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Sammanfattning 
 
Bakgrund: 
Vi har valt detta ämne på grund av att vi som så många andra tror att pedagogerna bemöter 
barnen olika utifrån deras kön. Detta är något vi själva har erfarit under våra tidigare VFU-
perioder (Verksamhetsförlagd utbildning) och arbetserfarenheter. Vi anser att barnens 
könsidentitet formas genom sociala samspel. Både föräldrar, pedagoger och samhället i sig 
har en bidragande faktor, detta är ofta något som sker omedvetet. I och med vår undersökning 
hoppas vi att vi kan öppna upp ögonen för några pedagoger. Vi vill även ta reda på hur de 
tänker angående detta ämne och hur de som pedagoger anser att de bemöter barnen och om 
detta överensstämmer med verkligheten. 
 
Syfte:  
Syftet med vår studie är att undersöka om pedagogerna på förskolor och fritidshem förstärker 
barnens könsroller genom sitt förhållningssätt. 
 
Metod: 
Vi har valt att använda oss av strukturerade observationer och kvalitativa intervjuer som 
metod. Underlaget bestod av sex observationer och lika många intervjuer, där vi granskade 
pedagogernas förhållningssätt. 
 
Resultat: 
Studien visar att flertalet av de pedagoger som medverkat i vår undersökning har olika 
förhållningssätt till pojkar respektive flickor. De mest tydliga skillnader vi såg var ändring i 
röstläge, kroppskontakt och att de omedvetet hade vissa förväntningar på könen. Nästan all 
personal i verksamheterna har teoretisk kunskap inom genusämnet men saknar den praktiska. 
I förskolan var pedagogerna mer medvetna om sitt förhållningssätt än de var på 
fritidshemmet. De praktiserade sin kunskap i högre grad och bemötte barnen mer jämlikt.  
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Inledning 
 
Styr vi som pedagoger in barnen i olika kategoriska fack beroende på hur vi bemöter dem? 
Detta är en fråga som intresserar många, och som vi har valt att bygga vår studie på. Simone 
de Beauvoir (2002) påpekade att könsidentiteten är något som skapas i interaktion med 
människor och i relation med miljön. Hennes berömda citat "Man föds inte till kvinna, man 
blir det" (2002, s.325), är något som vi har fastnat för. Man formas som individer beroende 
på hur man bemöts och vilka erfarenheter man får i livet. Vi har med denna studie valt att 
behandla huruvida pedagogerna på förskolorna och fritidshemmen förstärker barnens 
könsroller genom sitt förhållningssätt. Vi valde dessa yrkesgrupper på grund av våra egna 
inriktningar i lärarprogrammet.  Ämnet genus intresserar och engagerar många och jämlikhet 
är av stor vikt i dagens samhälle. Därför tror vi att intresset är stort för studier som dessa. 
Genusforskning är något som verkligen är aktuellt, av och till debatteras det om hur vi i 
samhället förstärker könsrollerna. Se bara på dagens leksakskataloger, man ser tydligt vad 
som är menat till pojkar respektive flickor. Även i klädaffärerna syns denna skillnad tydligt. 
  
Både i läroplanen för förskolan (1998) och i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklass och fritidshem (1994) står det om den skyldighet som pedagogerna har när det 
gäller jämlikhet mellan könen. Detta är något som de även tar upp i allmänna råd för 
fritidshem (2002). 
 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 
ställs på dem bidrar till att forma flickor och pojkars uppfattning om vad som är 
kvinnligt och manligt. Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och 
könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva 
och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 
könsroller (Lpfö 98, 2006 s. 4). 
 
Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. De sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och 
de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma deras 
uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar att 
motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna att pröva 
och utveckla förmågor och intressen oberoende av könstillhörighet (Lpo 94, 2006 
s. 4). 
 
Många fritidsintressen är könsbundna. Det är viktigt att ge utrymme för både 
pojkars och flickors intressen, men också att medvetet försöka bryta invanda 
könsrollsmönster (Allmänna råd för fritidshem 2002, s. 17). 
 

För att uppnå dessa mål krävs det att pedagogerna har den kunskap som behövs och att de 
verkligen tänker på hur de agerar. Frågan är om pedagogerna verkligen har tagit till sig dessa 
riktlinjer och arbetar utefter dem? 
 
Anledningen till varför vi valde detta ämne var mest beroende på våra egna förutfattade 
meningar. Vi tror att pedagogerna behandlar barnen olika på grund av deras kön, flickorna 
blir till små ”hjälpredor” medan pojkarna blir ”rebeller”. Vi vill undersöka om våra 
föreställningar stämmer överens med verkligheten. Våra erfarenheter av pedagogiskt arbete 
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är att pedagogerna oftast gör någon slags skillnad mellan pojkar och flickor. De använder 
ofta olika röstlägen, ljusare till flickorna och mörkare till pojkarna och även i hur barnen 
bemöts görs skillnader. Flickorna bemöts mer varsamt medan de har en tuffare attityd mot 
pojkarna. Det blir oftast att flickorna får ta mer ansvar och hjälpa fröken, de förväntas vara 
lugna och tysta. Pojkarna däremot får till mestadels leka självständigt och klara sig mer på 
egen hand, de tillåts vara mer högljudda. Många pedagoger har föreställningar om just hur 
pojkar och flickor ska vara, bara genom att se på vår rubrik för denna studie, (som en 
pedagog på förskolan har sagt) så pekar detta på att hon redan hade sina förutfattade 
meningar. Sandqvist (1998) menar att det inte är barnets kön som ska bestämma hur han/hon 
ska bemötas utan barnet ska alltid sättas i centrum och få utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. Detta är ofta något som sker omedvetet och i och med vår undersökning 
hoppas vi att vi kan öppna upp ögonen för några pedagoger. Vår undersökning har sin 
utgångspunkt i en lärarledd aktivitet, för att på så sätt få en möjlighet att kunna se 
interaktionen mellan pedagogerna och barnen. Detta kan vara svårt att se i den fria leken, då 
pedagogerna inte alltid är med.  
 
Vi tycker att som pedagog ska man vara medveten om sitt förhållningssätt och inte styra in 
pojkar och flickor i olika fack beroende på deras kön. Detta kan vara svårt att få insikt om 
själv men om man reflekterar över sitt arbetssätt och diskuterar med sina kollegor så ökar det 
ens medvetenhet. Att man som pedagog är en förebild och visar att man som kvinna kan 
spika upp en tavla utan att kalla på vaktmästaren.  
 
Begreppen kön och genus kan vara svåra att skilja mellan så vi ska här beskriva en definition 
av dessa begrepp som Mattsson (2002) har förenklat. Både kön och genus är 
sammankopplade med kroppen men är två olika tolkningssätt av den. Kön är den biologiska 
kroppen och genus är hur vi tolkar den. Vad vi anser är kvinnligt respektive manligt är knutet 
till vår kultur och våra värderingar, genus kan alltså se olika ut i olika kulturer och är inte 
bestående. Genom att man som pedagog kan skilja på genus och biologiskt kön kan man 
fokusera på individen, och hur han/hon samspelar med sin omgivning (Gannerud 2001). 
Citatet nedan tycker vi beskriver dessa begrepp på ett roligt och bra sätt. 

 
”Könet sitter mellan benen och genus i huvudet” (Svaleryd 2002, Joakim 17 år, 
s.30) 
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Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med vår studie är att undersöka om pedagogerna på förskolor och fritidshem förstärker 
barnens könsroller genom sitt förhållningssätt. 
De frågeställningar vi utgår ifrån är: 
 

• Bemöter pedagogerna barnen annorlunda beroende på barnens kön? 
 

• Kan vi se någon skillnad mellan pedagogens faktiska bemötande och dennes 
uppfattning om sitt förhållningssätt? 

 
• Finns det några skillnader mellan förskolan och fritidshemmen i pedagogernas 

bemötande? 
 
Begreppsdefinition 
I studien kommer vi att belysa vissa begrepp. Dessa ord kan ha olika betydelse beroende på 
vem det är som läser detta. För att underlätta läsningen gör vi ett förtydligande redan här om 
dem i anslutning till syftet och frågeställningarna. 
Könsroll: I dagens samhälle är könsroll en norm för vad som är kvinnligt och manligt, vilket 
innefattar sociala och kulturella skillnader. Dessa skillnader avser bland annat beteende, 
värderingar, makt och prestige. (Nationalencyklopedin) 
Förhållningssätt: Vi syftar här på pedagogernas sätt att bemöta barnen, men även deras 
attityder gentemot dem. 
Kön/Genus: Dessa begrepp använder vi för att relatera till det sociala könet. När vi diskuterar 
det medfödda könet använder vi begreppen biologiskt eller fysiskt kön.  
Queerteori: En teori som bygger på att sexualiteten är en social konstruktion och att man 
biologiskt inte är man eller kvinna. 
 

Forskningsbakgrund 
 
Det har gjorts en hel del forskning angående genus fast med olika infallsvinklar. Forskning 
om hur pojkar och flickor bemöter pedagogerna, skillnader mellan könen, pojkar i en 
kvinnovärld, flickor och pojkars olika förutsättningar och villkor är några av vinklarna som 
återkommer ofta. 
 
Einarsson (2003) har som syfte med sin studie att se om kön, ålder, ämne och storlek på 
gruppen påverkar interaktionen mellan lärare och elever. Hon använde sig av observationer i 
klassrumsmiljö som utfördes enligt ett observationsschema. Detta schema bestod av en skiss 
över klassrummet, för att hon skulle veta var alla elever satt och vilket kön de tillhörde. Hon 
menar att elevernas kön har betydelse för hur mycket pedagogerna kommunicerar med dem. 
Hon diskuterar även elevernas behov av kroppskontakt ofta sker utanför lektionstid och är 
planerad från barnens sida. Vilket av könen som mest tar denna kontakt framkommer inte. 
Kommunikationen är en viktig del i bemötandet, genom pedagogernas kommunikation 
formas barnen och därigenom deras könsidentitet. I bemötandet ingår så mycket mer än 
talspråk, även kroppsspråk, beröring och pedagogernas inställning har stor betydelse. 
Einarssons (2003) studie visar också att pedagogerna inte alltid själva styr över vilket kön de 
kommunicerar mer med utan att det är barnen själva som söker kontakt. Pojkar och flickor 
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har olika sätt att ta kontakt med en vuxen, det är viktigt för pedagogen att uppfatta dessa 
signaler rätt. Pojkar kan ha ett mer framfusigt sätt att få uppmärksamhet, genom knuffar och 
”bråklek”.  
 
Odelfors (1996) syfte var att försöka identifiera olika villkor som stöder eller hindrar barnen 
att uttrycka sig. Hon har använt en etnografisk metod som innebär deltagande observationer 
och intervjuer. Efter observationerna intervjuade hon barnen om hur de uppfattade sina 
möjligheter till kommunikation. Hon kom fram till att när flickorna exempelvis är högljudda 
sänder pedagogerna ofta ut signaler om att det inte är en ”flickposition”, utan något som mer 
är tillåtet för pojkar. Hon belyser även att samlingarna är mer inriktade till pojkarna för att de 
får mer stöd att rätta sig efter. Hon menar vidare att pedagogen har en viktig roll att bemöta 
och ge stöd åt alla barnen när de ska framföra sina åsikter.  Vid samtal blir flickorna ofta 
avbrutna medan pojkarna i högre grad får prata till punkt. Studien visar även på att flickorna 
anpassar sig efter de vuxnas bemötande. De avvaktar oftast tills de blir inbjudna i samtalet, 
pojkarna däremot anpassar sig till att vara verbalt aktiva. Pedagogerna idag är väldigt 
teoretiskt kunniga inom genusämnet men de praktiserar inte alltid sina kunskaper. Många av 
de invanda mönsterna som pedagogerna har är omedvetna, att synliggöra hur de arbetar och 
deras attityder gentemot barnen är en viktig del i verksamheten. Odelfors (1996) visar även 
på att barnen ofta påverkas av vilken attityd pedagogen har till dem, till slut får de samma 
uppfattning om sig själva som de vuxna har antytt. Hon menar att pojkarna får mer 
uppmärksamhet vilket leder till att flickorna blir mer självständiga. Man bör som pedagog 
tänka på sin roll som förebild och ge alla barnen samma möjligheter. Barnen måste få känna 
sig lika viktiga oavsett deras kön.  
 
