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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka pedagogers kroppsliga och verbala handlingar 

i förskolan ur ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv. Fokus ligger på pedagogernas 

jämställdhetspedagogiska strategier samt deras positioneringar av barnen ur ett 

genusperspektiv. En fallstudie genomfördes på en avdelning i en Reggio Emilia-inspirerad 

förskola. Empiriinsamlingen pågick under två veckors tid och bestod av deltagande 

observationer samt informella och formella intervjuer med de tre verksamma pedagogerna på 

avdelningen. I resultatet framkommer att pedagogerna växlade mellan olika, ibland 

motsägelsefulla jämställdhetspedagogiska strategier. Detta medförde dels att olika strategier 

kunde ta ut varandra och få minskat effekt, exempelvis genom växlingen mellan 

könsneutralitet och kompensatorisk pedagogik. Dels att strategiernas svagheter kunde 

kompenseras genom växlingen till en annan strategi. Resultatet visar även att positioneringar 

användes som en del av det jämställdhetspedagogiska arbetet, exempelvis genom att 

pedagogerna positionerade barnen könsöverskridande. Slutligen framkommer att pedagogerna 

inte var konsekventa i genusarbetet då de i vissa situationer arbetade med att utveckla 

jämställdhetsarbetet men i andra situationer kunde positionera barn på sätt som riskerar att 

förstärka traditionella könsnormer. Studien bidrar med kunskap om hur pedagoger kan 

utveckla jämställdhetsarbetet genom ett medvetet användande av positioneringar och 

strategier i kombination med varandra.  
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Inledning 

Jämställdhetsfrågor har under lång tid varit ett angeläget ämne i det svenska samhället. Då 

förskolan är en del av samhället, blir också frågor om jämställdhet i förskolan en del av 

samhällets jämställdhetsarbete (Arvidson, 2014). År 2002 startade en genuspedagogutbildning 

för förskolan, syftet var att öka medvetenheten kring genus och jämställdhet efter 

påtryckningar från politiker och pedagoger (Frödén, 2012). Några år senare skapades också en 

delegation för att utveckla jämställdhetsarbetet i förskolan då arbetet inte nådde upp till 

läroplansmålen. Det framkom att förskolans personal hade könsstereotypa förväntningar på 

barn, vilket medförde att pedagogernas bemötande gentemot barnen skilde sig åt beroende på 

kön. Det fanns även dåligt med resurser och brist på kunskap kring jämställdhetsfrågor bland 

personalen. Delegationen föreslog en lagändring där förskolor, för att få statsbidrag, behövde 

använda en del av bidraget till kompetensutveckling inom jämställdhetsfrågor (SOU 

2004:115). Trots dessa satsningar har inte några tydliga resultat av arbetet framkommit. Våren 

2016 genomförde Skolinspektionen (2017) en granskning av 36 förskolor där de utvärderade 

förskolornas genusarbete för att undersöka om alla barn fick samma möjligheter utan att 

begränsas av stereotypa könsmönster. Rapporten visar att pedagoger inte arbetar integrerat 

med genus i förskolan utan istället lägger stor kraft vid att arbeta med likabehandling vilket 

resulterar i att genusarbetet får stå tillbaka. Det framkommer att jämställdhetsarbetet ofta är 

oreflekterat och osystematiskt, vilket riskerar att förstärka och reproducera stereotypa 

föreställningar om kön. Dagens läroplan (Skolverket, 2016) föreskriver att förskolan ska 

motverka stereotypa könsmönster. Vidare står att; 

 

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem 

bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Skolverket, 2016 s.7)  
 

Läroplanen betonar således pedagogernas roll i konstruktionen av kön. Detta är ett 

återkommande tema i läroplanen där pedagoger beskrivs som förebilder i jämställdhetsarbetet. 

Skolinspektionen (2017) föreskriver att personalens förhållningssätt och bemötande är centralt 

för jämställdhetsarbetet. Pedagogernas olika förväntningar på pojkar och flickor får 

konsekvenser för hur de bemöter barnen. Barn har rätt till ett likvärdigt bemötande oavsett 
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kön, därför behöver personalen stärka sin förmåga att sätta barnen i centrum för att ge dem 

möjlighet att utveckla olika intressen (Skolinspektionen, 2017).  

 

Även Christian Eidevald (2009) belyser pedagogernas roll och skriver att deras sätt att bemöta 

barn skapar förutsättningar för vilka positioner som finns tillgängliga för dem. Bemötandet 

skapar även förutsättningar för barns handlingsutrymme där traditionella könsnormer har en 

begränsande funktion. Pedagogernas förväntningar på tjejer och killar påverkar deras 

bemötande och leder till barnens könsöverskridande handlingar riskerar att osynliggöras eller 

betraktas som undantag. Både Eidevald (2009) och Annika Månsson (2000) betonar att det 

ofta är pedagogernas omedvetna handlingar som förstärker traditionella könsroller.  

 

Pedagoger kan vara medvetna om hur de ska tala om genus och kön, men samtidigt mindre 

självsäkra i sitt handlande. Detta kan leda till att pedagogers åtgärder kring genus minskar då 

de är rädda för att göra fel (Sandström, Stier & Sandberg, 2013). Catarina Arvidson (2014) 

menar att pedagoger behöver mer praktisk kunskap för hur de ska utveckla förskolans 

jämställdhetsarbete och en utökad medvetenhet om hur genusarbetet ska genomsyra 

verksamheten istället för att vara ett sidoprojekt.  

 

Ovanstående problematisering visar att genus- och jämställdhetsarbetet i förskolan både är 

komplext och behöver utvecklas. Det är även av relevans ur ett samhälleligt perspektiv, då det 

ingår i förskolans uppdrag att fostra framtidens demokratiska medborgare (Skolverket, 2016).  

Vi menar att det är av vikt att dessa frågor fortsätter att beforskas. Både för att synliggöra de 

normer som gör sig gällande i förskolan samt utveckla kunskapen kring hur pedagogernas 

handlingar kan skapa möjligheter och hinder för varierade könsuttryck, vilket för oss till syftet 

för vår studie. 

 

Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka pedagogers verbala och kroppsliga handlingar i den vardagliga 

förskoleverksamheten utifrån ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv. Nedanstående 

frågeställningar utgör underlag för vår studie; 
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• Vilka jämställdhetspedagogiska strategier använder pedagogerna sig av i interaktionen 

med barnen?  

 

• Hur positionerar pedagogerna barnen ur ett genusperspektiv? 

 

Med jämställdhetspedagogiska strategier menar vi de verbala och fysiska handlingar som 

utgår från pedagogernas jämställdhetsarbete. Klara Dolk (2013) beskriver genuspedagogik 

som att det ger möjligheter till ökade förutsättningar för att barn ska nå sin fulla potential 

oavsett kön och inte begränsas av traditionella normativa föreställningar om kön. Med 

positioneringar menar vi de olika typer av positioner som pedagogerna tillskriver barnen i 

olika situationer (Eidevald, 2009). En mer djupgående förklaring av begreppet positionering 

kan läsas i det teoretiska perspektivet.  

 

Tidigare forskning  

För att få en uppfattning om det nuvarande forskningsläget genomfördes en databassökning 

med utgångspunkt i frågeställningarna. Sökningen utfördes med databaserna Eric Ebsco och 

Libris (Se Bilaga 1) med sökord på engelska: Gender role, Teacher samt Preschool. Men även 

på svenska: Genus, förskola, förskollärare och pedagogik.  

 

Vid ett första urval läste vi alla artiklar och avhandlingars titlar och valde ut de som var 

relevanta utifrån syftet. Sedan lästes sammanfattningarna av de utvalda peer reviewed 

granskade artiklarna och avhandlingarna som publicerats efter år 2000 då dessa är mest 

relevanta för dagens jämställdhetsarbete i förskolan. Kvalitativ forskning kräver reflektion 

över metodval, perspektiv och teoretiska utgångspunkter (Thornberg & Fejes, 2015), därför 

har de artiklar och avhandlingar som saknar en tydlig beskrivning av metod eller presentation 

av etiska övervägande valts bort, då vi inte kunnat utvärdera kvalitén. Vi har till större del 

använt oss av forskning från Sverige för att lättare kunna placera in undersökningarna i 

kontexten för vår studie, men internationella studier förekommer också i 

forskningsbakgrunden. 
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Forskningsbakgrunden är uppdelad i fyra delar. I Pedagogernas strategier presenteras 

jämställdhetspedagogiska strategier. Under rubrikerna Svårigheter och Relationer presenteras 

olika slags problematik med jämställdhetsarbetet och de olika relationer som pedagoger 

utvecklar till tjejer och killar beskrivs. I den sista delen, Föreställningar och positioneringar, 

redogörs det för hur pedagoger bemöter barn i förskolan, vilka förväntningar de har och vilka 

positioneringar som detta medför. 

 

Pedagogernas Strategier 

Denna del fokuserar på olika strategier som pedagoger på förskolor använder sig av i 

jämställdhetsarbetet och således på vår första frågeställning; Vilka jämställdhetspedagogiska 

strategier använder pedagogerna sig av i interaktionen med barnen?   

