommer sällan en allmän satsning på naturvetenskap och teknik i förskolan. Då och 
då gör barn experiment och deltar i teknikveckor. Men det förekommer inget regelbundet 
arbete. Det kan bero på att personalen saknar kunskap om grundläggande begrepp i 
naturvetenskap och teknik. Det leder till att de sällan undervisar i de här ämnena för att de inte 
anser sig vara kompetenta (Ahlrik 1999). Enligt ekologisk teori har makrosystemet, dvs 
kommunstyrelsen, skolledning och fackförbund, en betydelse för hur barnens undervisning 
ser ut. Deras syn på teknikundervisningen har varit motsägelsefull. Det har funnits en 
ambition att öka flickors intresse för teknik men man har inte utvecklat några långsiktiga 
satsningar (Skogh 2001). 
 
Även förslagen var många gånger formulerade utan att barnen berättade om varför de tyckte 
att deras idé var bra. Ändå förkom det reflekterade tankar bland barnens förslag. En båt är 
något som barn av erfarenhet vet flyter. När de sa att lerklumpen borde vara platt skulle det 
kunna ha ett samband med tanken att formen på en båt är nästan platt. En lerklump som den 
ser ut från början liknar kanske mest en sten för barnen, vilket är något som inte kan flyta. 
 
 
Att låta hela gruppen vara delaktig 
 
Turordning 
Flickorna ställer oftare frågor om turordning än vad pojkarna gör. Även deras 
avståndstagande handlar flera gånger om att markera vems tur det är än vad de gör för 
pojkarna. Det kan bero på att flickor brukar komma överens om regler gemensamt (Graf et al. 
1991). Författarna menar även att flickor uppmuntras till att vara vänliga av personalen. Då 
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relationer är viktiga för flickor, tränas de i att visa omtanke och känslighet för andra 
(Rithander 1991). Pojkarna etablerar en turordning tidigare än vad flickorna gör. Graf et al. 
(1991) menar att pojkar inte kommer överens om regler för att de är redan givna. Vidare 
skriver de att en eller två pojkar brukar vara de som bestämmer när pojkar leker. Beteendet att 
dominera på det här sättet kan också bero på att pojkar har ett revirtänkande som innebär att 
den som inte är tillräckligt bra inte får vara med. Gens (2002) menar att pojkar tränar makt 
och kontroll i förhållande till det egna könet. De bildar grupphierarkier där alla är medvetna 
om vilken plats de har. En eller två pojkar brukar vara ledare för gruppen och de som 
bestämmer (Ahlrik 1999).  
 
 
Grupper med samarbete 
Samarbetet fungerade bra i de flesta grupperna. Det kan bero på att förskolan har fostrat 
barnen till att lyssna på varandra, visa hänsyn och att låta var och en komma till tals och vara 
med. Föräldrarnas fostran kan också ha bidragit till detta. Det kan även vara så att barnen är 
för unga för att ha utvecklat det könsmönster som Ahlrik (1999) skriver om. Hon menar att 
flickor brukar fundera, diskutera och fråga varandra när de genomför experiment och pojkar 
har för vana att ensam vilja pröva sin lösning på problemet innan en eller två pojkar tar 
kommandot och blir ledare för gruppen. En fjärde faktor som kan ha påverkat hur samarbetet 
utvecklades är att barnen arbetade i enkönade grupper.  
 
Ahlrik (1999) skriver att i blandade grupper kan det bli så att pojkarna tar initiativet och 
försöker upprepade gånger utan att ha tänkt och reflekterat först. När de kommer fram till en 
lösning funderar flickorna fortfarande på hur de ska lösa problemet. De får intrycket att de 
inte kan. Även Kelly (1987) har funnit att det är pojkarna som först tar initiativet i 
laborationer och är de som testar mest. Detta var ett fenomen som inte fanns i grupperna med 
samarbete. Något som kan ha visat sig när flickorna arbetade tillsammans i undersökningen är 
att de tog många initiativ och att flertalet vågade pröva, även om det i bland tog tid innan de 
satte igång. Detta är också något som man har funnit när man har gjort försök med enkönade 
grupper. Då har flickorna blivit mer säkra på sig själva och de har kunnat ha en mer 
framträdande roll (Wernersson 1995). 
 
 
Grupp utan samarbete 
En grupp samarbetade inte. Den gruppen bestod av pojkar. Att samarbetet fungerade så här 
kan bero på att pojkar bygger hierarkier och gör det utifrån ett behov av makt och kontroll. 
Gens (2002) skriver om detta liksom Graf et al. (1991). Den pojke som fick be länge innan 
han fick pröva experimentet kan ha haft en lägre position i gruppens hierarki och de övriga en 
högre. Ahlrik (1999) skriver att en eller två pojkar brukar vara de som bestämmer och är 
ledare för gruppen. Det kan också vara så att den pojke som fick fråga många gånger inte 
ansågs vara tillräckligt duktig av de andra pojkarna. Graf et al. (1991) skriver att pojkar har ett 
revirtänkande som innebär att den som inte är tillräckligt bra inte får vara med. Vidare skriver 
Mahony (1985) att pojkar inte är lika noga som flickor med att ta ansvar för att samarbetet i 
gruppen ska fungera bra. 
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Slutord 
 
En slutsats som man kan dra är att pojkar och flickor arbetade mycket lika i grupperna. 
Kanske hade ett könsmönster inte hunnit utvecklas hos barnen och kanske var de fostrade i att 
använda arbetsstrategin samarbete på ett demokratiskt sätt. Men om samarbetet berodde på att 
grupperna var enkönade kan man fundera på vad det har för betydelse för flickor och pojkars 
utveckling. Kanske är det så att barn behöver vara i flick- och pojkgrupper en tid för att kunna 
vara sig själva utan att påverkas till motsatsen av andra eller behöva spela en roll. När de 
sedan känner sig säkra, och har ett större självförtroende i sig själva och det de gör, kan de 
arbeta i blandade grupper. 
 
Inslaget av orsak/ verkan -tänkande var lågt i grupperna. Det fanns få tecken på 
naturvetenskapligt och tekniskt tänkande. Kan det vara så att förskolan undervisar mindre i 
teknik än i naturvetenskapliga ämnen? För att barn ska bli intresserade av ämnet kan man 
behöva arbeta med det redan i förskolan. För flickor är det särskilt viktigt då de är i minoritet 
bland de sökande till det tekniska programmet. Att lära sig att utveckla hypoteser och att 
tänka i orsak och verkan har man nytta av även i andra ämnen. Det gör att man lär sig att se 
samband mellan olika faktorer och händelser.  
 
Slutligen anser jag att en intervju med barnen hade givit kunskap om huruvida barnen hade 
erfarenhet av naturvetenskap och teknik från sin fritid eller från förskolan. Det hade varit 
intressant att jämföra barnens erfarenheter med observationerna. Då hade man kunnat 
undersöka om det fanns ett samband dem emellan. Det är ett ämne som en framtida 
undersökning skulle kunna handla om. 
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Bilaga 
 
 
 
 
Observationsschema 
 
 
Observationskategorier 
 

1. Bidrar med information och fakta. 
2. Ger konkreta förslag. 
3. Stöder andras uttalanden. 
4. Söker information och fakta. 
5. Tar avstånd från andras uttalanden. 
6. Tar initiativ utan övrigas medgivande 
7. Tar initiativ med övrigas medgivande. 
8. Tävlar och konkurrerar. 

 
 
 
  Deltagare                                      Kategori 

   1    2    3    4    5    6    7    8      Total  
         

          

          

 
  Total 

         

 
  

Övrigt 
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