Månssons (2000) syfte var att hon ville studera interaktionen mellan barnen och pedagogerna 
på förskolan. Speciellt barnens kontaktsökande, hur de signalerar att de vill samspela och 
responsen från pedagogerna. Metoden hon använde sig av var observationer som hon 
videofilmade och även antecknade. Resultaten i hennes studie visar på att pojkar får ta mer 
plats, speciellt i vuxenledda situationer. Pojkarna söker och får mer bekräftelse genom både 
ögonkontakt och utvidgade svar. De hävdar sin vilja och bestämmer mer än vad flickorna 
gör. Hon beskriver att gruppkonstellationerna har betydelse och har ett skiftande 
genusmönster. Vid mindre grupper blir interaktionen barn/vuxen tydligare samtidigt som 
flickorna tar och ges större utrymme. Avhandlingen visar på att samspelet mellan pedagog 
och barn är en del i formandet av genus. Det är viktigt att pedagogerna har kunskap om 
barnens personlighet för att på så sätt kunna sätta ihop fungerande gruppkonstellationer, där 
alla får göra sig hörda och sedda. Pedagogen måste försöka att få alla barnen delaktiga, men 
ändå veta barnets begränsningar och önskemål. Månsson (2000) beskriver även att samspelet 
mellan barn och andra människor påverkar könsrollerna i flera situationer, såsom vid 
påklädning, samlingar och vid måltider. Pedagogens förhållningssätt blir där det centrala.  
 
Wernersson (1977) hade som syfte att analysera könsrollerna och skillnaderna mellan dessa i 
utbildningssystemet. Hennes metod var enkäter och observationer och har kommit fram till 
att pojkar anses vara mer besvärliga men också mer intressanta. Detta är något som bara 
uppfattas i klassrummet när barnet är elev, som individ ser lärarna lika positivt på pojkar och 
flickor. Att pedagogerna har olika föreställningar på en pojke beror på om han ses som elev 
eller som individ, visar på att pedagogerna antagligen inte hade samma kunskap då som nu. 
Förhoppningsvis så har pedagogerna i dagens samhälle mer kunskap och behandlar alla barn 
som individer, även i klassrummet.  
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Karlson (2003) har gjort en studie med syftet att förstå barns möjligheter att gestalta sitt kön, 
när det gäller exempelvis aktiviteter och val av vänner. Hon har utfört den här studien genom 
etnografisk undersökning med både observationer och intervjuer på både barn och vuxna. 
Det hon kom fram till var att flickor kunde ta för sig mer i de situationer som inte var så hårt 
lärarstyrda, som exempelvis gruppdiskussioner. På gymnastiklektioner tar läraren oftast 
flickornas parti om konflikt skulle uppstå mellan könen. Dessa konflikter uppstår ofta 
omedvetet från pojkarnas sida för att upprätthålla könshierarkin.    
 
Sammanfattning 
I flertalet av avhandlingarna så kom forskaren fram till att pojkarna får mer utrymme i de 
lärarledda aktiviteterna. Både Odelfors (1996) och Månsson (2000) menar att pojkar får mer 
uppmärksamhet i förskolan. Odelfors (1998) påpekar att pojkar är mer verbalt aktiva och mer 
framåt än flickor. Einarsson (2003) påpekar att pedagogen inte själv bestämmer vem de 
kommunicerar med utan att barnen själva styr detta. Vad vi kan se så är det ingen av 
forskarna som kommit fram till något resultat som motsäger någon annans, utan att alla är 
ganska samstämmiga. De visar även på tendenser att det oftast är pojkarna som får mest 
utrymme, både i lärarledda och fria aktiviteter, då pojkarna tillåts mer än flickorna att leka ut 
sina lekar. 

Teoretiska utgångspunkter 
 
De teoretiska utgångspunkter vi har valt bygger på ett socialkonstruktivistiskt synsätt, men 
denna studie kommer även att belysa den kognitiva teorin då vi anser att vissa delar saknas i 
socialkonstruktivismen. Det framkommer inte om barnet är aktivt i läroprocessen vilket vi 
tycker är självklart. Vi anser att barnet har en viktig roll i läroprocessen då de aktivt själva 
söker efter kunskap. Vi har valt dessa synsätt för att vi tror att barnets könsidentitet formas i 
samspel med andra, men även genom den envägskommunikation som viss uppfostran kan 
bidra med.  
 
Socialkonstruktivistiskt perspektiv 
Enligt Wenneberg (2001) så delas socialkonstruktivismen in i fyra olika stadier, den första är 
ett kritiskt perspektiv. Tillhör man detta så tar man ingenting för givet, utan menar att allting 
kan vara på ett annat sätt än det uppenbara. Man är kritiskt till hur allting är och hur det har 
skapats, man måste själv undersöka och skaffa sig kunskap om detta Det andra är en teori om 
det sociala, hur olika sociala fenomen egentligen fungerar. Det tredje är en kunskapsteoretisk 
position som innebär att makt och intressen bestämmer vad som blir kunskap. Till sist har vi 
det fjärde stadiet som är en ontologisk position. Detta radikala synsätt menar att det inte finns 
någonting innan vi föreställer oss det. Det är vår kunskap av världen som gör den till det den 
är och innan vi har någon kunskap så finns det ingenting. Vi kommer att behandla vår studie 
ur både det kritiska och sociala perspektivet. 
 
Socialkonstruktivistiska perspektivet är ett alternativt sätt att se på verkligheten. Hur man 
uppfattar en företeelse kan se olika ut beroende på vem som ser på dem, men att alla är 
socialt skapade. Wenneberg (2001) tar upp två exempel av socialt bestämda fenomen. Ett av 
dessa är till exempel hur man ska hälsa på någon, vilket är en social konstruktion, det är 
saker som vi bara gör utan att tänka på hur vi gör dem. Sorg är ytterligare ett exempel som 
skiljer sig från kultur till kultur. Vi gråter när vi är ledsna, vilket vi tycker sker helt naturligt 
men tar man kvinnorna i Mellanöstern så uttrycker de sig på ett helt annat sätt genom att 
skrika och slita i sitt hår. Med andra ord så är uttrycket för sorg konstruerat i och med att det 
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finns flera kulturella sätt att sörja på. Detta kan vi tycka verkar konstigt och tillgjort men alla 
slags uttryck av sorg är naturliga då de upplevs inom kulturen. Detta perspektiv ifrågasätter 
vissa företeelser, som vi anser som naturliga, och frågar sig istället hur de har uppkommit 
och vad det beror på. 
 
Socialkonstruktivism är en mängd olika perspektiv som egentligen inte ifrågasätter om 
kunskap är sann eller falsk utan i stället ställer frågor om hur kunskap är konstruerad.  

 
Vår kunskap om omvärlden kan ses som en ballong som vi blåser upp inifrån med 
hjälp av bland annat språket, begreppen, teknologin och vårt sociala liv. 
Ballongen kanske blir större, men vi kommer aldrig att få veta vad som finns på 
utsidan av ballongen utan att denna kunskap påverkas av eller förstås utifrån det 
som finns inuti ballongen (Wenneberg 2001, s.30). 

 
Socialkonstruktivismen motsätter sig att olika fenomen i det sociala livet, t ex uppfattningar 
om vad som är kännetecknande för pojkar respektive flickor, skulle ha en biologisk 
förklaring, utan hävdar istället att det rör sig om sociala konstruktioner. Wenneberg (2001) 
menar att vår kunskap om verkligheten är socialt konstruerad eftersom vi lär oss genom att 
kommunicera med varandra. Språket är något människorna har skapat tillsammans, på så sätt 
blir alla människor socialt konstruerade. Kommunikation kräver interaktion mellan minst två 
människor och det är genom kommunikation som vi konstruerar vår kunskap. Människan 
behöver andra människor, ett litet barn som inte får någon mänsklig kontakt lär sig inte 
språket och andra sociala färdigheter som är nödvändiga för att kunna utvecklas. 
Socialkonstruktivismen bygger på att verkligheten ständigt formas genom människors sociala 
samspel. Genom våra handlingar och samtal utvecklas vi, vilket gör att språket blir en central 
del i det socialkonstruktivistiska perspektivet. Hur vi uppfattar omvärlden beror på vilket 
perspektiv eller vilken synvinkel vi har. Collin (1998) tar upp stjärnbilderna som exempel. 
Stjärnbilderna förändras beroende på från vilken plats vi tittar på dem, alltså blir ”sanningen” 
om hur stjärnbilderna ser ut, hur vi uppfattar dem. Det finns ingen ”sann” kunskap.  

 
Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv hävdas till exempel att 'man' och 
'kvinna' visserligen existerar som biologiska kön, men att kvinnlighet och 
manlighet är socialt skapade kategorier - det är inte givet av naturen hur kvinnor 
och män är eller bör agera (Wikipedia). 

 
Hacking (2004) beskriver att det inte är sakerna i sig som är en social konstruktion, utan 
snarare idéerna om dem. Han försöker förklara vad som ligger bakom konstruktionerna och 
vad som verkligen är socialt konstruerat. Han påpekar att våra tankar om hur verkligheten ser 
ut, skapas och ändras hela tiden i samspel med människor. För att återkoppla detta till vårt 
ämne så kan man säga att Hacking (2004) inte ser att det är de biologiska skillnaderna som 
konstruerar könen, utan att kvinnligheten och manligheten är det som förändras ständigt 
genom historien och kulturen. Att man inte ser individen, utan tankarna om individen som 
socialt skapade och ökar medvetenheten om dessa. Att man själv blir medveten om sina 
förutfattade meningar och försöker ändra invanda mönster för att man som pedagog ska se det 
unika i varje enskilt barn.  
  

Snarare föds vi in i ett samhälle, uppfostras av det, och våra ”jag” mejslas fram 
från ett biologiskt råmaterial genom ständigt samspel med våra medmänniskor – 
för att inte nämna den materiella omgivning som våra utökade familjer och större 
gemenskaper har skapat (Hacking 2004, s.31). 
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Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) redogör några feministers åsikter, där de hävdar att man 
bör klä av könet alla sociala kännetecken såsom kläder, frisyrer, roller och så vidare, för att de 
hindrar den individuella utvecklingen. De menar att en man är en man och en kvinna är en 
kvinna endast på grund av deras biologiska kön. Mycket av det som vi ser som naturliga 
skillnader mellan könen hör ihop med våra värderingar. Vi har själva konstruerat vad som ska 
vara typiskt för en man respektive en kvinna, våra förväntningar, erfarenheter och vår 
uppfostran bidrar till hur vi anser hur en man/kvinna bör vara. 
 
Judith Butler (1956-) 
Judith Butler är en av de främsta företrädarna inom genusvetenskap. Hennes åsikter om att 
kön är socialt konstruerat är en av de mest radikala i sin sort. Butler (2005) hävdar att de 
förväntningar som finns på de båda könen är socialt skapade och inte medfödda. Hon anser 
även att språket har en stor del av konstruerandet av könet. Det biologiska könet som vi föds 
med anses vara bestående medan genus är föränderligt och socialt skapat, se bara på 
könsrollerna genom tiderna. Här i Sverige kan man se hur kvinnornas roll har förändrats från 
att vara hemmafruar till att börja jobba och göra karriär. Vi måste försöka skilja på det 
fysiska könet och det socialt skapade genus. Butler (2006) menar att genus är en aktivt och 
ständigt pågående process i våra kroppar som formas genom sociala och kulturella 
handlingar. I och med att genus är något som hela tiden förändras är de yttre påverkningarna 
en central del i barnens könsidentitet. Bemötandet barnen får i förskolan och på 
fritidshemmet är därmed grundläggande för barnens fortsatta utveckling. 
 
Genus och kön är enligt Butler (2007) samma sak. I motsats till andra företrädare har hon den 
åsikten att även de fysiska skillnaderna mellan könen är socialt konstruerade. Hon ger 
exempel på detta i hennes queerteori då hon menar att speciellt transsexuella som inte kan 
delas in i något fack, gränsen mellan könen är diffus. Tanken att genus och kön skulle vara 
något naturligt är bara en föreställning, en fantasi, detta innebär att det inte finns något som 
säger att genus behöver begränsas till bara det maskulina eller feminina. Det innebär att 
gränsen mellan manligt och kvinnligt är diffus, en man kan ha vissa feminina drag, eller en 
kvinna maskulina. Vidare menar Butler (2007) att genus inte är något som en person har eller 
är utan det är något som skapas genom upprepade handlingar. Människor agerar utefter 
könsspecifika riktlinjer. Genom att barnen får beröm eller tillsägelser upprepade gånger, 
beroende på deras agerande, förstärks deras könsidentitet. Exempelvis så lär sig en pojke att 
det är ”fel” att använda kjol om han vid ett flertal gånger blir tillsagd att det inte lämpar sig 
för en pojke.  
 

Genus kan varken vara sanna eller falska, varken verkliga eller skenbara, varken 
primära eller sekundära. Som troliga bärare av dessa attribut kan genus 
emellertid också visas vara alltigenom otroliga (Butler 2007, s. 221).  
 

I vår valda teori finns det vissa saker som vi inte håller med om helt och hållet, speciellt 
Butlers tankar om att man inte ska särskilja kön och genus. Som vi förstår det så menar hon 
att dessa är oskiljaktiga och att de båda är konstruerade. Hon hävdar att det biologiska könet 
inte är något naturligt, detta är något som hon diskuterar mycket om i queerteorin. Om man 
ser bortom genus, det sociala könet, så menar Butler att det inte finns något könsspecifikt kvar 
hos människan utan det är då endast en kropp (Butler, 2007). Vi anser att man föds med ett 
biologiskt kön men att hur man sen utvecklas bestäms inte av detta kön. Även om man tar 
bort genus så har människan ändå sitt biologiska kön kvar. I vissa sammanhang låter det 
socialkonstruktivistiska synsättet väldigt radikalt, speciellt det fjärde stadiet som Wenneberg 
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(2001) beskriver. Vi har svårt att relatera till detta resonemang att så länge vi inte har kunskap 
om något så finns det inte. Även om vi har hört om ett visst fenomen så kan vi tro på att det 
finns innan vi själva har upplevt det.  