 

Olika strategier som pedagoger använde sig av i jämställdhetsarbetet undersöktes av      

Margareta Sandström, Jonas Stier och Anette Sandberg (2013). De genomförde en 

intervjustudie med 17 förskollärare. Förutom att undersöka strategier var studiens syfte att ge 

förskollärarna möjlighet att reflektera över jämställdhetsarbetet och lösa problem. En strategi 

är Instrumental gender approach som innebär att pedagogerna undviker att synliggöra kön 

och inte initierar eller uppmuntrar könsöverskridande handlingar. Då kön inte synliggjordes 

ansåg pedagogerna att kön inte konstruerades. Sandström, Stier och Sandberg (2013) menar 

att om vuxna inte belyser barns funderingar kring könsskillnader riskerar de att förstärkas 

eftersom barnen ändå utsätts för stereotypa värderingar genom det omgivande samhällets 

påverkan. Detta behöver belysas och problematiseras, eftersom barns stereotypa beteende i ett 

genusperspektiv bottnar i en lång tradition där specifika normer förstärkts. Därför har 

pedagogerna en viktig roll i barns könsskapande.  

  

Sara Frödén (2012) har genomfört en etnografisk studie som belyser en annan aspekt av vad 

det kan medföra att kön inte synliggörs. Studiens syfte var att skapa förståelse kring hur 

förskolans miljö samt pedagogernas intentioner konstruerar kön i en Waldorfförskola. 

Resultatet visar att pedagogerna genom upprepade handlingar gjorde kön irrelevant i den 

specifika kontexten. Detta benämns som situerad könsavkodning och medför att dikotomin 

manligt/kvinnligt upphörde i denna kontext, genom att pedagogerna och barnen systematiskt 
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och genom upprepade handlingar inte la vikt vid könskategorisering av objekt, individer eller 

aktiviteter. Detta motsäger det som framkommer i Sandström, Stier och Sandbergs (2013) 

studie där de beskriver pedagogernas strävan efter att inte uppmärksamma kön som 

problematiskt då det leder till ett icke-ifrågasättande av normer. Frödén (2012) betonar dock 

vikten av att pedagogerna är konsekventa i sitt genusarbete för att den situerade 

könsavkodningen ska fungera. Samtidigt menar hon liksom Sandström, Stier och Sandberg 

(2013) att det är viktigt att problematisera normer för att utveckla jämställdhetsarbetet. Hon 

skriver att en förutsättning för att skapa förändring, är att pedagoger ifrågasätter och bryter 

normer då deras maktposition medför att de har en stark påverkan på barnens möjligheter till 

varierade könsuttryck. Det kan även jämföras med Vina Adriany och Jo Warins (2014) 

undersökning där personalen ansåg att läraren hade en viktig roll i att utveckla barns 

beteenden, då de har makt att förstärka vissa beteenden och ignorera andra.  

 

En annan strategi som framkommer Sandström, Stier och Sandbergs (2013) resultat är 

Agitative proactive gender approach. I denna strategi möjliggörs och uppmanas barnen att 

mer aktivt utmana gränser för traditionella könsroller. Pedagoger måste se nödvändigheten av 

och vara villig att ifrågasätta sina egna könsstereotypa värderingar. I denna strategi reflekterar 

pedagogerna över den sociala dynamiken som konstruerar kön, inkluderar sig själv, sina 

kollegor och samhället i den sociala konstruktionen. Sandström, Stier och Sandberg (2013) 

menar därför att det är viktigt att pedagogerna gemensamt reflekterar för att utveckla 

jämställdhetsarbetet.  

 

Dolk (2013) undersökte relationen mellan barn och vuxna inom förskolans värdegrundsarbete, 

med fokus på spänningar och konflikter. Hon följde verksamheten på en avdelning med 

genusprofil under ett års tid. Hennes fokus var på de tillfällen då likabehandling och 

jämställdhetsarbetet var planerat i verksamheten. Hon deltog även under möten med 

pedagogerna. Könsneutralitet, normkritisk och kompensatorisk pedagogik var strategier som 

dominerade på den studerade förskolan med betoning på könsneutralitet. En djupare 

förklaring av strategierna kommer att presenteras i det teoretiska perspektivet. Några av de 

tillvägagångssätt som pedagogerna använde sig av var att byta ut hon och han på karaktärer 

som ansågs könsstereotypa. De försökte även att undvika att berömma barnen för deras 

utseende och istället uppmärksamma dem med fokus på personliga egenskaper.  
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Pedagogerna i Dolks (2013) studie hade även som jämställdhetsstrategi att utgå från goda 

förebilder. Genom att exempelvis läsa om barn som bryter mot stereotypa könsmönster. 

Förebilderna var tänkta att genom överföring indirekt påverka barn positivt. Dolk (2013) 

menar att ett fokus på förebilder riskerar att handla om hur vi önskar att det såg ut snarare än 

varför det ser ut på ett visst sätt. Detta eftersom förebilderna belyste positiva exempel snarare 

än social orättvisa. Ett ensidigt fokus på förebilder riskerar därför att osynliggöra 

makthierarkier och motsättningar samtidigt som det synliggör individuella framgångar. Det är 

lättare att prata om att alla kan vara brandmän än att diskutera varför det heter just brandmän. 

 

Olika strategier och tillvägagångssätt som pedagoger använder i genus och 

jämställdhetsarbetet har presenterats. Pedagogernas roll betonas, likaså vikten av att de är 

konsekventa, normkritiska och reflekterande. Detta kan möjliggöras genom gemensam 

reflektion och ett medvetet förhållningssätt. Det framkommer även olika tolkningar av vad 

liknande strategier får för konsekvenser i förskolans verksamhet genom jämförelsen mellan 

situerad könsavkodning och instrumental gender approach. Det är således av intresse att 

undersöka ifall pedagogerna i föreliggande studie använder sig av liknande strategier. Vårt 

teoretiska perspektiv poststrukturalistisk feminism kan dessutom bidra med att visa vilka 

typer av positioneringar detta medför. Därför kan föreliggande studie tillföra ytterligare en 

dimension av hur denna strategi kan fungera i verksamheten. Majoriteten av de presenterade 

studierna har använt sig av intervjuer eller intervju i kombination med observationer för att 

undersöka strategier. Intervjuer kan vara ett relevant tillvägagångssätt i föreliggande studie för 

att synliggöra strategier. Pedagogerna har en viktig roll i jämställdhetsarbetet då deras 

strategier skapar möjligheter och hinder till ett varierat könsuttryck. Vår studies fokus på 

pedagogernas strategier genom handlingar är således av vikt för att utveckla 

jämställdhetsarbetet. 

 

Svårigheter med genus- och jämställdhetsarbetet 

För att fördjupa bilden av vad ett jämställdhetsarbete kan innebära, problematiseras 

pedagogers strategier i följande avsnitt, samt aspekter som kan försvåra jämställdhetsarbetet. 
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Eidevald (2009) menar att en svårighet med jämställdhetsarbetet är att pedagoger kan uppfatta 

sig arbeta jämställt när de i själva verket förstärker stereotypa föreställningar om kön. Detta 

framkom genom en jämförelse mellan intervjuer och observationer. Pedagogernas 

beskrivningar överensstämde inte med deras faktiska handlingar. Detta tydliggjordes 

ytterligare då Eidevald (2009) jämförde en förskola med genusprofil och en utan, men det inte 

blev någon skillnad i resultatet.  

 

I Dolks (2013) studie framkommer att pedagogerna hade svårt att prata om likabehandling 

med barnen. De eftersträvade att likabehandlingsfrågor skulle uppkomma naturligt vilket 

medförde att de sällan tog initiativ till diskussionerna. Detta bottnade i en rädsla från 

pedagogernas sida för att göra fel och att komma in på svårhanterade frågor samt att bli 

politiska snarare än neutrala. Dolk (2013) menar dock att det är omöjligt att bedriva neutral 

pedagogik eftersom politik grundar sig i samhällets organisering. Däremot kan frågor som 

grundar sig i dominerande normer uppfattas som neutrala. Det fanns även en oro hos 

pedagogerna för att diskussionerna skulle förstärka skillnader och skapa ett vi och dom-tänk i 

barngruppen. Detta grundade sig i en bild av barn som omedvetna om samhällsfrågor och 

makthierarkier något som Dolk (2013) uppfattade att de var medvetna om. 

 

Adriany och Warin (2014) menar att det finns en motsättning mellan inflytande och genus. 

Pedagogen behöver ibland välja mellan att utmana barns konstruktion av kön eller att följa 

barns initiativ. Även Dolk (2013) observerade denna motsättning då jämställdhetsarbetet 

tenderade att positionera barn som passiva, vilket grundade sig i den asymmetriska 

maktrelationen mellan pedagoger och barn. Pedagogerna uppmuntrade inte barnen till 

reflektion, utan styrde dem med slutna frågor, det vill säga ja och nej frågor eller frågor med 

ett på förhand givet svar. Detta för att förmedla sina egna värderingar kring jämställdhet. 

Genom att ställa öppna frågor och uppmuntra till dialog framför monolog blir barnen istället 

medvetna aktörer inom jämställdhetsarbetet, vilket medför en större möjlighet för dem att 

själva skapa en förändring (Dolk, 2013).  

 

En annan problematik som Adriany och Warin (2014) tar upp är att likabehandlingsarbetet 

riskerar att överskugga jämställdhetsarbetet. De har genomfört en etnografisk studie i åtta 

månader på en indonesisk förskola där 28 barn deltagit i åldrarna 2-6 år. Studien undersökte 
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hur ett barncentrerat perspektiv med ett utvecklingspsykologiskt fokus påverkar barn ur ett 

genusperspektiv. Det framkom att förskolans likabehandlingsarbete inte inkluderade genus. 