 
Kognitiv teori 
Den kognitiva teorin har en uppgift i att undersöka och beskriva tankens utveckling och hur 
man som individ konstruerar sin kunskap om världen (Palm, 1994). Det vi tyckte saknades i 
socialkonstruktivismen var att barnet varken beskrevs som aktivt eller passivt. Därför valde 
vi att även ta med denna kognitiva teori som beskriver barnet som medveten aktör med 
förmåga att skapa sitt eget öde (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991). De menar vidare att 
barnet i två års ålder förstår att de tillhör ett utav könen och försöker då begripa vad det 
innebär att vara pojke respektive flicka. Även Tallberg Broman (2002) beskriver barnet som 
aktivt, hon menar att de inte bara socialiseras till pojkar respektive flickor utan att de själva 
är aktiva i denna process. Inom kognitiv teori diskuterar de ett så kallat könsschema som 
bygger på regler som visar barnen hur de ska förhålla sig till sin omgivning. Vad som är 
korrekt enligt samhällets normer för hur en pojke respektive en flicka ska bete sig. Detta 
schema är inte oföränderligt utan kan förändras utifrån barnens erfarenheter och vad de 
beslutar att göra med dessa.  
 
Evenshaug och Hallen (2001) hävdar att barnets inre motivation avgör deras intressen och 
värderingar, detta motsvarar då den kognitiva jag-uppfattningen, det vill säga barnets kön. 
Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) påpekar att för att en flicka ska förstå sin egen identitet 
bättre så uppträder hon som en flicka ”bör” göra, exempelvis att hon gillar att leka prinsessa 
och att vara frökens hjälpreda. Flickorna och pojkarna anpassar sig efter vad de får för 
respons på sina handlingar. Det är helt enkelt mer acceptabelt för en pojke att leka krig än 
vad det är för en flicka. På så sätt spelar pedagogen en viktig roll genom hur han/hon reagerar 
på barnens handlingar.  
 
Rithander (1991) resonerar om hur ett barns könsidentitet uppstår genom att barnet aktivt 
mottar och behandlar information från sin omgivning och från sina egna erfarenheter. Hon 
påpekar att det är genom denna information som barnet lär sig att kategorisera sig själv efter 
vilket kön han/hon är. När barnet sedan ”tillhör” en av kategorierna pojke eller flicka så 
söker de aktivt för att få reda på vad som är det typiska för just det kön de tillhör.  
 
Lev Vygotskij (1896-1934) 
Vygotskij påvisade att barnen utvecklar sina grundläggande kognitiva färdigheter 
(intellektets och tänkandets utveckling) genom samspel med andra människor. Han menade 
vidare att barnen är aktiva i deras sökande av ny kunskap och att språket är en central del i 
den kognitiva utvecklingen (Evenshaug & Hallen, 2001). Nästan allting vi lär oss, lär vi oss 
av andra människor, barnet deltar aktivt i läroprocessen och samspelar med andra, både 
vuxna och barn. För att underlätta barnens anpassning förses de med olika redskap, dessa 
redskap är olika beroende på vilken kultur barnet växer upp i. Redskapen innehåller på 
förhand bestämda värderingar som lär barnen hur och vad de ska tänka (Evenshaug & Hallen 
2001). Dessa värderingar bestäms mycket av traditionerna i dagens samhälle, traditioner som 
i största möjligaste mån ska föras vidare till nästa generation som vårt kulturarv. I 
värderingarna ligger naturligtvis också hur man ser på en pojke respektive flicka och hur de 
ska vara, och för då medvetet eller omedvetet dessa värderingar vidare.  
 
Mycket av det barnet lär sig anser Vygotskij komma från ett dialogiskt samspel med en 
annan människa, en vägledare. Barn kan bara utföra något på egen hand om det först gjorts i 
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samarbete med någon annan. Detta kallar han för den närmaste utvecklingszonen, vilket står 
för det som inte barnet klarar själv men i samarbete med andra. Det är viktigt för vägledaren 
att fokusera på det som barnet ej har utvecklat (Evenshaug & Hallen, 2001). I den närmaste 
utvecklingszonen är det barnet som har huvudrollen i samspelet för att lära sig, pedagogen 
ska bara vara en vägledare som stöttar och hjälper. Det är viktigt att pedagogen känner barnet 
och vet dess utvecklingspotential, så han/hon kan lägga upp undervisningen så att det krävs 
gradvis mindre insats från den vuxne. Även barnets tänkande utvecklas på samma sätt, innan 
barnet lär sig tänka abstrakt så styrs tanken av vad de hör runt omkring sig. Detta innebär att 
barnets självförverkligande och den sociala utvecklingen hör ihop (Bråten, 1998). 

Metod 
 
Vi har valt att genomföra denna studie med en kombination av kvalitativa metoder. Starrin & 
Svensson (1994) menar att målsättningen med kvalitativ metod är att få reda på bekanta eller 
icke bekanta fenomen. Huvudsyftet med observationer och intervjuer är att förstå så mycket 
som möjligt av hur informanten upplever sig själv och det runt omkring honom/henne. 
Orsaken till att vi valde kvalitativ metod istället för kvantitativ metod var att om vi hade delat 
ut enkäter så hade vi inte fått samma kontakt med informanterna. Vi hade inte heller fått 
samma uttömmande svar eller möjligheten att utveckla dessa. Kvales (1996) definition på 
dessa två forskningssätt är att kvalitativ forskning använder man sig av när man vill 
undersöka hur något är beskaffat, medan man däremot använder en kvantitativ forskning för 
att ta reda på mängden av något.  
 
Vi valde en strukturerad icke deltagande observation (se bilaga 2) för att se hur pedagogerna 
bemöter barnen ur ett genusperspektiv. Kristiansen och Krogsturp (1999) beskriver att 
strukturerad observation begränsar synfältet till de områden som forskaren anser vara 
intressanta. De påpekar även att dessa observationer oftast är icke-deltagande, forskaren vill 
observera och göra sina upptäckter vid sidan om själva händelsen med utgångspunkt i en 
detaljerad observationsguide. Även Wenneberg (2001) menar att en observation måste ha 
teorier och begrepp som på förhand är bestämda, på så sätt blir observationer teoriberoende. 
Utan teorier är det omöjligt att veta vad man ska titta på och det blir på så sätt meningslös. Vi 
som observatörer kommer inte själva att delta i den samling som vi observerar, utan intar 
rollen som åskådare och kommer då att få informationen genom pedagogernas agerande. Vår 
tanke med att vi valde observation som en del av vår metod var att vi på så sätt ser hur 
pedagogerna förhåller sig till barnen i just de lärarledda aktiviteterna. Kylén (1994) menar att 
den observerade ändrar sitt beteende när man vet om att man blir observerad, därför tyckte vi 
det var särskilt viktigt att inte tala om vårt syfte innan för att observationen skulle bli äkta. 
För att uppnå detta sa vi endast till pedagogerna att vi skulle observera hur de samspelar med 
barnen, vilket de godtog. Vi observerade samma situation båda två för att få med så mycket 
information som möjligt, om den ena missade något är det ganska stor chans att den andra 
hade lagt märke till det. 
 
Intervjuerna (se bilaga 3) valde vi på grund av att vi på så sätt får en djupare inblick i 
pedagogernas tankesätt kring genus och deras sätt att bemöta barnen. Trost (1997) tar upp i 
sin bok att man genom en intervju får reda på hur en annan människa tänker, resonerar, 
handlar och känner. Vi får även med den personliga kontakten med informanten och kan då 
också avläsa kroppsspråket. Våra intervju- och observationsunderlag utgår ifrån de tre 
frågeställningar vi har i denna studie. Tanken med att göra intervjuer var att få en djupare 
förståelse, att få reda på hur pedagogerna tänker kring fenomenet genus. Huvudsyftet med 
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intervjuerna var att se om pedagogernas tankar och åsikter stämmer överens med deras 
agerande. Själva upplägget har många likheter med Kvales (1996) sju stadier av kvalitativa 
intervjuer. Han menar att man först ska tematisera sin undersökning och ha en tydlig design i 
förhållandet till syftet. Efter själva intervjun ska man göra om den till bearbetningsbar form 
för att lättare kunna göra en analys. Av analysen ska det sedan framträda ett resultat som till 
sist ska rapporteras och då är det viktigt att veta vilken läskrets man vänder sig till och 
anpassa texten därefter. Vi delade in våra frågor i tre olika kategorier så att de skulle 
överensstämma med våra frågeställningar: Bemötande, kommunikation och pedagogens 
tankar kring genus. Kvale (1996) menar att forskningsintervjuen oftast är en halvstrukturerad 
intervju, vilket innebär att man har en intervjuguide med tematiska frågor och att 
följdfrågorna bestäms utefter svaren från informanterna.  Lantz (1993) diskuterar i sin bok 
om klimatet under en intervjusituation och menar att det är intervjuarens skyldighet att se till 
att informanten är så bekväm som möjligt. Vi utförde våra intervjuer i en bekant och lugn 
miljö för pedagogen så att han/hon kunde svara på våra frågor i lugn och ro.  
 
Urval 
Vi ringde runt till rektorerna i en kommun och när vi hade fått två ställen som visade intresse 
valde vi dessa. Anledningen till att vi ville ha endast en förskola och ett fritidshem var att vi 
ville intervjua personal som var verksamma på samma ställe och ha en enhetlig barngrupp. 
Genom att vi valde detta tillvägagångssätt så hade vi ingen egen kontroll över vilket 
upptagningsområde eller skola som blev en del av vår studie.  
 
Vi valde att genomföra totalt sex observationer och sex intervjuer, det vill säga tre på varje 
verksamhet. Vi började med en observation där vi utgick från en samlingssituation eller 
annan lärarledd aktivitet, för att på så sätt se hur pedagogerna förhåller sig till barnen. 
Observationen genomfördes på en förskola (3-5 år) där barngruppen just nu bestod av elva 
flickor och sex pojkar, men antalet varierade från dag till dag under vår observation. På 
fritidshemmet (6-8 år) var uppdelningen könsmässigt tolv flickor och sju pojkar, även här 
varierade antalet från dag till dag. Därefter genomförde vi en intervju med relevanta frågor 
om hur pedagogerna anser sig bemöta barnen, för att då se om deras tankar överensstämmer 
med deras agerande. Intervjun är uppbyggd genom att vi först frågar ett antal bakgrunds 
frågor för att sedan gå vidare med mer specifika frågor. De vi intervjuade var fem kvinnor 
och en man mellan 30 och 60 år som utbildningsmässigt hade olika bakgrund. Dessa valdes 
ut genom deras eget intresse, vi frågade runt på verksamheten vilka som var intresserade och 
de tre som först svarade ja fick vara med. Med tanke på detta så fick vi en informantgrupp 
bestående av båda könen, dock inte jämt fördelat. Trost (1997) påpekar att i en kvalitativ 
undersökning önskar man variation bland sina informanter för att få variation bland svaren. 
Vi väljer att inte kategorisera personalen efter deras utbildning eller kön, utan benämner dem 
alla som pedagoger.  
 
Här nedan följer en kort presentation om informanterna. Namnen är givetvis fingerade, detta 
på grund av att det är viktigt att värna om informanternas integritet och se till att det inte går 
att identifiera de som medverkat i studien (Patel & Davidson, 2003). 
Niklas: Arbetar på yngrefritids där han har arbetat i fem år. Han utbildar sig just nu till 
fritidsledare, som i grunden har teknisk utbildning.  
Lotta: Arbetar på yngrefritids där hon har arbetat i sju år men har arbetat 11 år inom yrket. 
Hon har barnskötarutbildning. 
Karin: Arbetar i förskoleklassen och yngrefritids, hon har arbetat i 14 år på denna skola men 
har 30 år inom yrket. Hon är förskollärare. 
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Monica: Arbetar som vikarie på skolan och hoppar in där hon behövs. Hon har arbetat cirka 
ett år på denna skola och är barnskötare.  
Kerstin: Arbetar på syskonavdelningen på förskolan. Hon har arbetat i 40 år på samma ställe, 
hon är förskollärare sedan 35 år tillbaka, innan det barnskötare. 
Signe: Arbetar på syskonavdelningen på förskolan. Hon har arbetat i 40 år på detta ställe, hon 
är förskollärare. 
Lisa: Arbetar på syskonavdelningen på förskolan. Hon har arbetat 10 år och är barnskötare.   
 
Vi hade som utgångspunkt att observera sex personer för att sedan även intervjua dessa, och 
vi lyckades genomföra detta. Det vi fick anpassa oss efter var att vi intervjuade en person 
(Karin) som vi endast hann observera i cirka tio minuter, vilket gjorde att observationen inte 
blev fullständig. För att få ut mer material valde vi då att observera ytterligare en person 
(Monica). Då vi inte kunde genomföra alla observationer på fritidshemmet i en 
samlingssituation, fick vi även anpassa dessa. En av observationerna ägde därför rum under 
en gymnastiklektion. 
 
Genomförande 
Insamlingen av det empiriska materialet pågick under sex dagar. Patel och Davidson (2003) 
anser att man ska ha klart för sig vilka som ska medverka, vilka metoder och hur lång 
tidsplan studien ska ha. Vi valde att påbörja vår undersökning på ett fritidshem där vi först 
fick fråga runt vilka som ville ställa upp på en intervju. När vi hade fått tre kandidater så 
började vi med att först observera dem. Under observationen satt vi bredvid och antecknade 
vad som hände. Genom att observera får man ny kunskap som sedan ligger till grund för 
andra insamlingsmetoder (Patel & Davidson, 2003). 
 
Efter varje observation som tog cirka 15 minuter, fortsatte vi med att intervjua den pedagog 
som vi innan observerat. Vi väntade till efter alla observationer med att intervjua, för att på så 
vis undvika att syftet avslöjades. Innan intervjun startade så fick de läsa igenom ett 
missivbrev (se bilaga 1) där vi beskrev vårt syfte med studien, att det var frivilligt och 
konfidentiellt. Trost (1997) diskuterar etik och menar att informanten ska få information om 
att tystnadsplikt gäller och att han/hon kan avbryta intervjun om det känns obekvämt. 
Intervjuerna som tog runt 45 minuter spelades in på en bandspelare för att på så sätt få med 
all information pedagogen gav oss. Enligt Trost (1997) finns det både fördelar och nackdelar 
med att använda bandspelare, fördelarna är att man slipper anteckna under intervjun och kan 
koncentrera sig på frågorna och svaren. Nackdelarna är att det är en ganska tidsödande 
process att lyssna på och skriva ut de inspelade intervjuerna. En av oss intervjuade medan 
den andra observerade pedagogens kroppsspråk. Vi gjorde detta för att kunna upptäcka 
eventuellt kroppsspråk som avvek från det de sa. Pease och Pease (2006) menar att om man 
har kunskap om kroppsspråket så kan man avläsa om informanten till exempel är defensiv 
genom att de då lägger armarna i kors. Även om de talar sanning eller om det bara är 
fantasier. Vi upprepade sedan denna procedur på en syskonavdelning i en förskola i samma 
kommun.  
 
När allt empiriskt material var insamlat började vi skriva ut intervjuerna och sammanställa 
observationerna. Intervjuerna skrev vi ut ordagrant efter vad som sades på bandet för att få 
med allt till analysen så som pauser och om informanten tvekande. Vi tog även med de 
anteckningar vi gjorde under intervjun för att få det hela mer levande. I analysen letade vi 
efter likheter och skillnader i observationerna och intervjuerna för att se om pedagogernas 
handlingar stämde överens med det som de sa. 
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Etiska ställningstaganden 
Under vår studie har vi tagit hänsyn till de etiska riktlinjerna som Kvale (1997) beskriver.  
Pedagogerna fick först ta del av ett missivbrev, där vi beskrev vårt syfte med vår studie. Vi 
meddelade även att deltagandet i studien var frivilligt, att man fick avbryta när man ville och 
att det självklart var konfidentiellt, det vill säga att informationen inte förs vidare. I brevet 
fanns även våra kontaktuppgifter samt information om vilka som kommer att ta del av 
studien. Enligt Kvale (1997) så är det viktigt att informera de som är med i undersökningen 
om syfte, hur undersökningen är upplagd samt risker och fördelar med att deltaga. Att 
materialet vi fick in ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av det och att det endast ska 
användas i just detta forskningssyfte. Informanterna fick även information om var de kan se 
det färdiga resultatet. 
 
Tillförlitlighet 
I vår studie har det medverkat sex pedagoger som alla har olika utbildningar, bakgrunder och 
verksamhetsfält. Vårt resultat hade kanske blivit annorlunda om vi hade valt en annan 
verksamhet eller studerat andra pedagoger, därmed kan vi inte säga att detta är något som 
stämmer överlag. Tillförlitligheten av vår studie är däremot relativt hög om man endast ser till 
de verksamheter som vi har studerat. Trost (1997) menar att det insamlade materialet ska vara 
relevant för problemställningen. Alla intervjuer ska ha samma frågor och utföras på samma 
sätt. Genom att vi använde oss av en bandspelare vid intervjuerna kunde vi tolka 
informanternas svar enklare och vi missade inte väsentlig information. Vi deltog båda två 
under intervjuerna och observationerna, vilket gjorde att vi båda fick ett intryck av situationen 
och kunde då bättre tolka pedagogernas handlingar. På grund av att vi hade delat upp 
intervjuerna så att en intervjuade medan den andra satt med för att observera kroppsspråket 
hos informanten, kunde den ena intervjuaren vara extra lyhörd på svaren vi fick. 

Resultat/Analys 
 
Vi kommer under denna rubrik att redovisa de resultat som framkom i de observationer och 
intervjuer som vi har gjort. Vi har delat in resultatet i de tre frågeställningarna som vi har som 
utgångspunkt för denna studie. Efter varje beskriven företeelse gör vi en analys, genom att 
analysera får vi en djupare förståelse för de beskrivna fenomenen.  
 
Bemöter pedagogerna barnen olika beroende på barnens kön? 
Denna frågeställning bygger på de observationer vi gjorde, vi inleder med ett citat som 
belyser en av pedagogernas åsikt om detta ämne. 
 

Man bemöter barnen olika men inte på grund av deras kön, kanske då mer hur 
man är som person, det tror jag mer på (Lotta, barnskötare 16/5 2007). 
 

Kommunikation 
Den tydligaste likheten vi kunde se hos pedagogerna i deras sätt att kommunicera var att 
röstläget varierade beroende på om de pratade med en pojke eller flicka. När de 
kommunicerade med pojkarna höjdes rösten automatiskt och tonläget blev skarpare. Ett 
undantag vi såg var pedagogen Niklas, som använde samma röstläge vid både tillsägningar 
och beröm till alla barnen. De övriga pedagogernas tonläge höjdes vid tillsägningar åt 
pojkarna och de kommunicerade mer med flickorna och med en ljusare röst. Pojkarna fick 
överlag mer tillsägelser och därmed även mer uppmärksamhet, dock var den mestadels 
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negativ. Beröm däremot var relativt jämnt fördelat mellan könen. Signe var väldigt noga med 
att ge alla barnen beröm, vare sig de svarade rätt eller inte på hennes fråga.  
 
Monica var den enda pedagogen som verkligen visade en förändring i sitt förhållningssätt 
gentemot barnen. Ett exempel på hur hon kategoriserade barnen var under 
gymnastiklektionen, när en pojke och en flicka gick och satte sig i längdhoppsgropen. Hon sa 
då till pojken att genast gå tillbaka in i matchen medan hon lade armen om flickan och lät 
henne gå och sätta sig vid sidan av planen. Nicklas skickade ut en pojke i korridoren efter att 
han uppträdde okoncentrerat och störde alla andra. Efter samlingen gick Nicklas och pratade 
med pojken i lugn och ro för att få honom att förstå varför han var tvungen att gå ut.    
 
Samtalsämnet i de olika samlingarna var i stort sett könsneutralt. På fritidshemmet fick barnen 
bland annat diskutera vad som hade hänt under dagen, det var barnen själva som fick ta upp 
vad de ville prata om. I förskolan var samlingarna mer av utbildningssyfte, barnen fick lära 
sig sina efternamn och svara på olika frågor som de drog ur en burk. Därmed blev 
samtalsämnet neutralt. Pedagogerna på fritidshemmet var mer noga med att redogöra för 
pojkarna att de måste räcka upp handen innan de får prata, medan vid ett flertal tillfällen 
pratade flickorna rätt ut och fick då även positiv respons av pedagogen. Under observationen 
med Nicklas satt en pojke och räckte upp handen under en längre tid, detta uppfattade inte 
Nicklas utan lät samlingen fortgå.  
 
Analys 
Einarsson och Hultman (1984) diskuterar röstläget och betonar att flickorna ofta får en mer 
barnsligare och mjukare tilltalston medan pedagogerna kommunicerar med pojkarna på ett 
mer vuxet och robust sätt. Vi såg detta mönster hos så gott som alla pedagoger i vår studie. 
Pojkar får mer uppmärksamhet än flickorna under de lärarledda aktiviteterna, men i och med 
att de får mer tillsägelser blir denna uppmärksamhet negativ. Rithander (1991) beskriver att 
genom att pojkarna får denna negativa uppmärksamhet så påverkar det barnens 
självuppfattning. Ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt ser man att barnen lär sig genom 
kommunikation och samspel med andra människor. Vad händer med det barn som får 
mestadels negativt bemötande, vad blir konsekvenserna? Inte bara det negativa bemötandet 
utan även det könsstereotypa, som tillexempel Monicas förhållningssätt under 
gymnastiklektionen. Svaleryd (2002) hävdar att alla människor på något sätt söker 
uppmärksamhet, oavsett om det är medvetet eller omedvetet. Om barnen inte får den här 
bekräftelsen av pedagogen så stärker de inte heller sin självkänsla. Därför ska man inte bara 
fokusera på den negativa uppmärksamheten utan att ge någon förklaring till varför. Niklas sätt 
att agera i situationen med den okoncentrerade pojken ger en bild av hur man gör det bästa av 
en negativ situation. Både Rithander (1991) och Månsson (2000) påpekar att pojkar tar större 
utrymme medan flickorna får sitta i bakgrunden och vara tysta och vänta på sin tur. Detta 
motsäger vår studie på fritidshemmet som visar att pojkarna också får sitta och räcka upp 
handen medan flickorna pratar rätt ut och får respons.  
 
Kroppsspråk/Kroppskontakt 
Alla pedagogerna placerade sig i samlingen så att de var i samma höjd som barnen och i en 
ring för att ha ögonkontakt med alla. Signe gav också barnen möjlighet att bli sedda genom att 
ge dem alla någon slags positiv beröring under samlingen. Koncentrationen lades mer på 
pojkarna i form av ögonkontakt, på så sätt fick de hela tiden bekräftelse av pedagogen. Lotta 
gestikulerade även genom att peka på pojkarna när de pratade rätt ut. Kroppskontakten med 
barnen visade att flickorna fick mer beröring än pojkarna, i form av en klapp på kinden eller 
liknande. Detta var något som visades extra tydligt i tillsägelsesituationer, flickorna fick då 
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oftast en beröring, något som pojkarna inte fick. Både Monica och Kerstin gav flickorna 
någon slags beröring, en klapp på kinden eller att de höll om flickan när de kommunicerade 
med dem, i både positiv och negativ bemärkelse. När Lotta sa åt en pojke att lugna ner sig tog 
hon handgripligen tag i hans arm och sa till honom att lugna ner sig. Både Lisa på förskolan 
och Lotta på fritidshemmet tog tag i en pojke och satte honom i sitt knä för att han inte kunde 
sitta still.  
 
Analys 
Enligt Månsson (2000) får pojkarna mer uppmärksamhet under de vuxenledda aktiviteterna 
genom bland annat ögonkontakt, detta visades även i vår studie. Lotta använde sig även av 
olika gester vid tillsägelser, som tillexempel att peka. Pedagogernas kroppskontakt med 
pojkarna skedde mer i relation till tillsägelser och användes då för att förstärka. Vilket påvisar 
att pojkarna ofta behöver en kroppslig förstärkelse av tillsägelsen, men stämmer det eller är 
det bara våra egna erfarenheter som spökar?  
 
Kan vi se någon skillnad mellan bemötandet och pedagogens uppfattning 
om sitt förhållningssätt? 
 
Här bygger frågeställningen på både observationerna och intervjuerna. 
 
Likheter/Skillnader 
Pedagogernas attityder till barnens lek var att pojkarna ansågs ha en vildare, mer fysisk lek. 
Det är mycket därför de får mer tillsägelser för att deras lekar bryter mot uppsatta regler på 
verksamheterna, som till exempel att de springer inomhus. Trots att man begränsar pojkarnas 
lek så har pedagogerna ändå mer överseende med att de är mer utåtagerande än flickorna. Alla 
pedagoger var noga med att påpeka att det ändå finns barn som inte följer det könsstereotypa 
lekmönstret. Det finns exempelvis flickor som tycker om fotboll och bandy och pojkar som 
leker i dockvrån. Citatet nedan belyser hur viktigt det är att inte ha några förväntningar på 
barnen utifrån deras kön, utan försöka se bortom våra förutfattade meningar. 
 