Detta visade sig i verksamheten då förskolan fokuserade på att uppmuntra olikheter, genom 

bland annat sånger och berättelser men inte inkluderade kön i detta, vilket medförde att 

barnen ändå positionerades utifrån en förväntan av manlighet och kvinnlighet. De menar att 

en barncentrerad omvårdnadspedagogik även bör innefatta ett inkluderande av de som är 

normavvikande och att pedagoger bör ge positiv förstärkning på beteenden som bryter mot 

traditionella könsnormer.  

 

Sandström, Stier och Sandberg (2013) samt Arvidson (2014) menar att pedagoger är i behov 

av mer praktisk kunskap för att kunna utveckla förskolans genus- och jämställdhetsarbete. 

Arvidson (2014) har undersökt 14 genuspedagogers uppfattning om makt, kontroll och genus. 

Detta genom intervjuer och icke deltagande observationer under handledningssamtal och 

möten mellan genuspedagoger. Flera genuspedagoger hävdar att det finns otillräckliga 

kunskaper kring genus och jämställdhet i förskolan. De menar att många pedagoger särskiljer 

genus- och jämställdhetsarbetet med andra delar av verksamheten. Jämställdhetsarbetet bör 

istället genomsyra verksamheten genom pedagogernas handlingar och bemötande i vardagliga 

situationer. Detta knyter an till syftet med vår studie som fokuserar på pedagogernas 

handlingar och bemötande.  

 

Svårigheter för pedagoger att använda sig av strategier inom genus och jämställdhetsarbetet 

samt svårigheter inom olika strategier har presenterats i ovanstående avsnitt. Några 

svårigheter som beskrivs är; att pedagogerna utför oreflekterade handlingar samtidigt som de 

tror sig arbeta jämställt. Det framkommer även att ett alltför brett fokus på likabehandling 

riskerar att överskugga jämställdhetsarbetet. Det är möjligt att även detta är förknippat med 

pedagogernas omedvetenhet. Dessutom hävdar flera författare att det behövs mer fortbildning 

inom genus och jämställdhet. Genusfrågor bör synliggöras och diskuteras för att inte 

stereotypa normer ska riskera att förstärkas. Att belysa svårigheter har ett didaktiskt värde då 

det medför en djupare förståelse för vad ett jämställdhetsarbete i förskolan kan innebära. Den 

tidigare forskningen visar att kunskap om hur förskollärares förhållningssätt påverkar barnens 

möjligheter behövs för att öka pedagogers medvetenhet om sina egna handlingar och dess 

resultat Vi vill i denna studie bidra till denna kunskap genom att synliggöra problematiken 
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men även genom att fördjupa bilden ytterligare genom vårt fokus på pedagogernas 

positioneringar inom olika jämställdhetspedagogiska strategier. 

Relationer 

Vilka typer av relationer pedagoger utvecklar till olika barn är avgörande för hur barnen blir 

bemötta av pedagogerna och i förlängningen också vilka typer av positioneringar som sker. 

Således är studier som undersöker detta av relevans för föreliggande studie då det hjälper oss 

att skapa en djupare förståelse för vår andra frågeställning; Hur positionerar pedagogerna 

barnen ur ett genusperspektiv?  

 

Kevin Runions (2014) genomförde en enkätundersökning med syfte att undersöka om lärarnas 

relationer till barn var associerade med deras uppfattning om barns beteende i förhållande till 

genus. Det framkom att relationen och barnens handlingsutrymme påverkades av hur 

pedagogerna uppfattade barnen utifrån kön. Killar löpte större risk att hamna i konflikter med 

pedagogerna när de uppvisade emotionella problem. Tjejernas handlingsutrymme påverkades 

genom att pedagogerna uttryckte en större oro för dem när de visade på vad som ansågs vara 

dålig impulskontroll (Runions, 2014). 

  

En annan enkätstudie som belyser relationen mellan lärare och elev ur ett genusperspektiv är 

Allison Ewing och Angela Taylors (2009) undersökning. Pedagogerna fick bedöma kvalitén 

på sin relation till olika barn utifrån tre kategorier; närhet, konfliktfylld relation och ängslig 

beroenderelation. I resultatet framkommer att kvalitén i flickors relationer med pedagoger 

graderades högre gällande närhet medan pojkars relationer graderades som mer konfliktfylld. 

Detta överensstämmer till viss del med Runions (2014) resultat. En annan intressant aspekt av 

resultatet var att beroenderelationen till större grad associerades till ett nervöst beteende för 

pojkar än för flickor. Detta kan medföra att pedagoger undviker eller försöker motarbeta dessa 

relationer mer med pojkar än med flickor.  

 

Även Månssons (2000) avhandling visade att pedagogernas uppfattning om och relationer till 

tjejer och killar skiljde sig åt, samtidigt framkommer att pedagogerna hade andra typer av 

relationer till killar och tjejer i förhållande till ovanstående studier (Ewing & Taylor, 2009; 

Runions, 2014). Hon undersökte interaktionen mellan pedagoger och de yngre förskolebarnen 
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samt förhållandet mellan pedagogers uppfattningar om barn och genus och deras bemötande. 

Hon genomförde en etnografisk studie med observationer och halvstrukturerade intervjuer. I 

intervjuerna framkom att pedagogerna beskrev tjejer och killar olika. Till skillnad från Ewing 

och Taylors (2009) studie beskrevs tjejerna som självständiga och bestämda medan killarna 

ansågs ha större behov av närhet och kroppskontakt, vilket också påverkade pedagogernas 

relationer till olika barn. Tjejernas bestämdhet uttrycktes även mer negativt, medan killarnas 

behov av kroppskontakt beskrevs som positivt. Killarna fick mer fysisk kontakt vid på- och 

avklädning samt vid blöjbyte. Pedagogerna samspelade längre med killarna under dessa 

tillfällen, vilket ledde till att tjejerna fick klara sig mer själva.  

 

Det framkommer i ovanstående avsnitt att pedagogerna utvecklar olika relationer till barn 

beroende på om de uppfattas som killar eller tjejer. Där pedagogerna i flera studier uppfattar 

sig ha en närmare relation till tjejer och tjejers kontaktsökande uppfattas inte heller lika 

problematisk. Månssons (2000) resultat motsäger dock detta, då det framkommer att 

pedagogerna gav mer stöd och fysisk närhet till killarna. Den relation som pedagogerna 

utvecklar till olika barn påverkar barnens möjligheter till varierade könsuttryck och 

handlingsutrymme exempelvis genom att dålig impulskontroll hos tjejer beskrivs som mer 

problematiskt av pedagoger. Detta medför olika typer av positioneringar av tjejer respektive 

killar men kunskapen om hur detta går till i praktiken är begränsad i studier som bygger på 

enkäter. I Månssons (2000) studie framkommer däremot mer fördjupad kunskap om vad som 

sker i praktiken, samtidigt undersöker hon inte pedagogers strategier i kombination med 

positioneringar. Genom vårt teoretiska perspektiv samt användandet av en kvalitativ ansats 

och av observationer i kombination med intervjuer kan föreliggande studie bidra med 

fördjupad kunskap kring pedagogers relationer till barn i förhållande till hur de positionerar 

tjejer respektive killar.   

 

Föreställningar och positioneringar 

Barn är mottagliga för subtila signaler och intryck från omgivningen. Det innebär att de tidigt 

börjar formas efter omgivningens bemötande och pedagogers förväntningar på killar och tjejer 

(Månsson, 2000). Det är därför av vikt att undersöka pedagogers föreställningar och 

förväntningar på killar och tjejer samt vilka positioneringar detta medför.  
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Heather Woods, Sandra Bosacki, & Robert Coplan (2016) visar i en kanadensisk studie att 

pedagogerna uppfattar killar och tjejers uttryckssätt gällande blyghet, aggression och social 

kompetens på olika sätt. De genomförde en enkätundersökning med 256 deltagare samt 

kompletterande intervjuer med 40 kanadensiska kvinnor som arbetar i förskolan. Pedagogerna 

uppfattade flickor som mer verbalt aggressiva och emotionella medan pojkar ansågs vara mer 

fysiskt aggressiva och aktiva. 17 procent av förskollärarna menade även att pojkar och 

flickors agendor skilde sig åt i kompisrelationer. Killarna beskrevs som mer 

konkurrensinriktade och intressefokuserade, medan tjejernas relationer till större grad ansågs 

präglas av sökandet efter bekräftelse från kompisar. Det är ett tydligt motpolstänkande i 

studiens genomförande då pedagoger tillfrågats om hur de uppfattar killar och tjejer som 

grupp. Vad uppfattningarna får för konsekvenser framgår inte i studien, den är däremot 

relevant eftersom den är generaliserbar och således innefattar ett större antal deltagare. 

 

Eidevald (2009) och Hellman (2010) har genomfört etnografiska studier och använder 

poststrukturalistisk feminism som teoretisk utgångspunkt. Hellmans (2010) studie syftade till 

att skapa en förståelse för hur kön konstrueras i förhållande till normer och maktstrukturer 

med fokus på pojkaktighet. Hon skriver att de positioner som tillgängliggörs för barn styrs av 

samhällets normer. Det innebär att det kön en person tillskrivs medför att vissa ageranden 

uppfattas som naturliga medan andra osynliggörs eller betraktas som avvikande.  