Man har olika förväntningar på dem utifrån kön, men jag har ju kommit på mig 
själv att behandla dem olika. Vi hade nu i höstas en flicka som var lite försiktig 
och visste inte vad hon skulle göra på fria leken, jag kom på mig själv med att 
försöka para ihop henne med flickorna i gruppen och hon längtade in i 
byggrummet. Det tog ett tag innan jag kom på att det var så (Karin, förskollärare 
16/5 2007). 

 
Att pojkarna överlag får mer tillsägelser är något alla pedagoger konstaterar förutom Lotta. 
Hon hävdar att det är flickorna eftersom de inte tar till sig tillsägelsen på allvar. 
 

Tjejer kan ju ha svårt för att ta en tillsägelse och tro att det är det som gäller, 
man får säga till flera gånger innan de förstår medan killar köper det första 
gången (Lotta barnskötare, 16/5 2007). 

 
Vad vi kunde se i våra observationer var att pojkarna fick mer tillsägelser, vilket motbevisar 
det Lotta säger. Wahlström (2004) påpekar att det görs en skillnad i hur barnen får sina 
tillsägelser. Pojkarna får ofta korta förmaningar och kommandon medan flickorna snarare 
bemöts med långa meningar och samtal. Beröm hoppades alla att de gav lika mycket av, men 
Lotta påpekar även att de är dåliga på att ge beröm, de glömmer av att ge feedback till barnen 
när de gör något bra. Vi såg en klar skillnad i Lottas tankar och handlingar, i motsatts till vad 

 
 

17



 

hon sa så gav hon fler tillrättavisningar åt pojkarna. Signe menade att pojkarna ofta får 
enskilda tillsägelser medan flickorna snarare får det i grupp. En gemensam åsikt hos 
pedagogerna är att det är mycket upp till barnen vem som får mest kontakt, speciellt i 
fritidshemmet där barnen är mer självständiga. Det visar sig ofta vara flickorna som söker 
denna kontakt medan pojkarna är mer självständiga och söker sig ifrån pedagogerna. 
Pedagogerna beskriver flickorna som mer verbala och aktiva i kommunikationen med de 
vuxna, vilket leder till att de då pratar mer med dem. 
 

Jag tycker tjejerna är lite bättre på att prata, så det är oftast de som kommer fram 
och vill prata. Grabbarna kommer oftast fram när de vill någonting, om det är 
något de behöver, annars sköter de sig mer självständig (Niklas fritidsledare, 
16/5 2007). 

 
Vi såg en skillnad i vilka som får mest kroppskontakt, då det tydligt framgick att det var 
flickorna som fick detta. Pedagogernas åsikt var att alla fick lika mycket och att det inte 
gjordes någon skillnad. Även sättet att beröra visade sig skiljas åt då flickorna fick ett mer 
”mjukt” bemötande än vad pojkarna fick, ögonkontakten riktades däremot ofta mot pojkarna. 
Uppmärksamhet hoppas pedagogerna i stort fördelas lika mellan könen, dock syns ett 
mönster även i detta.  Pojkarna får mer uppmärksamhet men då ofta genom att de är mer 
utåtagerande, vilket leder till en negativ respons till barnet. Pojkarna får uppmärksamhet på 
grund av deras handlingar medan flickorna får det mer för sin personlighet. 
 
Alla pedagogerna ansåg att de inte gjorde någon skillnad i hur de pratade med barnen. Men 
ändå märktes det någon slags förändring i de vuxnas röstläge beroende på vem de pratade 
med. Däremot så var samtalsämnena könsneutrala, vilket också pedagogerna påpekade. 
Några av pedagogerna lät pojkarna gå iväg från samlingen först, flickorna fick därmed en 
”mysstund” med fröken. När en av samlingarna på förskolan skulle starta saknades flera av 
barnen, Signe skickade då iväg en flicka för att hämta dem. Detta var något som vi 
uppfattade vid flera tillfällen, att pedagogerna ber flickorna om hjälp.  
 
Både Lotta och Karin tror att de gör skillnad mellan barnen men att det inte beror på könen, 
utan på hur de är som person.  
 

Tjejer ser ut på ett sätt och killar ser ut på ett annat sätt, vi får förklara att vi är 
individer och att vi är människor allihop, istället för att lägga locket på (Lotta 
barnskötare, 16/5 2007).  

 
Trots dessa påståenden så märkte vi att de inte var så individualiserade som de ansågs sig 
vara. Att vara en förebild för barnen ansåg alla pedagogerna som en självklarhet, barnen lär 
sig genom att studera andra människors beteende och det är då viktigt att visa på variation i 
arbetsuppgifterna. På fritidshemmet där det just nu arbetar två män, har man verkligen 
möjligheten att bryta de traditionella könsrollerna, men trots det så menade Nicklas att så var 
inte fallet. 
 

Vi har ju ganska många damer som styr i verksamheten. Vi är ju satta att göra det 
fysiska, bandy, idrott medan de tar hand om pysselbiten (Niklas fritidsledare, 16/5 
2007). 
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Analys 
Rithander (1991) hävdar att pedagogerna ofta dämpar pojkarna i deras lek, för att locka dem 
till mer traditionella aktiviteter, som till exempel spela spel. Pojkarna får inte möjlighet att 
leva ut sina lekar, och omedvetet hindrar man flickorna till livligare lekar, något man bör 
uppmuntra. Det är mer ”naturligt” för en pojke att agera livligare, vilket påvisar 
pedagogernas brist på kunskap inom ämnet genus. I våra intervjuer kan vi se ett mönster att 
pedagogerna accepterar mer pojkarnas utåtagerande än flickornas. Förväntningar är något 
som Odelfors (1998) anser kan påverka barnen att bete sig på ett ”könsriktigt” sätt. 
Pedagogernas förväntningar avspeglades i deras agerande, vilket vi såg tydligt i våra 
observationer. Olofsson (2007) anser att man som pedagog ska tillföra, inte ta ifrån barnen 
möjligheterna till lek. De ska få prova allt oavsett vad som är ”passande” för respektive kön 
och ha möjligheten att själv välja om de vill leka med Barbie eller Batman.  
 

”När barnen utformar sin personlighet ska vi tillföra fler färger på paletten” 
(Olofsson 2007, s. 59).  

 
Att pojkarna var de som fick flest tillsägelser, var något som även skedde under Lottas 
samling, som hon senare i intervjun hävdade motsatsen. Det är inte bara vem som får mest 
tillsägelser som är av betydelse utan även hur de förmedlas till barnen. Månsson (2000) menar 
att pojkar uppmuntras och får bekräftelse mer enskilt och flickorna mer i grupp, pojkarna 
uppfattar sig då som unika. Pojkarna uppfostras till individualister och flickorna till 
kollektivister. Odelfors (1998) påpekar att pojkarna är mer verbalt aktiva och har lättare för att 
uttrycka sig. Enligt vår studie så hävdar pedagogerna att det är flickorna som söker mest 
kontakt och kommunicerar bättre. Det finns stora skillnader vad det gäller kroppskontakten 
till barnen, vad är det hos den vuxna som gör att hon/han inte anser att pojkarna behöver det 
varsamma bemötandet och närheten till pedagogen? Enligt Tallberg Broman (2002) får 
flickorna ofta mer uppmärksamhet för hur de är snarare än för vad de gör, de beskrivs som 
söta, snälla och rara. Detta kan vi koppla till Butlers (2005) resonemang om att de 
förväntningar vi har på barnen är konstruerade genusmönster, som är utformade genom 
sociala samspel. I och med att pojkarna ofta fick gå först ifrån samlingen gå de miste om den 
personliga kontakten som flickorna får med pedagogen. Detta är något som vi har 
uppmärksammat i vår studie, men det här mönstret har vi inte sett i tidigare forskning, är detta 
ett nytt fenomen?  
 
Steenberg (1997) diskuterar vem pedagogerna egentligen hjälper genom att låta flickorna 
hjälpa till vid olika tillfällen. Pojkarna får då en bild av hur flickor ska vara. Lotta påpekar att 
barnen ser olika ut fysiskt sett, men att alla måste få en chans till en personlig utveckling. 
Vissa svar som vi fick av pedagogerna undrar vi om det verkligen är dennes egna tankar, eller 
om de svarade det som de trodde vi ville höra. Som intervjuare intar man en viss roll och 
givetvis kan detta påverka informantens svar. Enligt Lantz (1993) så får den intervjuade vissa 
förväntningar när ämnet klargörs, dessa förväntningar i samspel med personens egna 
erfarenheter påverkar deras tolkning av frågorna och därmed även svaren. Personalen i 
verksamheten ska vara en bra förebild och kunna göra saker utanför de könsstereotypa 
ramarna. Graf, Helmadotter och Ruben (1995) menar att man inte ska uppmuntra barnen i de 
stereotypa könsrollerna men att det ändå är viktigt att vara medveten om barnens egna tankar 
kring dessa.   
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Finns det några skillnader mellan förskolan och fritidshemmen i 
pedagogernas bemötande? 
 
Även här har vi utgått ifrån både intervjuerna och observationerna. 
 
Pedagogerna på förskolan var mer genusmedvetna i sina handlingar än de på fritidshemmet. 
De praktiserade i stort sätt all den kunskap de sade sig ha, vilket fritidspersonalen inte gjorde 
i samma utsträckning. Ett undantag på förskolan var Lisa som inte hade den kunskap som de 
andra hade, och hade därför svårt för att svara på våra frågor. Plaster och Schiller (2005) 
menar att barnen behöver de vuxnas hjälp för att förstå att deras könsidentitet inte beror på 
vad de har på sig, vad de tycker om att göra eller hur de uttrycker sig. Att man som vuxen ska 
se bortom de stereotypa könsrollerna och prova på nya beteenden samt försöka förändra de 
fördomar som man kan ha. I förskolan försökte de uppmärksamma alla barnen genom att 
prata lite med varje barn under samlingen. På fritidhemmet däremot så var det mer upp till 
barnen att själva söka kontakt med pedagogerna. Ett mönster vi kunde se var att det oftast var 
pojkarna som fick sitta bredvid en vuxen eller framför pedagogen för att de skulle kunna ha 
uppsikt över dem. En skillnad vi lade märke till var att på förskolan placerade pedagogerna ut 
sig där de ansåg sig behövas, oftast bredvid pojkar, för att på så sätt kunna ha kroppskontakt 
med dem. På fritidshemmet däremot placerade sig pedagogen, som oftast var ensam, 
medvetet mittemot pojkarna, för att kunna ha uppsikt över dem.  Varken på fritidshemmet 
eller på förskolan hade barnen bestämda platser, men på förskolan strukturerade pedagogerna 
mer själva placeringarna av barnen. De vet vilka som kan sitta bredvid varandra och inte och 
arrangerar då platserna därefter. 
 

Det finns ju gånger som man inte kan ha vissa barn intill varandra utan vi gör ett 
försök i början. Som två killar som kanske inte kan sitta bredvid varandra, då tar 
man isär dem om man ser att det inte funkar (Signe förskollärare, 24/5 2007).  

 
På förskolan så har de mer lärarledda lekar än vad de har på fritidshemmet, och då har 
pedagogerna större möjlighet att påverka barnen genom deras förhållningssätt.  
 

Det är ju inte så att vi ger bilar till pojkar och dockor till flickor. Pojkar får klä ut 
sig till prinsessor, vi stoppar inte det (Lisa barnskötare, 24/5 2007). 

 
Analys 
Pedagogernas genusmedvetenhet var den största skillnaden vi såg, både på förskolan och 
fritidshemmet ansåg de sig ha kunskap om ämnet, men i praktiken visade det sig annorlunda. 
Inom kognitiv teori menar Bjerrum Nielsen och Rudberg (1991) som vi tidigare påpekat, att 
barnet redan i två års ålder inser att de är antingen pojke eller flicka, och att de då försöker 
förstå vad detta innebär. I och med detta så läggs en del av grunden till könsidentiteten i 
förskolan, därför är det så viktigt att man är genusmedveten och även agerar utefter det. Lisas 
inställning till vårt ämne saknade den medvetenhet som de övriga påvisade. Med tanke på att 
Lisa är barnskötare så kan vi inte låta bli att fråga oss själva om utbildningen har någon 
betydelse? Genom att barnen själva får söka kontakten med pedagogerna i större grad på 
fritidshemmet, så har vi funderat över vad detta kan innebära, glöms de tysta barnen bort? 
Pedagogerna på de båda verksamheterna gör medvetna val över var de ska placera sig. Att de 
placerar sig för att på något sätt kunna ha uppsikt över pojkarna kan ha med deras 
förväntningar på könen att göra.  
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Diskussion 
 
Studiens huvudsakliga resultat 
Vårt resultat visar tydligt att de flesta pedagoger faktiskt gör någon slags skillnad i deras 
bemötande av barnen, detta är dock något som sker mestadels omedvetet. Einarsson och 
Hultman (1984) bekräftar detta och menar att förväntningarna är omedvetna. Personalen har 
mycket kunskap inom ämnet men praktiserar inte sina kunskaper fullt ut. Delvis så förstärker 
de könsrollerna genom sitt röstläge och den fysiska kontakten, men även genom att styra in 
barnen i könsstereotypa aktiviteter. Genusmedvetenheten var den tydligaste skillnaden mellan 
förskolan och fritidshemmet, där det klart syntes att pedagogerna på förskolan var mer 
medvetna både i sitt tänkande och agerande. Våra förväntningar och värderingar är en del av 
grunden till hur barnens könsidentitet formas. I Evenshaug och Hallen (2001) beskrivs 
Vygotskijs tankar om detta. Han menar att vi tillägnar oss redskap under uppväxten, dessa lär 
barnen hur och vad de ska tänka och är beroende av kulturen. Det är då viktigt att dessa 
redskap inte innehåller könsstereotypa värderingar.  
 