 

Eidevald (2009) belyser att pedagoger tenderar att behandla killar och tjejer olika grundat i 

stereotypa könsnormer. Studiens syfte var att undersöka på vilka olika sätt tjejer och killar 

positionerar sig i förskolan samt hur olika positioner bemöts av pedagogerna. Han 

genomförde observationer, videoobservationer och fokusgrupper på två olika förskolor varav 

en med uttalad genusprofil. I resultatet framkommer att det inte finns specifika positioner som 

tjejer eller killar tar, men att barns olika positioneringar får varierade bemötande som ofta 

utgår från om barnet uppfattas som tjej eller kille. På så sätt lär sig barn att vara flickor och 

pojkar på “rätt sätt” genom att pedagogerna enbart bekräftar de beteenden som följer 

könsnormer. Det är således pedagogerna som möjliggör vilka positioner som blir mer eller 

mindre accepterade för barnen. De beteenden som avviker från normen beskrivs som 

undantag eller ignoreras av pedagogerna istället för bredda bilden av hur kön kan konstrueras 
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(Eidevald, 2009). Detta framkommer även i Adriany och Warins (2014) undersökning. Där 

marginaliserades barn med otraditionella könsbeteenden av pedagogerna, exempelvis genom 

att pedagogerna inte reagerade när andra barn förstärkte stereotypa könsnormer. På detta sätt 

begränsades barnens handlingsutrymme och möjligheter till varierande positioner genom 

pedagogernas agerande. Detta visade sig även i pedagogernas attityder då de i intervjuerna 

framförde oro för de barn som betedde sig könsöverskridande (Adriany & Warin, 2014). 

 

I både Hellman (2010) och Eidevalds (2009) studier framgår det att pedagogerna hade en 

tendens att behandla killar och tjejer som enhetliga grupper och att omedvetet osynliggöra 

individuella skillnader mellan barn. Eidevald (2009) menar att en anledning till detta var att 

pedagogerna utgick från vad de trodde var barns individuella behov. Detta var extra vanligt i 

oreflekterade rutinsituationer. Killarna aktiverades snabbare efter samlingarna eftersom de 

inte förväntades kunna vänta även om de satt tysta. Tjejer som var otåliga i en sådan situation 

tystades snabbare ner då de förväntades ha större tålamod. Hellmans (2010) studie visar 

liknande tendenser. Trots att hon observerade att det fanns många lugna killar och att ett fåtal 

killar var mer stökiga beskrev pedagogerna hela gruppen killar som stökiga och mer krävande 

än tjejerna. Detta ledde till att verksamheten anpassades till vad de tyckte att killarna behövde, 

då en lugn barngrupp eftersträvades. Under andra året när en stor del av killarna hade börjat i 

förskoleklass planerades istället verksamheten kring vad pedagogerna trodde att tjejerna ville 

göra, vilket resulterade i att aktiviteterna styrdes in på prinsesstema.  

 

Månsson (2000) och Eidevald (2009) menar att killar i många situationer får mer utrymme 

och en överordnad position i jämförelse med tjejer. Detta menar Månsson (2000) skapar en 

idealisering av manlighet som kan resultera i att killar kommer att uppfatta sitt kön som mer 

värdefullt. Detta visade sig som tydligast under samlingarna då killar fick mer talutrymme och 

tog mer plats än tjejerna. De fick fler följdfrågor och möjlighet till längre svar än flickorna. 

Eidevald (2009) menar att makt reproducerades genom pedagogernas bemötande av barnen. 

Flickorna förväntades ta hänsyn medan pojkarna förväntades ta plats och hävda sin rätt. Detta 

medförde att tjejerna även fick mindre utrymme i verksamheten och en underordnad position 

som tjejer.  

 

Det framkommer i ovanstående avsnitt att pedagoger har olika förväntningar på killar 

respektive tjejer. Förväntningarna medför skilda positioneringar av barn utifrån deras 
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uppfattade kön, där tjejer ofta får en lägre position som är mer fokuserad på att anpassa sig i 

förhållande till killar. Pedagogernas positioneringar av barn riskerar att förstärka rådande 

normer genom att vissa handlingar osynliggörs och andra uppmuntras av pedagogerna. 

Handlingarna är en central del i hur barn positionerar sig själva samt vilka positioner som 

pedagogerna möjliggör. Detta är av relevans för vår studie som syftar till att undersöka 

pedagogernas handlingar och positioneringar. Studiernas metodval och teoretiska perspektiv 

är även relevant för föreliggande studie. De studier som undersöker pedagogernas handlingar 

har antingen använt sig av observationer eller observation i kombination med intervjuer för att 

besvara sina frågeställningar. Detta har möjliggjort att studierna tydligare kunnat beskriva 

pedagogernas handlingar än om de enbart beskrivit sitt agerande. Detta i synnerhet då den 

tidigare forskningen visar att pedagogers beskrivningar av sitt agerande inte alltid 

överensstämmer med deras handlingar. Då även föreliggande studie syftar till att undersöka 

handlingar kan således observationer vara en gynnsam metod.  

 

Att komplettera observationer med intervjuer kan också vara fördelaktigt då flera studier visar 

att intervjuer kan användas för att visa flera aspekter av pedagogernas handlingar än vid 

enbart observationer och således möjliggöra en fördjupad bild kring detta. Eidevald (2009) 

och Hellman (2010) använder sig av poststrukturalistisk feminism för att få en förståelse för 

pedagogernas handlingar. Perspektivet möjliggör och fördjupar förståelsen för handlingar i 

respektive studie genom synen på kön som något som konstrueras genom upprepade 

handlingar. Detta motiverar användandet av perspektivet i föreliggande studie. Eidevalds 

(2009) nyttjande av perspektivets begrepp positionering möjliggör dessutom en förståelse för 

vilka positioner barnen tar, vilket medför att han även kan uppmärksamma en problematik 

som utan perspektivet inte skulle vara möjlig, då hur pedagogerna behandlar olika barn inte 

överensstämmer med barnens positioneringar av sig själva. Hur pedagoger i sin tur 

positionerar barn är inte fokus för hans studie. Det är här denna studie kan bidra till att 

ytterligare utveckla kunskapen genom att liksom Eidevald (2009) använda positioneringar 

som ett teoretiskt verktyg men istället med fokus på hur pedagoger positionerar barn.  

Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Flera studier visar att pedagoger har stereotypa föreställningar om barn utifrån kön (Eidevald, 

2009; Hellman, 2010; Woods, Bosacki & Coplan, 2016; Runions, 2014). Pedagogers 
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föreställningar om kön påverkar deras agerande i verksamheten (Adriany & Warin, 2014; 

Eidevald, 2009; Hellman, 2010). Ett jämställt tankesätt behöver inte nödvändigtvis innebära 

att pedagogerna alltid arbetar jämställt. Eidevalds (2009) studie visar att pedagogerna ansåg 

sig arbeta jämställt utan att göra detta i praktiken. Även om förväntningar på flickor och 

pojkar kan spela in är det pedagogernas handlingar som har en faktisk påverkan, vilket 

motiverar denna studies fokus på handlingar.  

 

De handlingar som kan förstärka traditionella könsmönster är ofta omedvetna och 

rutinmässiga (Eidevald, 2009). Pedagogerna tenderar även att behandla tjejer och killar som 

enhetliga grupper och ignorera de variationer som finns inom grupperna (Eidevald, 2009; 

Hellman, 2010). Detta menar Eidevald (2009) leder till att de förväntningar pedagogerna har 

på olika barn inte bottnar i barnet som en unik individ utan barnet som antingen kille eller tjej.  

 

Det framkommer även att många pedagoger känner osäkerhet och har bristande kunskaper om 

hur de ska arbeta med ett genusperspektiv i förskolans verksamhet (Sandström, Stier & 

Sandberg, 2013). Jämställdhetsarbetet behöver även till högre grad göras till en integrerad del 

inom alla områden i verksamheten (Arvidson, 2014).   

 

Teoretiska perspektiv 

Denna studie utgår från ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv. Vid insamling av 

empirin antog vi detta perspektiv som förhållningssätt. Det har använts som ett stöd för att 

uppmärksamma situationer relevanta utifrån vårt syfte exempelvis genom fokus på 

positioneringar. Det har även påverkat vår senare analys genom val av exempel som fokuserar 

på positioneringar och handlingar. Perspektivet har färgat analysen genom att exemplen 

analyserats ur ett poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv med hjälp av begrepp som 

perspektivet innefattar. Dessa begrepp kommer att beskrivas i följande avsnitt. 

 

Tre jämställdhetspedagogiska strategier har använts som ett komplement till analysen utifrån 

vår första frågeställning. Dessa strategier var inte utgångspunkt till en början utan tillkom när 

vi började uppmärksamma att de tillvägagångssätt som pedagogerna använde sig av kunde 

sorteras genom dessa strategier. Strategierna hade vi kunskap om genom tidigare forskning 
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vilket möjliggjorde att vi kunde uppmärksamma tillvägagångssätt förknippade till 

strategierna. Detta innebär inte att vi frångick poststrukturalistisk feminism vid analys av 

strategier, utan även där har perspektivet och begrepp som perspektivet innefattar använts för 

att skapa förståelse för vad som händer i exemplen.  