Bekräftelser/motsägelser till den tidigare forskningen 
Vem pedagogerna kommunicerar mest med menar vi liksom tidigare forskning inte alltid är 
upp till dem själva utan det är ofta barnen som styr detta. Många av de pedagoger som vi 
intervjuade bekräftade just detta att det är mycket upp till barnen, de kommer fram och vill ha 
kontakt vilket inte är något pedagogerna kan styra över. De menade vidare att flickorna är mer 
verbalt aktiva och söker mest kontakt, just för att de är mer verbalt aktiva. En motsägelse till 
detta påstående kan vi koppla till Odelfors (1998) som hävdar att pojkarna är mer verbalt 
aktiva medan flickorna mer avvaktar tills de blir inbjudna i samtalet. Under våra 
observationer kunde vi se att pojkarna fick mycket ögonkontakt och uppmärksamhet av 
pedagogerna. Våra meningar går isär med tidigare studier som menar att pojkarna söker 
uppmärksamhet av pedagogerna, vi kunde snarare se att det var tvärtom, det var pedagogerna 
som gav pojkarna mer uppmärksamhet.  
 
En tendens vi kunde se i likhet med tidigare forskning, var att lärarna ofta tar flickornas parti, 
detta kunde vi klart och tydligt se i Monicas beteende, men det är inget vi påstår sker över lag 
bland pedagogerna. Ytterligare en bekräftelse som framkom var att pojkarna ansågs vara mer 
utåtagerande och därmed också mer stökiga. Wernersson (1977) anser att pojkarna ses som 
mer besvärliga, i och med att denna studie gjordes på 70-talet så tycker vi att det är väldigt 
intressant att detta tankesätt fortfarande lever kvar. En sak som vi uppmärksammade var att 
pedagogerna skickade iväg pojkarna när samlingen var slut, på så vis så fick flickorna lite 
”kvalitetstid” med pedagogen. Detta är något som vi inte kunde hitta i vare sig avhandlingar 
eller annan litteratur, skedde detta av en tillfällighet eller är det något som sker kontinuerligt? 
Att pojkarna bemöts med ett mer handgripligt tillmötesgångssätt vid tillsägelser var ännu ett 
exempel på något som inte tagits upp i tidigare forskning, vad vi har kunnat se.  
 
Det har gjorts mycket undersökningar inom både förskola och skola angående genus, däremot 
finns det inte många studier gjorda på fritidshem. Därför tyckte vi det kunde vara intressanta 
att ta med det i vår studie, för att få en ny vinkel som inte så många andra forskare har belyst. 
Mycket av vårt resultat stämmer överens med tidigare forskning, det som är lite skrämmande 
är att genom alla tider har forskare kommit fram till samma resultat. Kommer vi någonsin få 
se någon ändring eller är våra värderingar så djupt förankrade? 
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Tolkningar och förklaringar till vår analys 
Sandqvist (1998) påpekar att jämställdhet är viktigt i alla verksamheter och att man ska 
fokusera på individen och se bortom könsstereotypa mönster. Detta stämmer inte alltid 
överens med vad man ser ute i verksamheten, alla har vi olika värderinga och förväntningar 
på könen, oftast omedvetet. Vi tror att många pedagoger har den uppfattningen att flickor är 
mer sköra och bör bemötas efter det. Pojkarna däremot tål mer och pedagogerna får på så vis 
en ”hårdare” attityd gentemot dem. Odelfors (1998) beskriver att den svenska forskningen 
visar att vuxna gör skillnad i sitt bemötande och att barnen anpassar sig efter dolda regler. I 
verksamheterna finns det gott om dolda regler och det är mer accepterat för pojkar att vara 
mer utåtagerande. Graf, Helmadotter och Ruben (1995) påstår att det görs en viss skillnad i 
sättet att visa känslor, pojkar tillåts visa sin aggression när de är ledsna medan flickor ”ska” 
sitta still och gråta. Anknyter vi detta till det socialkonstruktivistiska synsättet så är detta en 
social konstruktion av hur det är lämpligt att visa känslor för respektive kön och det är 
kulturellt betingat.  Vi anser att pojkarna får strängare tillsägelser för att pedagogerna tror att 
de annars inte tar dem på allvar. Flickorna däremot anses kunna ta en tillsägelse och acceptera 
den. Steenberg (1997) menar att pojkarna får fler tillsägelser och även att de inte tar dem lika 
personligt som flickorna. Kan vår informant Signes påpekande om att flickor får mer 
tillsägelser i grupp ha ett samband med detta? Att pedagogerna är medvetna om att flickorna 
är mer känsliga mot tillsägelser och får dem därmed i grupp. Pojkarna tar inte sina tillsägelser 
lika personligt och anses kunna hantera dem själva. Vi håller inte riktigt med om detta, fast vi 
tror att många tänker på det viset. Våra tankar om detta är att pojkar tar tillsägelser precis lika 
personligt som flickor, men att det inte anses vara lika acceptabelt för pojkar att visa att de tar 
åt sig, därmed ses de som starkare. Även när det gäller bekräftelse så får pojkarna det mer 
enskilt enligt Månsson (2000) vilket vi mer kan relatera till. Sammanfattningsvis så kan i dra 
en slutsats att enligt tidigare studier så bemöts pojkar över lag mer individuellt.  
 
Att informanten Nicklas inte ändrar sitt röstläge beroende på vem han tilltalar tror vi beror på 
att han just nu utbildar sig. Kunskapen om ämnet är aktuellt för honom och han kan relatera 
teorin till praktiken på ett annat sätt än de andra. Pojkarna är de som får mest uppmärksamhet 
i de lärarledda aktiviteterna, denna uppmärksamhet är negativ i många fall för att den sker i 
samband med tillsägelser. Dale (1998) beskriver Vygotskij och hans teori som bland annat 
innebär att barnets självuppfattning är ett resultat av dess sociala utveckling. Barn påverkas 
väldigt lätt när de är små av människorna runt omkring dem. Björklid och Fischbein (1996) 
beskriver George Herbert Meads (1863-1931) tankar om hur andra människor kan påverka 
ens personliga utveckling. Han menar att ens egen uppfattning om sig själv är en följd av hur 
man tidigare har blivit bemött. Hacking (2004) påpekar att våra tankar om hur vi uppfattar oss 
själva förändras med tiden och konstrueras i samspel med andra. Om ett barn får mycket 
negativ uppmärksamhet påverkar det självklart dess personlighet och ger honom/henne en 
negativ självbild. I vår studie var det pojkarna som fick mest negativ uppmärksamhet, även 
om de agerar fel eller är mer okoncentrerade så krävs det att pedagogen även ger barnet 
beröm för det han/hon gör bra. En av pedagogerna i vår studie påpekade just det här, men 
berättade att de var dåliga på att ge barnen beröm. Vi tror att det är så i många verksamheter 
och att man som pedagog bör tänka på att ge barnen beröm, särskilt de som ofta får mycket 
tillsägelser. Om pedagogen bemöter barnen olika i en och samma situation beroende på 
barnens kön, så ger detta en bild av hans/hennes egna förväntningar på pojkar respektive 
flickor. Vi tror att Monicas (informant) förväntningar färgade hennes beteende. Hon har redan 
klara föreställningar om att pojkar ska tycka om fotboll och hennes inställning smittar av sig 
på barnen. Flickorna tog detta i akt och spelade på sin ovilja att spela fotboll. Genom att göra 
en så markant skillnad på könen så bidrar hon till en felaktig uppfattning av könets betydelse 
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hos barnen. Denna skillnad bör ej göras, barnen är enskilda individer och bör bemötas 
därefter. Einarsson och Hultman (1984) anser att barnen själva är medvetna om vilka krav 
som ställs på just deras kön och att de då är aktiva i skapandet av det könsstereotypa. 
 
Mycket i den tidigare forskningen och även i vår studie belyser att pojkarna tar mycket plats 
och får uppmärksamhet av pedagogerna. En motsägelse till detta såg vi under en av 
samlingarna på fritidshemmet då flickorna dominerade. Under intervjuerna var pedagogernas 
åsikt att pojkarna dominerar vilket även Graf, Helmadotter och Ruben (1995) beskriver att de 
tillåts göra. Med andra ord så har pedagogerna redan förutfattade meningar om att pojkar 
dominerar och har då mer uppsikt över dem. Man anser att flickorna bör uppmuntras att ta 
mer plats, därför blir de inte tillsagda lika mycket. Barnen får på så sätt olika budskap över 
hur de ska bete sig. 
 
Vi tror att pedagogerna ofta har den inställningen att pojkar behöver mer än en tillsägelse för 
att lyssna. Därför använder de ofta någon slags förstärkning genom att till exempel ta tag i 
pojkens arm, för att markera. Pedagogerna har så djupt rotade föreställningar om att pojkar är 
mer stökiga så de fokuserar mer på dem och påminner dem om att följa de gemensamma 
reglerna. När pedagogerna koncentrerar sig på pojkarna ges flickorna mer utrymme och chans 
att hävda sig och det tror vi beror på att pojkar anses redan på förhand som besvärligare än 
flickor, därför behöver de mer uppsyn. När informanten Lotta pekar på pojkarna vid 
tillsägelser tror vi att hon gör detta för att förtydliga det hon säger. Genom att man 
gestikulerar så förstärker man talet. Varför hon endast gör det åt pojkarna kan bero på hennes 
tidigare erfarenheter, flickorna behöver inte den förstärkningen av tillsägelser anser hon. Med 
tanke på kroppskontakt så märkte vi att flickorna fick betydligt mer omtänksam beröring. 
Denna observation gjordes på fritidshemmet och där var det främst flickorna som kom fram 
och tog kontakt med pedagogerna. Vi anser att det kan vara en anledning till att pojkarna inte 
fick samma fysiska kontakt med tanke på att det är mycket upp till barnen, när de är så pass 
stora. Wernersson (1977) hävdar att pedagogerna har en mer positiv uppfattning om flickorna 
än om pojkarna. De beskriver flickorna som problemfria, lydiga och snälla medan pojkarna 
däremot beskrivs som bråkiga och utåtagerande. Erfarenheterna man har som pedagog spelar 
stor roll i hur man bemöter barnen och man bör rannsaka sig själv för att kunna arbeta utefter 
den barngrupp man befinner sig i. Barngruppen förändras hela tiden och man måste försöka 
anpassa sig efter barnens behov, inte efter tidigare erfarenheter. Har man haft ett barn som 
blev utnämnd till ”bråkstake”, kan man lätt se liknande tendenser hos ett annat barn och då 
sätta en stämpel på honom/henne. Pedagogernas syn på hur pojkar och flickor ska vara förs 
över till barnen, pojkarna märker då att de vuxna tycker att flickorna är rara och skötsamma. 
Pojkarna tar då avstånd från detta för att betona det ”pojkaktiga”. Odelfors (1998) menar att 
pojkarnas könsidentitet konstrueras genom att de ska vara tvärtemot det kvinnliga. Evenshaug 
och Hallen (2001) beskriver kognitiv teori i förhållande till könsutvecklingen genom en 
pojkes tankar om sig själv. 
 

”Jag är en pojke och därför vill jag ta reda på hur jag ska bete mig som en 
pojke” (Evenshaug & Hallen, 2001, s. 291). 

 
Rithander (1991) hävdar att pojkarna tystas ner i förskolan, på grund av att pedagogerna 
oftare har lättare att förstå flickornas lek. Detta påverkar även flickorna då typiska manliga 
beteenden och aktiviteter dämpas, vilket leder till att de inte får möjligheten att testa dessa. Vi 
tror även att en anledning till varför man dämpar denna ”bråklek” beror på pedagogernas vilja 
att ha lugn och ro omkring sig. Pedagogen borde uppmuntra barnen till könsblandade 
aktiviteter, så att de får möjligheten att lära sig av varandra. Svaleryd (2002) menar att det 
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finns något positivt med könsindelade grupper också, där får barnen en chans att testa på 
saker de inte vågar när det andra könet är med. Att man som pedagog utmanar barnen att 
bryta invanda könsmönster. Detta anser vi kan vara en början för de barn som inte vågar göra 
vissa saker i en blandad grupp, för att till slut få den självtilliten och modet i en större grupp. 
Ofta leker de lite äldre barnen pojkar för sig och flickor för sig och enligt Vygotskij lär sig 
barnen i samspel med andra, både barn och vuxna (Evenshaug & Hallen, 2001). Därför är det 
viktigt att man som pedagog ger barnen möjlighet att gå över gränserna för de stereotypa 
könsrollerna. 
 