 

Poststrukturalistisk feminism 

Poststrukturalistisk feminism tar avstånd från tanken att skillnader mellan kvinnor och män 

skulle vara något biologiskt naturligt (Butler, 2006). I detta perspektiv betraktas både kön och 

genus som socialt konstruerat utifrån argumenten att det inte går att fastställa en tydlig 

skiljelinje mellan natur och kultur. Kroppen tolkas utifrån föreställningar om kön. Intresset 

ligger därför i att undersöka hur genus och kön konstrueras socialt och hur denna konstruktion 

förändras över tid och i olika kontexter. Detta perspektiv medför att vi varken är eller blir kön 

utan att kön görs på olika sätt i olika situationer (Eidevald, 2009).  

 

Judith Butler (2006) skriver att kön konstrueras genom kontinuerlig upprepning av handlingar 

och tal. Detta är en ständigt pågående process där vissa beteenden förstärks medan andra 

osynliggörs. Den sker många gånger undermedvetet och utförs som en social och kulturell 

praktik, vilket beskrivs av Frödén (2012) som en naturaliseringsprocess. Talakter, som är de 

ord och handlingar som en individ använder, beskriver inte bara verkligheten utan skapar och 

omformar den. När handlingarna har upprepats så många gånger att de börjat uppfattas 

naturliga beskrivs de som performativa. De upprätthåller då normer på ett icke märkbart sätt 

genom att vissa könsmönster framstår som neutrala. För varje upprepning förstärks 

naturaliseringsprocessen och talakterna blir även mer övertygande om de utförs av en 

auktoritet. Därför får pedagogers performativa handlingar större genomslagskraft, eftersom 

pedagogen är en auktoritet både genom att vara vuxen och pedagog. Det blir även viktigt att 

reflektera över vilka performativa handlingar som utförs (Frödén, 2012). Pedagogerna har 

därför genom sin maktposition ett ansvar att utveckla genus och jämställdhetsarbetet i 

förskolan (Eek-Karlsson, 2012). Pedagogernas talakter och de upprepade handlingarna kan 

således både upprätthålla könsnormer men även möjliggöra förändring för att vidga bilden av 

genus (Butler, 2006).  
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Diskurs  

Språket har betydelse för formandet av olika diskurser. Diskurs innebär att språket konstruerar 

omvärlden i en given situation på ett specifikt sätt. Detta är en föränderlig process. Genom att 

vissa diskurser blir mer dominerande konstrueras en bild av vad som anses normalt respektive 

avvikande där det som ingår i diskursen normaliseras och det som inte ingår osynliggörs 

(Lenz Taguchi, 2014). Diskurser skapar normer som definierar vad som är tillåtet att göra i ett 

visst sammanhang. Det kan även finnas konkurrerande diskurser kring samma fenomen, vilket 

också påverkar individens handlingsutrymme (Eidevald, 2009).  

 

Diskurser förknippas med makt och självreglering genom att människor anpassar sina 

handlingar och sätt att tänka efter dem (Dolk, 2013). Denna process är svår att 

uppmärksamma eftersom normer inom de dominerande diskurserna framstår som självklara 

(Butler, 2007). Skolan bärs upp av normer som är svåra att synliggöra. De kan beskrivas som 

handlingsanvisningar som föreskriver hur vi ska handla i givna situationer. Barn är sällan 

passiva mottagare av ett färdigt normsystem, de är även aktörer som påverkar de diskurser 

och normer som utvecklas (Eek-Karlsson, 2012).  

 

Positionering 

Positionering innebär att individer tar och tillskrivs olika positioner. Människors tankar och 

handlingar påverkas av de diskurser som de ingår i. Således blir vi olika subjekt beroende på 

den omgivande miljön. Detta innebär att det inte finns någon sann bild av en person utan varje 

individ positioneras olika beroende av kontext. Det är vanligt att denna positionering styrs av 

den dominerande diskursen i situationen (Eidevald, 2009). Den dominerande diskursen 

påverkar barns handlingsutrymme genom de positioner som tillgängliggörs. Pedagogernas 

positioneringar av barn påverkar även diskurserna eftersom pedagogerna är i maktposition. 

Detta medför att pedagogerna genom positioneringar har möjlighet att ändra den rådande 

diskursen (Lenz Taguchi, 2014).  
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Dikotomier och tvåkönsnorm 

Begreppet dikotomi kan beskrivas som en helhet som delas upp i två motsatta delar. Ofta 

innebär detta en maktkamp då delarna inte betraktas som jämbördiga (Bodén, 2011). En 

central problematik för allt jämställdhetspolitiskt arbete är att det finns en dominerande 

diskurs om att det enbart existerar två kön. Män och kvinnor betraktas som motpoler med 

olika egenskaper. I denna dikotoma uppdelning får dessutom det som uppfattas som kvinnligt 

ett lägre värde eftersom det manliga sedan upplysningstiden beskrivits som det naturliga och 

mänskliga. Tvåkönsnormen i kombination med föreställningen att varje person har enbart en 

fast identitet motverkar således möjligheten till förändring och minskar individers 

handlingsutrymme (Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander, 2011).  

 

Dikotomin män/kvinnor har sin grund i heteronormativiteten som innebär en föreställning om 

att alla är eller borde vara heterosexuella. Kvinnor och män görs till motsatspar, tänkta att 

komplettera varandra i den heterosexuella relationen där endast tydligt kvinnligt eller manligt 

kodade kroppar godkänns. Dikotomin förstärks även genom ett biologiskt perspektiv på kön 

och genus (Butler, 2006). I ett biologiskt perspektiv uppfattas kön som biologiskt självklart 

och genus som en social effekt av biologin genom hormonella och kromosommässiga 

olikheter. Ur detta perspektiv anses det vara naturligt att kvinnor och män kommer att 

utvecklas på olika sätt och även bör behandlas olika, vilket medför att pedagoger istället bör 

uppmuntra barn att följa traditionella könsroller för att förbereda dem för de roller de 

förväntas ha i framtiden (Eidevald, 2009). 

  

Jämställdhetspedagogiska strategier 

 

Jämställdhet 

Begreppet jämställdhet användes under flera år som en utgångspunkt för att motverka 

traditionella könsmönster mellan kvinnor och män. Under 1960-talet relaterades begreppet 

framförallt till hur kvinnor skulle få lika rättigheter till utbildning, familjeliv, politiskt och 

inom arbetet. Det innefattade även rättigheter till ekonomisk självständighet och till sin egen 

kropp. Dessa frågor är fortfarande starkt förknippade med dagens tolkning av begreppet. 
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Argumenten för jämställdhetsarbetet i förskolan idag handlar om att det kvinnliga behöver 

uppvärderas och att tjejer och killar ska få samma möjlighet till olika könsuttryck oavsett det 

kön de tillskrivits (Eidevald, 2011).  

 

Tre jämställdhetspedagogiska Strategier 

Två vanliga jämställdhetspedagogiska strategier som förekommer i förskolan är 

könsneutralitet och kompensatorisk pedagogik. Könsneutralitet beskrivs som att förskolan har 

köpt in vad som uppfattas som könsneutrala leksaker och försöker att inte lägga vikt vid kön 

vid aktiviteter eller uppdelning av barn. Här blir fokus på att alla barn ska göra samma 

aktiviteter (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Könsneutralitet kan även innefatta ett 

könsneutralt språk genom att undvika ord, röstlägen eller kategoriseringar som tydligt könar 

barn (Dolk, 2013). Kompensatorisk pedagogik innebär att behandla killar och tjejer olika 

genom att tjejer uppmuntras att träna på maskulint kodade egenskaper eller aktiviteter och 

vice versa. Syftet är att utöka barns möjligheter till varierande positioner oavsett kön. Ett 

tillvägagångssätt för att göra detta är att personalen delar in barnen i kill- och tjejgrupper, 

detta kan dock leda till att personalen snarare förstärker könsskillnader än motverkar dem 

(Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Kompensatoriskt arbete kan även innebära att blanda 

könskodade material och att möjliggöra för könsöverskridande handlingar. Det handlar 

således om att kompensera barn för de begränsningar som en fostran grundat i traditionella 

könsmönster medför (Dolk, 2013).  

 

En tredje jämställdhetspedagogisk strategi är den normkritiska pedagogiken. Precis som det 

postrukturalistiskt feministiska perspektivet grundar sig denna strategi i en syn på kön och 

genus som något föränderligt och komplext som skapas i skärningspunkten mellan olika 

maktordningar. Inom detta ramverk blir den kompensatoriska pedagogiken problematisk då 

den tenderar att förstärka dikotomin män/kvinnor. Detta eftersom den förutsätter att tjejer och 

killar betraktas som olika grupper med skilda egenskaper (Dolk, 2011). Samtidigt som 

dikotomierna kvinna/man bör utsättas för kritisk granskning kan kön behöva belysas för att 

inte osynliggöra maktrelationer (Butler, 2007). Normkritisk pedagogik innebär istället att 

uppmärksamma komplexa mönster av likheter, skillnader och motstridigheter inom eller 

mellan olika individer (Dolk, 2011). 
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Ett tillvägagångssätt inom olika jämställdhetspedagogiska strategier kan vara att medvetet 

uppmuntra barnen att överskrida vad som traditionellt ses som feminint och maskulint kodade 

handlingar (Hämeenniemi, 2011). Könsöverskridande handlingar är handlingar som bryter 

mot dominerande diskurser kring kön. Dessa handlingar kan utvidga barns handlingsutrymme 

genom att flera positioner möjliggörs. De handlingar som ofta anses vara könsöverskridande 

för killar innefattar att vara omhändertagande eller handlingar knutna till utseende. När det 

gäller tjejer betraktas bland annat konstruktionsarbete eller att vara högljudd och ta plats som 

könsöverskridande (Eidevald, 2011). Detta är dock en komplex fråga. Genom uppmuntran av 

könsöverskridande handlingar riskerar pedagoger att belysa och synliggöra normbrott. Vilket 

kan förstärka handlingarnas ställning som avvikande (Wiklund, Petrusson-Nahlin & 

Schönbäck, 2011). 