Enligt Rithander (1991) så finns det hjälpfröknar i alla förskolor och skolor och de 
kännetecknas med att vara som en liten extra pedagog som alltid ställer upp när det behövs. 
Svaleryd (2002) hävdar att när flickorna får beröm för att de hjälper till så forsätter de med det 
och omedvetet så har flickan blivit en hjälpfröken. Vi tror att fenomenet hjälpfröken uppstår i 
en kombination av barnet som vill vara till lags och hjälpa till och pedagogen som uppmuntrar 
flickan till detta beteende. Därmed får flickorna en bekräftelse om att det är korrekt att 
uppföra sig så här som flicka, och pojkarna får då automatiskt en bild av vad som är 
”flickbeteende”.  
 
Den skillnad vi såg mellan fritidshemmet och förskolan har vi funderat över en hel del, de har 
ju alla relativt mycket erfarenhet och kunskap inom ämnet men ändå är de mer 
genusmedvetna i förskolan. Förskollärarna utbildade sig för ett antal år sedan, men vi anser 
inte att utbildningarna har en bidragande faktor till detta, då det även i läroplanen för 
grundskolan (1969) står att man ska motverka stereotypa föreställningar om könsroller. Trots 
att detta nästan är fyrtio år sedan denna läroplanen var i bruk så står det mycket likheter med 
vår nuvarande, då det gäller jämlikhet. Orsaken till skillnaden tror vi däremot beror på vad 
man fokuserar på i verksamheten. På den förskola vi var på diskuterade de väldigt mycket om 
jämställdhet och genus, vilket gör att de då arbetar mer medvetet. Däremot så anser vi att 
utbildningen har betydelse när det gäller kunskapen hos pedagogerna i sig, om man är 
förskollärare/fritidspedagog eller barnskötare. Om vi återkopplar detta till vår informant Lisa, 
så hade hon svårt att svara på våra frågor vilket vi tror till viss del kan beror på okunskap. 
Hennes inställning till att medverka i studien verkade lite påtvingad, i och med att ingen 
annan ville ställa upp. Även detta kan ha haft en inverkan på hennes svar.  
 
Genom att de äldre barnen själva får söka kontakt hos pedagogerna så tror vi att de tysta 
barnen går miste om detta möte. De törs inte ta denna kontakt på grund av de andra barnen, 
speciellt de som hörs och syns hela tiden. Graf, Helmadotter och Ruben (1995) beskriver 
flickor som tysta och snälla och pojkar som bråkiga och högljudda. Just detta påstående håller 
vi inte med om till fullo, oftast är det kanske så att flickorna är de tysta men vi tror att det lika 
gärna kan vara pojkar som är tysta och tillbakadragna. Att de tysta barnen glöms bort tror vi 
är vanligare än man anar, och om man då har den åsikten som pedagog att pojkar är bråkiga 
och tar plats så anser vi att de lättare glöms bort än flickorna. Pedagogen tar för givet att 
pojkarna söker kontakt om de behöver det och på så sätt får de inte den uppmärksamhet som 
de har rätt till. 
 
Självkritisk reflektion 
Valet av vår metod hade från början en annan struktur, vi ville bearbeta denna studie med en 
kvalitativ metod, men tanken var först att använda oss av observationer för att sedan låta 
informanterna svara på en kvalitativ enkät. Där de fick en möjlighet att svara på våra frågor i 
lugn och ro, utan påverkan av oss. Efter samråd med vår handledare insåg vi att intervjuer nog 
var ett bättre alternativ, då vi fick en möjlighet att ställa följdfrågor samt få en mer personlig 
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kontakt där vi även kunde avläsa informantens kroppsspråk. Valet av metoden blev till slut en 
kombination av strukturerade icke deltagande observationer och intervjuer, för att på så sätt få 
fram det bästa resultatet till vårt syfte. Patel och Davidson (2003) anser att i strukturerade 
observationer ska man ha klart för sig vilken situation och vad i situationen som ska granskas. 
I Graf, Helmadotter och Ruben (1995) fick vi en idé hur vi skulle göra ett observationsschema 
(se bilaga 2). Genom att vi hade ett schema att följa så kunde vi lättare fokusera på det vi ville 
granska. Trost (1997) menar att syftet ska avgöra vilken metod man ska använda sig av, vill 
man ta reda på hur en människa tänker så ska man använda en kvalitativ metod. Efter 
genomförandet av studien ansåg vi att den valda metoden var den mest lämpliga för att kunna 
få svar på de frågeställningar som vi hade.  
 
Vad vi hade kunnat göra bättre var att lägga ner mer tid på intervjuerna i själva bearbetningen 
av dem. Vi kunde ha förberett oss bättre och varit mer aktiva med följdfrågor. Patel och 
Davidson (2003) påpekar att det är viktigt att förbereda sig noga, att ha tränat intervjuteknik 
underlättar och att vara väl bekant med innehållet. En svårighet vi hade under studiens gång 
var att få tid med informanterna att sitta ner och prata i lugn och ro under intervjun. På 
förskolan var det största problemet bandspelaren, informanterna tyckte det var extra känsligt 
att behöva spelas in på band. Vi fick förklara för dem att det endast var vi som skulle lyssna 
på det och att det skulle förvaras så att ingen annan skulle ta del utav det. Om vi inte hade haft 
bandspelare under just dessa intervjuer så hade vi nog fått ut mer av dem, informanterna hade 
nog varit mer avslappnade då. Men och andra sidan så kan vi då ha gått miste om viktig 
information som vi inte uppfattade och hann med att anteckna. Observationerna hade blivit 
mer utförliga och pålitliga om de hade pågått under en längre period, då vi inte vet med 
säkerhet att vissa fenomen bara var en engångsföreteelse eller inte. Valet vi gjorde med att 
inte avslöja ämnet i vår studie innan observationerna anser vi var en nödvändighet för att 
kunna genomföra dessa, och få en mer ärlig bild av hur pedagogerna faktiskt bemötte barnen. 
Att vi just valde de lärarledda samlingarna som utgångspunkt för observationerna var för att 
kunna se samspelet så tydligt som möjligt, och det är en aktivitet som äger rum och ser snarlik 
ut på både förskolan och fritidshemmet. Våra observationer var relativt korta med tanke på att 
en samling inte är längre än cirka 20 minuter, vi hade nog fått lite mer kött på benen om vi 
hade observerat två aktiviteter istället. Vi delade upp våra intervjuer så att vi gjorde lika 
många var, men för att inte missa intrycken man får när man intervjuar någon var vi båda 
närvarande vid samtliga tillfällen. 
 
Om vi istället hade valt att utföra denna studie med en kvantitativ metod tror vi inte att 
resultatet hade blivit det samma. I och med att vårt syfte var att ta reda på hur pedagogerna 
tänker så hade det inte blivit lika djupgående. Hade vi velat ta reda på hur många av 
pedagogerna som har fortbildat sig inom detta ämne hade denna metod varit lämplig. När man 
påbörjar en sådan här studie har man många funderingar, man måste ta ställning till bland 
annat hur utformningen ska se ut och vad som är relevant att ta med. Vi ansåg att detta ämne 
var något som vi båda tyckte var väldigt intressant, men som vi även hade en del 
föreställningar om redan från början. Vi kan inte med all säkerhet säga att vår studie inte har 
påverkats av våra tidigare erfarenheter eller liknande, då detta ofta sker omedvetet. Däremot 
har vi gjort allt för att få ett så bra och ärligt resultat som möjligt genom att försöka inta en 
objektiv roll i undersökningen. Vi kommer i detta avsnitt försöka vrida och vända på olika 
fenomen som vi har påvisat i denna studie. 
 
Som forskare är det viktigt att inte färgas av eget tyckande utan bara undersöka det material 
man har samlat in. Inte heller tidigare erfarenheter ska ha betydelse för resultatet av studien. 
Vi har själva funderat över om vårt eget resultat har påverkats av våra relationer till 
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informanterna, till exempel informanten Niklas, som är en man i ett kvinnoyrke. Förskönar vi 
hans agerande och intervjusvar för att han tillhör en minoritet? Vi har kommit fram till att vi 
inte gör någon skillnad på honom och de övriga som deltagit i den här studien, då vi anser att 
resultatet har uppkommit ur vår empiri. Det är viktigt att ha detta i beaktande så att inte 
studien speglas av ens egna värderingar, vilket vi tror är väldigt lätt. Våra förutfattade 
meningar vi hade innan vi påbörjade denna studie var att pedagogerna bemöter barnen olika 
beroende på deras kön. Kan dessa fördomar ha påverkat vårt resultat? Observerade vi 
verkligen det vi skulle, eller glömde vi av att uppmärksamma andra viktiga detaljer som vi 
borde ha sett. Det kanske skedde saker utanför vårt ”synfält” som hade varit av stor betydelse 
för vår studie. Även vi har erfarenheter och föreställningar om hur saker och ting ter sig, så 
självklart kan detta avspeglas i våra observationer och intervjuer. Vi tror att vår inställning 
har varit till största del objektiv men omedvetet så kan våra värderingar ha påverkat 
granskningen av verksamheterna. 
 
I vår studie kan man ana en viss favorisering av förskolan, detta har vi funderat över vad det 
kan bero på. Var det så att förskolan i sig faktisk var bättre på det här området eller bidrog 
våra föreställningar om förskolans pedagogiska arbete till detta. Vi tror att många i samhället 
anser att förskolan är en ”viktigare” verksamhet än fritidshemmen, och att förskollärarna 
innehar en större kunskap än fritidspedagogerna. Vi själva vet ju hur viktiga båda 
yrkesrollerna är, men vi har ändå funderat över om det kan vara så att vi från början var 
inställda på att få ett ”sämre” resultat från fritidshemmet, i så fall kan detta ha påverkat hela 
studien. I just detta fall anser vi att förskolan faktiskt hade bättre kunskap och vi gick in i 
denna studie med en neutral och öppen inställning. 
 
Som pedagog har man möjlighet att påverka barnens könsutveckling genom sina handlingar. 
Kön konstrueras konstant i det vardagliga samspelet, därför kan de små förändringarna i 
pedagogens förhållningssätt ha stor betydelse. Man kan inte förvänta sig att jämlikhet ska ske 
över en natt, utan det kommer att ta tid. Inom skolan och barnomsorgen är det upp till 
pedagogen hur lång tid det kommer att ta, deras medvetenhet och agerande är av stor vikt. 
Inte bara i skolan utan allt samspel som barnet har bidrar till att skapa kön, det är en social 
konstruktion och därför har hela samhället möjlighet att påverka. För att detta samspel ska ge 
så mycket som möjligt både för barn och pedagog är det avgörande att även barnet är aktivt 
och själv söker sin könsidentitet. Det finns många gånger då man måste fråga sig själv om 
man agerar på ett visst sätt beroende på ens egna föreställningar, speciellt i arbetet med barn 
och i relation med genus. Man bör ha en förståelse för att genom alla handlingar man gör 
som pedagog så påverkar man barnen. Vi tror att det kan få konsekvenser för barnet om de 
bemöts olika av pedagogerna. Vi tror även att barnen kan bli hämmade i sin utveckling när 
de inte får uttrycka olika sidor av sin personlighet. Pojkarna måste få bejaka sina feminina 
sidor och flickorna sina maskulina och utveckla dessa. Enligt Nordahl (1996) kan en lyckad 
pedagogik beskrivas genom att både könen är trygga i sig själva men att de även kan 
influeras av varandra.  
 
Några avslutande ord 
Genom vår undersökning har vi märkt hur otroligt viktig roll pedagogerna på förskolan har, 
det är där som barnen formar mycket av sin könsidentitet. När barnen kommer till 
fritidshemmet vid sex års ålder så har de redan klara uppfattningar om vad som är 
”könsriktigt”. Så även fritidspedagogerna måste aktivt arbeta för att barnen ska kunna se att 
det finns andra möjligheter än det som relaterar till just deras kön. Man måste utgå från där 
barnen befinner sig, möta dem där och visa fördelarna med både manliga och kvinnliga 
egenskaper.  
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I själva verket räcker det att se sig omkring för att konstatera att mänskligheten 
delar sig i två kategorier av individer, vars kläder, ansikten, kroppar, leenden, 
uppträdanden, intressen och sysselsättningar är uppenbart olika. Kanske är dessa 
skillnader ytliga, kanske är de förutbestämda att försvinna. Ett är säkert: för 
ögonblicket finns de och de är häpnadsväckande tydliga (Beauvoir 2002, s.24). 
 

Citatet ovan skrev Beauvoir (2002) för över femtio år sedan och att dessa olikheter 
fortfarande är så tydliga i dagens samhälle påvisar att våra föreställningar fortfarande lever 
kvar. Man ser att jämlikheten har utvecklats när det gäller till exempel arbete och 
föräldrarollen. Men våra tankar och handlingar om vad som är kvinnligt och manligt har inte 
utvecklats i samma takt. En flicka ska fortfarande ha kjol, tycka om rosa och vara bedårande.  
 
Att göra den här studien har varit väldigt lärorikt och intressant, vi har både fått bevis och 
motsägelser för våra förutfattade meningar. Pedagogerna i verksamheterna har visat både 
goda och dåliga exempel. Detta arbete kommer att ha stor betydelse i vår framtida lärarroll, 
vi har reflekterat över och diskuterat ämnet och kommer alltid att ha det i bakhuvudet. Vi 
hoppas att vi har utvecklats som pedagoger och att vi kommer vara en förebild för både barn 
och vuxna. Under vår studie har vi stött på olika fenomen som skulle vara intressanta att 
utveckla och forska vidare om. Om det är någon skillnad i hur manliga respektive kvinnliga 
pedagoger bemöter barnen och om barnen själva beter sig annorlunda beroende på vilket kön 
pedagogen har. Vi har fokuserat oss på samlingssituationer men det finns ju så mycket mer 
tillfällen där man klart kan se tydliga könsmönster, ta bara matsituationen, påklädnad på 
förskolan och även den fria leken.  
 
Våra föreställningar om vad som är korrekt beteende för respektive kön är ofta djupt rotade, 
det krävs att man som pedagog reflekterar över sitt agerande och arbetssätt för att förhindra 
att föra ens egna fördomar vidare. Vi måste se på barnen som individer, se bortom alla 
förväntningar och erfarenheter vi har. Som pedagog bör man uppmuntra barnen och stärka 
dem i deras identitet. Vi vill avsluta denna studie med en dikt som Mia Hanström (Olofsson, 
2007) har skrivit. 
 

”För varje flicka som är trött på att vara vek när hon är stark, finns en pojke som 
är trött på att visa sig stark när han känner sig liten och sårbar. 
För varje flicka som är trött på att känna sig osynliggjord och dum, finns en pojke 
som är tyngd över att alltid förväntas veta och kunna allt. 
För varje flicka som är trött på att känna sig som ett sexobjekt, finns en pojke som 
är orolig för sin potens. 
För varje flicka som går in i ett lågbetalt arbete, finns förväntningarna på en 
pojke att bära det ekonomiska ansvaret för en annan människa. 
För varje flicka som tar ett steg mot sin egen frihet, finns en pojke som får det lite 
lättare att finna vägen till sin frihet” (Olofsson, 2007, s.114). 

 
 
 
 
 
 

 
 

27



 

Referenser 
 
Allmänna råd med kommentarer för fritidshem. (2002). Stockholm: Statens skolverk 
 
Beauvoir De, Simone (2002). Det andra könet Stockholm: Nordstedts  
 
Bjerrum Nielsen, Harriet & Rudberg, Monica (1991). Historien om flickor och pojkar: 
Könssocialisation i ett utvecklingspsykologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur 
 
Björklid, Pia & Fischbein, Siv (1996). Det pedagogiska samspelet. Lund: Studentlitteratur 
 
Bråten, Ivar (1998). Om Vygotskijs liv och lära. I Bråten, Ivar (red.). Vygotskij och 
pedagogiken. Lund: Studentlitteratur 
 
Butler, Judith (2005). Könet brinner. Stockholm: Natur och kultur 
 
Butler, Judith (2006). Genus ogjort: Kropp, begär och möjlig existens. Stockholm: Nordsteds 
akademiska 
 
Butler, Judith (2007). Genus trubbel: Feminism och identitetens subversion. Göteborg: 
Diadalos 
 
Collin, Finn (1998). Socialkonstruktivisme og den sociale virkelighed. I: Järvinen, 
Margaretha & Bertilsson, Margareta (red.): Socialkonstruktivisme: bidrag til en kritisk 
diskussion. Köpenhamn: Hans Reitzels 
 
Dale, Erling Lars (1998). Lärande och utveckling i lek och undervisning. I Bråten, Ivar (red.). 
Vygotskij och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur 
 
 
Einarsson, Charlotta (2003). Lärares och elevers interaktion i klassrummet: betydelsen av 
kön, ålder, ämne och klasstorlek samt lärares uppfattningar om interaktionen. Diss. 
Linköpings universitet. Linköping: Filosofiska fakulteten 
 
Einarsson, Jan & Hultman, Tor G. (1984). Godmorgon pojkar och flickor: Om språk och kön 
I skolan. Malmö: Gleerups 
 
Evenshaug, Oddbjörn & Hallen, Dag (2001). Barn- och ungdomspsykologi. 2 uppl. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Gannerud, Eva (2001). Lärares liv och arbete i ett genusperspektiv. Stockholm: Liber 
 
Graf, Johanna & Helmadotter, Anne-Marie & Ruben, Susanna (1995). Visst är det skillnad: 
Om att arbeta utifrån både flickors och pojkars behov. Malmö: Liber 
 
Hacking, Ian (2004). Social konstruktion av vad? Stockholm: Thales 
 
Hermansen, Mads (2000). Lärandets universum. Lund: Studentlitteratur 
 

 
 

28



 

Karlson, Ingrid (2003). Könsgestaltningar i skolan: Om könsrelaterat gränsupprätthållande, 
gränsuppluckrande och gränsöverskridande. Diss. Linköpings universitet. Linköping: 
Filosofiska fakulteten 
 
Kristiansen, Søren & Krogsturp, Hanne Kathrine (1999). Deltagende observation 
:introduktion til en forskningsmetodik. København: Hans Reitzels 
 
Kvale, Steinar (1996). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Kylén, Jan-Axel (1994). Fråga rätt: Vid enkäter, intervjuer, observationer, läsning. 
Stockholm: Kylén 
 
Lantz, Annika (1993). Intervjumetodik: Den professionellt genomförda intervjun. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet : Lpo 94. 
(1998). Stockholm: Utbildningsdepartementet/Fritzes 
 
Läroplan för förskolan: Lpfö 98. (1998). Stockholm: Utbildningsdepartementet/Fritzes 
 
Läroplan för grundskolan: Lgr 69 (1969). Stockholm: Liber 
 
Månsson, Annika (2000). Möten som formar: Interaktionsmönster på förskola mellan 
pedagoger och de yngsta barnen i ett genusperspektiv. Diss., Malmö högskola. Malmö: 
Institutionen för pedagogik 
 
Nordahl, Bertill (1996). Vilse i damdjungeln: En debattbok om pojkar i barnomsorgen. Lund: 
Tiedlund  
 
Odelfors, Birgitta (1996). Att göra sig hörd och sedd: Om villkoren för flickors och pojkars 
kommunikation på daghem. Diss. Stockholms universitet. Stockholm: Pedagogiska 
institutionen 
 
Odelfors, Birgitta (1998). Förskolan i ett könsperspektiv: Att göra sig hörd och sedd. Lund: 
Studentlitteratur 
 
Olofsson, Britta (2007). Modiga prinsessor & ömsinta killar: genusmedveten pedagogik i 
praktiken. Malmö: Lärarförbundets  
 
Palm, Astrid (1994). Kognitivt förhållningssätt: En psykologisk teori för samverkan med 
patienten. Lund: Natur och kultur 
 
Patel, Runa & Davidson, Bo (2003). Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 
 
Pease, Allan & Pease, Barbara (2006). Att tala så det syns: En bok om att tolka kroppsspråk. 
Falun: B. Wahlströms  
 

 
 

29



 

Plaster, Elizabeth & Schiller, Pam (2005). Gender issues: Focusing on the importance of early 
care and education programs in center- based settings. I Koch, Janice & Irby, Beverly J. 
Gender and schooling in the early years. Greenwich: IAP information age publishing  
 
Rithander, Susanne (1991). Flickor och pojkar i förskolan: Hjälpfröknar och rebeller. 
Falköping: Almqvist & Wiklsell 
 
Sandquist, Anna-Marie (1998). Visst görs vi olika!: Jämställda barn – Hur skulle det se ut? 
Stockholm: Kommentus 
 
Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.) (1994). Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 
Lund: Studentlitteratur 
 
Steenberg, Ann (1997). Flickor och pojkar i samma skola. Solna: Ekelunds  
 
Svaleryd, Kajsa (2002). Genuspedagogik: En tanke- och handlingsbok för arbete med barn 
och unga. Stockholm: Liber  
 
Tallberg Broman, Ingegerd (2002). Pedagogiskt arbete och kön. Med historiska och nutida 
exempel. Lund: Studentlitteratur 
 
Trost, Jan (1997). Kvalitativa intervjuer. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur 
 
Wahlström, Kajsa (2004). Pojkar flickor och pedagoger: Jämställdhetspedagogik i praktiken.  
Stockholm: Utbildningsradion 
 
Wenneberg Barlebo, Sören (2001). Socialkonstruktivism: Positioner, problem och perspektiv. 
Malmö: Liber 
 
Wernerson, Inga (1977). Könsdifferentiering i grundskolan. Diss., Göteborgs universitet. 
Mölndal: Abacus läromedel  
 
 
Övriga referenser 
 
Nationalencyklopedin 
http://www.nationalencyklopedin.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanc
ed_search=false&t_word=k%F6nsroll&btn_search=S%F6k+i+NE 
 
Wikipedia 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Socialkonstruktionism 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

30



 

Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Hej! 
Vi heter Elin Karlsson och Ellionor Lundqvist och studerar till lärare på högskolan Väst. Vi 
har precis börjat arbetet med att skriva vår C-uppsats. I vår studie har vi har tänkt göra en 
undersökning om hur pedagoger förhåller sig till pojkar respektive flickor. Vårt syfte är att se 
om pedagogerna förstärker barnens könsroller genom deras förhållningssätt. Att delta i denna 
intervju är naturligtvis frivilligt och ni kan avbryta när ni vill, men dina/era åsikter har stor 
betydelse för vårt resultat. Denna studie är konfidentiell och era svar kommer givetvis att 
behandlas anonymt. De som kommer att ta del av vår C-uppsats är ett par studenter, vår 
handledare och examinator. Ni kan självklart få ta del av studien när den är färdig, kontakta 
då oss. 
 
 
Om ni har några frågor så går det bra att kontakta oss: 
 
Elin Karlsson 
Xxxxxxxxxxxxxxxx (mailadress+telefonnummer) 
 
Ellionor Lundqvist 
Xxxxxxxxxxxxxxxx (mail+telefonnummer) 
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Bilaga 2 
 
Strukturerad observation 
 
Här kommer vi ha en mer strukturerad observation där vi kommer att rita upp en schematisk 
skiss över hur barnen och de vuxna sitter vid en samlingssituation.  
Därefter kommer vi för att sedan se hur pedagogen bemöter och kommunicerar med barnen, 
rita ut tal riktningen och av vilken form den är (tillsägelse, beröm o.s.v.) (Graf, Helmadotter 
&Ruben, 1991) 
 
Det vi kommer att titta på är: 
 
Vilka riktar sig pedagogen oftast till 
Vilka pratar pedagogen mest till 
Vilka pratar de inte så mycket med 
Vilka får tillsägelser 
Vilka får beröm 
Vilka får mer kroppskontakt 
Vilka är tysta 
Vilka är mer livliga 
Vilka barn kommer till samlingen först 
Vilka barn lämnar samlingen först 
Vilka barn får mest frågor 
Vilka barn riktar sig diskussionerna mest till 
Var/hur pedagogen placerar sig  
 
Vi kommer att titta på om barnen sitter könsblandat eller inte, om det tydligt märks några 
skillnader i hur pedagogerna bemöter barnen, skillnader i röstläge, om ämnet de pratar om är 
könsrelaterat. 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor 

 
Bakgrundsfrågor 

 
• Vad har du för utbildning? 
 
• Hur länge har du arbetat? 

 
• Hur ser barngruppen ut (antal och könsfördelning)? 

 
Bemötande 

 
• Var/hur placerar sig Du som pedagogen när det är samling?  

 
• Har barnen några bestämda platser under samlingen? 

 
• Anser du att du bemöter barnen olika i samlingen? 

 
• Anser Du att både pojkar och flickor får lika mycket fysisk kontakt exempelvis när ett 

barn är ledset? 
 
Kommunikation 
 

• Tror Du att man kommunicerar mer med ett av könen?  
 

• Vilket kön tror Du får mest tillsägelser respektive beröm? 
 

• Riktar sig ämnet i diskussionen mest till pojkar eller flickor? 
 

• Anser Du att ditt kroppsspråk ger olika signaler till pojkar och flickor? 
 

Pedagogens tankar kring genus 
 
• Vilka tror Du får mest uppmärksamhet under de lärarledda situationer, pojkar eller 

flickor?  
 

• Ser du några olikheter mellan könen? 
 

• Vilka konsekvenser tror du kan uppkomma om barnen behandlas olika? 
 
 

• Anser Du att jämställdhet är en viktig del i er verksamhet? 
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