 

Språket har en viktig roll för det jämställdhetspedagogiska arbetet. Pedagogers sätt att tilltala 

barnen kroppsligt och verbalt positionerar barn och påverkar vilka positioner som blir lätta 

eller svårtillgängliga. Utifrån observerade vardagssituationer framkommer att pedagoger kan 

tilltala pojkar och flickor på olika sätt och använda sig av maskulint och feminint kodade ord. 

Kodningen bottnar i en förväntan på hur kön uttrycks där det maskulint kodade språket 

innehar en förväntan av aktivitet och kraftfullhet medan det feminint kodade språket innehar 

en förväntan om stillsamhet. Det feminint kodade språket är också mer relationsinriktat och 

fokuserat på utseende än det maskulint kodade. En jämställdhetsstrategi kan därför vara att 

använda sig av ett feminint språk till killar och vice versa eller att försöka tilltala barn på ett 

neutralt och likvärdigt sätt oavsett kön (Wiklund, Petrusson-Nahlin & Schönbäck, 2011).  

 

Studiens design, genomförande och analys 

Vi kommer i detta avsnitt beskriva och motivera valda metoder och val av förskola samt ge en 

beskrivning av förskolan och våra etiska överväganden. 
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Kvalitativ forskning 

Inom kvalitativ forskning betraktas kunskapen som tolkningsinriktad. Detta innebär att 

förståelsen av den sociala verkligheten betonas utifrån hur deltagarna i en viss miljö tolkar 

denna verklighet. En styrka med kvalitativ forskning är således att den till skillnad från 

kvantitativ, möjliggör en större hänsyn till deltagarnas tolkningar av omvärlden. Därför 

lämpar den sig väl inom samhällsinriktad forskning. Forskaren bör även vara medveten om att 

denne har ett tolkningsföreträde och försöka ta hänsyn till de deltagandes olika beskrivningar 

av ett fenomen. Denna typ av forskning är lämplig för att undersöka komplexa fenomen där 

kontexten har en viktig påverkan (Bryman, 2011). Vår studie har genom sitt syfte fokus på 

pedagogernas handlingar i interaktion med barnen, vilket kan beskrivas som ett komplext 

samspelsmönster där även kontexten är av betydelse. Därför har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ studie som utgångspunkt för detta arbete. 

 

Kvalitet inom kvalitativ forskning  

Vi har valt att utgå från begreppen validitet och reliabilitet för att värdera studiens kvalité. Då 

dessa begrepp är mer centrala i kvantitativ forskning, som är mer förknippat med mätning har 

det diskuterats om överföring är möjlig (Bryman, 2011). Vi har därför utgått från begreppen 

men anpassat dem efter studiens syfte och utformning. Validiteten visar i vilken utsträckning 

metoden eller metoderna som används verkligen undersöker det som ska undersökas 

(Thornberg & Fejes, 2015). Studiens validitet influeras också av deltagarnas reaktiva effekter. 

Deltagarnas medvetenhet om studiens syfte och forskarens närvaro kan påverka empirin, 

exempelvis för att de vill tolkas positivt. Deltagarna kan försöka anpassa sitt beteende utifrån 

det de tror forskaren förväntar sig. Därför menar Alan Bryman (2011) att till vilken grad 

forskaren väljer att delge syftet behöver problematiseras. Han skriver att forskaren bör 

reflektera över hur metoden påverkar de deltagande, samt överväga hur mycket information 

om studiens syfte som ska delges. Detta blir en avvägning då forskaren också måste beakta de 

kriterier som finns för att uppnå god forskningssed utifrån Vetenskapsrådet (2011). Detta 

kommer att redovisas ytterligare under rubriken; Etiska överväganden.  

 

Reliabilitet beskriver en studies tillförlitlighet. Inom kvantitativ forskning handlar det dels om 

i vilken mån resultatet påverkas av slumpmässiga yttre omständigheter. Dels om 

http://dod.mtm.se/play/4d84_0243.smil#rng_txt_0243_0003
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replikerbarhet, det vill säga att studien ska kunna upprepas med liknande resultat. Detta blir 

problematiskt i kvalitativ forskning eftersom verkligheten är komplex vilket gör det omöjligt 

för individer att återskapa den på nytt (Fangen, 2005). Det är även problematiskt eftersom 

kvalitativ forskning tenderar att fokusera på det unika i kontexten. Reliabilitet kan inom 

kvalitativ forskning istället fokusera på trovärdighet genom att arbetet genomsyras av 

genomskinlighet, där forskaren gör en detaljerad redogörelse för olika faser i 

forskningsprocessen. Trovärdigheten styrks även om deltagarna får ta del av empirin för att 

kunna bekräfta forskarens uppfattning av fenomenet. Eftersom det inte går att vara helt 

objektiv inom samhällsforskning, behöver forskaren istället försöka handla i god tro. Detta 

innebär att undvika att egna värderingar eller teoretiska inriktningar påverkar utförandet av 

forskningen samt vilka slutsatser som dras. Forskaren måste också kunna styrka sina resultat 

(Bryman, 2011). En fördjupad diskussion om studiens kvalité kommer att föras i 

metoddiskussionen.  

 

Forskningsdesign 

Vi har valt att genomföra en fallstudie på en förskola. Det som utmärker en fallstudie är att 

den ofta riktar in sig på enbart en eller ett fåtal undersökningsenheter med syfte att undersöka 

ett fenomen på djupet framför en bredare mer ytlig undersökning. Fallstudiens svaghet är 

därför att den är svår att generalisera till skillnad från en kvantitativ studie. Fallet är inte 

skapat av forskaren utan är oftast ett vanligt förekommande fenomen i en naturlig miljö. Den 

djupgående undersökningen möjliggör att fler detaljer synliggörs. Därför lämpar sig denna 

forskningsstrategi för att beskriva komplexa fenomen och samspelsmönster. Genom att 

synliggöra komplexitet och beskriva hur olika delar samspelar syftar fallstudien till att skapa 

en holistisk bild av ett fenomen. Den fokuserar på processer framför resultat. Även om 

resultatet fortfarande är av vikt förlorar fallstudien sitt värde om den inte beskriver vad som 

ledde fram till resultatet (Denscombe, 2009).  

Vår studie strävar efter att ge en djupgående helhetsbild av pedagogernas handlingar, därför 

lämpar sig fallstudien väl för detta ändamål. Den är även lämplig i relation till vårt teoretiska 

perspektiv. För att stärka reliabiliteten och validiteten uppmuntrar fallstudien till användandet 

av flera datainsamlingsmetoder (Jensen & Sandström, 2016). Detta möjliggör att forskaren 



22 
 

 

kan kontrollera och jämföra resultatet för en insamlingsmetod med en annan, vilket kan 

kompensera för svaga sidor inom olika metoder. Om insamlingsmetoderna ger liknande 

resultat kan detta bekräfta resultatets träffsäkerhet. Metodkombination medför även att 

metoderna kan komplettera varandra och ge olika perspektiv på samma fenomen, vilket 

medför att forskaren kan ge en mer detaljerad och holistisk beskrivning av ett fenomen 

(Denscombe, 2009). Vi har använt oss av deltagande observationer som huvudsaklig metod 

men även kompletterat detta med informella intervjuer och formella halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer för att kunna verifiera våra observationer och få en fördjupad kunskap om 

fenomenets komplexitet.  

Valet att använda olika insamlingsmetoder kan även motiveras utifrån tidigare forskning, 

eftersom flera etnografiska studier visar att pedagogers föreställningar om genus- och 

jämställdhetsarbetet inte överensstämmer med deras faktiska handlande i praktiken (Eidevald, 

2009; Ewing & Taylor, 2009; Hellman, 2010; Runions, 2014). Eidevald (2009) skriver att 

pedagogerna tror att de utgår från barns unika behov och därför agerar jämställt när de i själva 

verket styrs av stereotypa diskurser kring könsroller. Han menar därför att det inte går att 

fråga vuxna om hur de bemöter barn då svaren inte alltid stämmer överens med hur de faktiskt 

handlar. Bryman (2011) betonar även att den reaktiva effekten medför att det kan vara svårt 

att avgöra om informanten svarar det denne tror att forskaren förväntar sig snarare än att 

besvara frågorna utifrån sin bild av fenomenet.  

 

Utöver fallstudien som forskningsdesign har vi inspirerats av etnografi, eftersom en 

grundläggande princip inom etnografisk forskning är att kontinuerligt reflektera över hur 

forskarrollen påverkar resultatet (Bryman, 2011). 

 

Urvalsprocessen 

Två sätt att välja undersökningsenhet vid fallstudier är den typiska och den avvikande 

undersökningsenheten. Genom den typiska undersökningsenheten utgår valet av fall från att 

det kan motsvara andra fall som skulle kunnat väljas, för att ge möjlighet till 

generaliserbarhet. Den avvikande undersökningsenheten innebär att fallet väljs för att det på 

något sätt kontrasterar till normen för att undersöka hur just den avvikande faktorn påverkar. 
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För att det ska vara möjligt för läsaren att kunna avgöra om fallstudien är generaliserbar till 

andra kontexter behöver tillräcklig information om fallet framkomma för att kunna jämföras 

med andra fall av samma typ (Denscombe, 2009). Då det inom kvalitativa studier kan finnas 

svårigheter med att få tillträde till fältet kan det vara lättare att kontakta personer i miljöer 

som forskaren har en tidigare koppling till. Detta är även vanligt inom etnografiska studier för 

att underlätta forskarens relation till de deltagande. Det går även att göra ett så kallat 

kunskapsurval där val av studiemiljö avgörs utifrån den kunskap som de som ingår i miljön 

besitter. I kombination med detta kan ett så kallat snöbollsurval ingå, genom att forskaren 

frågar kunniga personer om de känner till någon mer som är insatt i ämnet exempelvis vid 

intervjuer (Bryman, 2011). 

 

Vi utgick från en lista med 47 förskolor som var geografiskt lämpliga för att vi skulle ha 

möjlighet att genomföra studien. Utifrån detta slumpades tio förskolor fram. I de fall chefen 

ansvarade för flera förskolor utökades urvalet till dessa. Vi genomförde även ett 

kunskapsurval för att få fördjupad kunskap om jämställdhetsstrategier. Detta genom att 

ytterligare förskolor med uttalad genusprofil kontaktades. Vid telefonkontakt med 

genusprofilierade förskolor genomfördes ett snöbollsurval där vi frågade om de kände till 

andra förskolor vi kunde kontakta. Samtidigt visar Eidevalds (2009) studie att genusprofil inte 

nödvändigtvis behöver innebära en skillnad i bemötande hos pedagogerna gentemot barn. 

Efter en vecka gjordes en återkoppling till de kontaktade förskolorna för att undersöka 

intresset. Eftersom vi var mest angelägna om att vara på en förskola med genusprofil valde vi 

att i första hand kontakta dessa. Då inga av dessa förskolor tackade ja fortsatte vi att kontakta 

resterande förskolor. För att lättare få tillträde till fältet kontaktade vi ytterligare förskolor 

som vi haft en tidigare koppling till. Vi hade från början planerat att observera två förskolor, 

för att få en bredare bild av pedagogernas handlingar utifrån olika kontexter. Fallstudien som 

forskningsdesign medförde att vi valde att istället utgå från en förskola för att möjliggöra 

fördjupning.  

 

Den valda förskolan är belägen i en mellanstor svensk stad. Den har ingen utskriven 

genusprofil och vi har inte heller varit i kontakt med förskolan innan studien. Den är 

inspirerad av Reggio Emilias filosofi, vilket utifrån förskolans profilbeskrivning innebär ett 

projektinriktat arbetssätt, med fokus på dokumentation och gemensamt utforskande utifrån 
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barnens intressen. Det fall som vi har valt är avvikande eftersom förskolan har en Reggio 

Emilia-inriktning vilket också påverkar pedagogernas förhållningssätt och kontexten i det 

specifika fallet. Vi har jämfört förskolans profil med profilen hos nio andra Reggio Emilia-

inspirerade förskolor i olika städer och kommit fram till att de förskolor som beskriver sin 

inriktning beskriver den på liknande sätt som förskolan som är i fokus i vår studie. Genom 

fotografier från verksamheten kan vi även konstatera att deras material till stor del 

överensstämmer med valda förskola. Detta ökar studiens möjlighet till överförbarhet då 

kontexten är liknande (Denscombe, 2009). Den är även typisk eftersom förskolan är 

kommunal, vilket innebär att den har liknande förutsättningar som andra kommunala 

förskolor.  

 

Genomförande 

Empiriinsamlingen pågick under 2 veckor. Första veckan genomfördes deltagande 

observationer på förskolan under fyra dagar i sex timmar per dag. Andra veckan ägnades de 

två första dagarna åt observationer där vi observerade tre timmar per dag. För att ha möjlighet 

att täcka så mycket av verksamheten som möjligt, varierades tiden vi var på förskolan. Som 

tidigast var vi där vid förskolans öppnande klockan 06.30 och som senast till klockan 16.00. 

Vi valde att inte vara på förskolan senare än så eftersom många barn gick hem mellan 15 och 

16. Efter att observationerna avslutats genomfördes kompletterande intervjuer. Katrine 

Fangen (2005) menar att det är positivt vid observationer att variera observationstiderna för 

att få en bredare bild av empirin. Martyn Denscombe (2009) skriver att fallets gränser kan 

vara svåra att definiera då det kan vara svårt att avgöra vilken typ av empiri som ska ingå i 

fallet. Vi valde att framförallt fokusera på pedagogernas praktiska handlande och på de tre 

pedagoger som var stationerade på avdelningen. Det är även dem vi har genomfört 

intervjuerna med. I de fall vi har uppfattat en mening med att inkludera utomstående 

pedagoger i studien har vi frågat efter muntligt samtycke. Detta har skett då en utomstående 

pedagog samspelat med barnen och därmed påverkat avdelningens kontext. 
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Genomförandet av deltagande observationer 

Deltagande observation handlar om att undersöka människors handlingar och delta i 

situationer som uppfattas av de deltagande som naturliga. Detta medför att observatörens roll 

har stor betydelse för resultatet och ur ett etiskt perspektiv, vilket vi kommer gå närmare in på 

under stycket om etiska överväganden. Även observatörens upplevelser är betydelsefulla då 

den komplicerar och påverkar empirin. En fördel med deltagande observation är att forskaren 

får möjlighet att få förstahandsinformation samt möjlighet att komma närmare fenomenet och 

dess komplexitet genom detaljer. De händelser som äger rum i en situation kan vara svåra att 

beskriva med ord och komplexiteten kan gå förlorad om exempelvis enbart intervjuer används 

(Fangen, 2005).  

 

Fältanteckningar är centrala under observationer då det möjliggör att vid ett senare tillfälle 

kunna återkomma till empirin, vilket medför att forskare inte behöver förlita sig på sitt eget 

minne. Anteckningarna möjliggör även att forskaren kan skapa en överblick och upptäcka 

mönster i empirin (Fangen, 2005). För att öka reliabiliteten vid antecknande är det fördelaktigt 

att renskriva anteckningarna kontinuerligt då det annars är lätt glömma detaljer som 

observatören i stunden ser som självklara (Denscombe, 2009). 

 

Vid genomförandet av observationerna utgick vi från observationsfrågor som vi formulerat i 

förväg (Se Bilaga 2). Frågorna användes för att rikta fokus mot situationer som kunde vara 

relevanta utifrån studiens syfte. Vi valde att utgå från många frågor för att möjliggöra att vi 

till en början inte låste oss vid förväntningar kring vad vi trodde vi skulle uppfatta och därmed 

missa vad som faktiskt skedde i verksamheten. Efter två dagars observation 

uppmärksammade vi ett frågeschema från Skolinspektionen (2017). Vi valde då att använda 

några av frågorna som komplement eftersom de genom sina underfrågor gav mer konkreta 

exempel på vad som kunde uppmärksammas (Se Bilaga 3). Vi diskuterade också kontinuerligt 

empirin med varandra. Relevanta aspekter presenterades i dessa diskussioner som vi sedan 

fokuserade ytterligare på. Observationerna antecknades kontinuerligt med papper och penna. 

Anteckningarna kompletterades vid behov i stunden och skrevs mer utförligt i slutet av varje 

observationsdag. Anteckningarna bestod av de händelser som upplevdes relevanta utifrån 

syftet med fokus på strategier, pedagogernas talakter, positioneringar av barn och situationer 

där kön görs relevant. Slutligen har vardagliga situationer antecknats för att undersöka om 
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pedagogernas bemötande på något sätt skilde sig åt mellan killar och tjejer. Vi har i vissa fall 

valt att observera i rum utan pedagoger för att undersöka om deras frånvaro påverkat 

situationen samt för att snabbt kunna anteckna om en pedagog går in i rummet och 

interagerar. Det fanns även tillfällen då vi kunde ställa frågor om förtydliganden som vi sedan 

antecknade.  

 

Genomförandet av intervjuer 

Vi diskuterade vilken typ av intervju som var lämplig utifrån studiens syfte och utformning 

och valde då mellan halvstrukturerad livsvärldsintervju och ostrukturerad intervju. En 

ostrukturerad intervju innebär att informanten associerar fritt kring en fråga ställd av 

intervjuaren. Intervjun påminner om ett samtal där intervjuaren ställer uppföljningsfrågor som 

fördjupar informantens svar. Fördelen med denna metod är att den är flexibel och ger stort 

utrymme för informantens egna tankar. Samtidigt kan den lösa styrningen medföra en 

svårighet att få svar på specifika frågor (Bryman, 2011). En halvstrukturerad 

livsvärldsintervju är ett mellanting mellan ett vardagligt samtal och en intervju. Informanten 

delger sina egna tolkningar av de situationer eller fenomen som frågorna syftar till. Forskaren 

utgår från en intervjuguide med möjliga frågor eller teman som ramar in intervjun. Precis som 

den ostrukturerade intervjun är metoden relativt flexibel eftersom frågornas ordning kan 

anpassas efter informantens respons. Den tydliga strukturen underlättar samtidigt för 

forskaren att få svar på specifika frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi kom fram till att en 

halvstrukturerad livsvärldsintervju var att föredra. Den tydliga strukturen underlättade att 

specifika frågor kunde besvaras samtidigt som den fortfarande var flexibel, vilket 

möjliggjorde fördjupning.  

 

Intervjuerna varade mellan 25–30 minuter och syftade till att undersöka de bakomliggande 

orsakerna till pedagogernas handlingar, samt låta dem själva beskriva sina 

jämställdhetspedagogiska strategier. Vi utgick från ett frågeschema där fokus var vilka 

jämställdhetspedagogiska strategier som pedagogerna använde sig av i verksamheten (Se 

Bilaga 4). Utifrån Tommy Jensen och Johan Sandström (2016) ställde vi individuella frågor 

till pedagogerna grundat i empirin från observationerna för att ge dem möjlighet att 

kommentera situationer och mönster som vi anade, för att stärka kvalitén genom att 

möjliggöra respondering. Pedagogerna har dock inte getts möjlighet att respondera på alla 
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exempel som beskrivs i resultatet eftersom intervjun då skulle ha blivit för omfattande. 

Huvudfrågorna mailades i förväg till pedagogerna. Detta menar Steinar Kvale och Svend 

Brinkmann (2014) möjliggör en fördjupad reflektion. De menar att det även kan vara positivt 

att ställa andrafrågor för att vidareutveckla de intervjuades svar, något vi tog fasta på under 

intervjun.  

 

Analysmetod 

Som tidigare beskrivits har poststrukturalistisk feminism varit utgångspunkt för vår analys. 

Vid observationerna har vi antagit detta perspektiv som förhållningssätt. Detta innebär att vi 

utgått från en syn på kön som konstrueras genom upprepade talakter vilket medfört ett fokus 

på situationer där pedagoger genom handlingar påverkar denna konstruktion, varit något vi 

letat efter i empirin. Detta återspeglas även i studiens syfte. Positioneringar har använts som 

ett analytiskt verktyg genom att vi undersökt hur pedagogerna positionerar barn i olika 

situationer samt inom de jämställdhetspedagogiska strategierna. För att uppmärksamma hur 

handlingarna positionerar barn har vi ställt oss följande frågor: Hur förmedlar pedagogen att 

barnet förväntas vara genom bemötandet? Vad tillskriver pedagogen barnet för egenskaper 

genom talakten? Är de associerade med feminint och maskulint kodade attribut eller 

egenskaper? Vilka diskurser påverkas genom talakten och vilka ageranden möjliggörs och 

utesluts genom detta? Skiljer positioneringarna åt om pedagogen bemöter en kille eller tjej?  

 

Med fokus på vår andra frågeställning har vi även undersökt om pedagogernas talakter i 

situationerna kan vara del av en jämställdhetspedagogisk strategi. Även detta ur ett 

poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv genom fokus på tillvägagångssätt som innefattar 

verbala och kroppsliga handlingar, de positioneringar som sker genom strategierna samt vilka 

diskurser som förstärks genom agerandet. 

 

Analysen påbörjades redan under observationsperioden då vi kontinuerligt presenterade och 

jämförde fältanteckningar med varandra. De exempel vi presenterade för varandra utgick från 

våra frågeställningar. De relaterade till pedagogernas tillvägagångssätt och 

jämställdhetspedagogiska strategier samt olika positioneringar ur ett genusperspektiv. Det 
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medförde att mönster började framträda vars verifierbarhet undersöktes vidare under de 

fortsatta observationerna. Denna jämförelse gjordes även när observationerna avslutats.  

 

Mönstren blev sedan grunden till analysprocessen där två huvudteman skapades utifrån 

arbetets frågeställningar. Dessa är Pedagogernas jämställdhetsstrategier samt Positionerande 

utifrån föreställningar om kön. Utifrån dessa teman skapades underkategorier som beskriver 

variationer inom respektive tema. När kategorierna började formas skedde ytterligare ett urval 

av exempel inom de olika kategorierna. De exempel som valdes ut var antingen på något sätt 

typiskt för kategorin eller användes för att de motsade eller belyste andra aspekter av 

kategorin. Således har vi strävat efter att visa på variationen inom respektive kategori och 

samtidigt tydliggöra centrala aspekter. 

 

Analys av intervjuerna gjordes till stor del efter analysen av observationerna. Svaren på 

frågorna sorterades efter de kategorier som hade skapats ur observationerna och då framförallt 

utifrån jämställdhetspedagogiska strategier och tillvägagångssätt. Detta genom att vi 

undersökte om intervjusvaren verifierade eller bildade nya kategorier. Då 

jämställdhetsstrategierna som beskrivits i det teoretiska perspektivet överensstämde med 

observationerna och pedagogernas svar, sorterades intervjumaterialet till stor del utifrån dessa 

strategier. Intervjusvaren användes även för att låta pedagogerna kommentera olika situationer 

som vi observerat. De kategorier som skapats har förändrats, utvecklats och fått en bredare 

innebörd under analysens gång. För att möjliggöra en mer detaljerad beskrivning av intervju- 

och observationsexempel har vi inspirerats av Frödéns (2012) transkriptionsnyckel (se bilaga 

5).   

 

Etiska överväganden inom observation och intervju 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer och kommer nu att 

beskriva fyra av dem. Informationskravet medför att alla som på något sätt deltar i studien ska 

informeras om dess syfte. Samtyckeskravet innebär att de deltagande bör informeras om att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att dra tillbaka sitt samtycke när som helst under 

studiens gång. Minderåriga måste även få tillåtelse av vårdnadshavare för att delta. 
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Samtyckeskravet är nära förknippat med informationskravet eftersom deltagarna har svårt att 

samtycka utan förståelse för vad de samtycker till. Konfidentialitetskravet innebär att det 

enbart är forskarna som har tillgång till det insamlade materialet och att ingen utomstående 

ska kunna lista ut enskilda individers medverkan eller vart studien genomförts. Utifrån 

Nyttjandekravet ska anteckningar och information om de deltagande endast användas för den 

enskilda studien (Vetenskapsrådet, 2011).  

 

Med utgångspunkt i informationskravet och samtyckeskravet valde vi, innan studien började, 

att skicka mail till förskolechefen (se bilaga 6) samt till pedagogerna på avdelningen med 

bifogat brev som informerade om studiens syfte (se Bilaga 7). När studien godkänts av 

förskolechef och pedagoger informerades vårdnadshavarna via brev (se bilaga 8). Brevet till 

vårdnadshavarna sattes även upp på avdelningen. Under vår första observationsdag 

informerades barnen och pedagogerna om studien muntligt och de olika etiska principerna 

upprepades för att förtydliga frivilligheten och ge möjlighet till ett informerat samtycke.  

 

Även om barnen inte var huvudfokus var de ändå deltagande i studien eftersom pedagogernas 

handlingar utifrån studiens syfte inte kunde studeras utan att involvera samspelet med barnen. 

Att utgå ifrån samtyckes- och informationskravet i en studie som involverar barn kan innebära 

en del svårigheter. Annica Löfdahl (2014) menar att det är näst intill omöjligt att på ett 

begripligt sätt informera barn om syftet med en studie samt vad konsekvenserna kan bli av 

deras deltagande. Vi informerade om studien på flera fruktstunder där alla barn deltog och 

berättade att vi ville lära oss om hur deras fröknar jobbade och därför antecknade vad de 

gjorde. Vi berättade även att det var okej om man inte ville delta eller att säga till oss att gå 

därifrån eller sluta skriva. Vi försökte även vara observanta på barnens kroppsspråk och 

undvika alltför intima situationer eftersom Anne-Li Lindgren (2016) menar att barn kan ha 

svårigheter att uttrycka sitt icke-deltagande verbalt på grund av den ojämlika maktrelationen 

mellan vuxna och barn. Vid de tillfällen då barn eller vuxna ställde frågor upprepades 

informationen och vi kontrollerade återigen om närvaron kändes okej.  

 

Vår forskarroll går att problematisera ur ett etiskt perspektiv då den påverkar resultatet. Trots 

att forskaren väljer att undanhålla vissa delar av syftet eller antar en mer dold observatörsroll 

påverkas kontexten. Enbart forskarens närvaro i en situation där det normalt inte finns någon 
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forskare påverkar situationen (Bryman, 2011). Vi har reflekterat över vilken typ av roll vi 

skulle ha under observationerna och valt att växelverka mellan rollerna observatör som delvis 

deltagare och icke-deltagande observatör. Observatör som delvis deltagare innebär att 

observatören kan delta i vissa situationer men inte är särskilt delaktig i verksamheten. Som 

icke-deltagande observatör samspelar forskaren så lite som möjligt med miljön (Fangen, 

2005).  

 

Valet att växla mellan de olika rollerna motiveras på följande sätt. Om vi enbart hade antagit 

rollen observatör som delvis deltagare hade detta kunnat påverka pedagogerna till att förändra 

sitt agerande. Om vi enbart skulle betraktats som en del av verksamheten fanns en risk att 

pedagogerna skulle sluta agera i vissa situationer då de förväntade sig att vi skulle hantera 

dem. Denscombe (2009) menar att det kan vara problematiskt ifall observatören blir en alltför 

involverad deltagare i observationsmiljön då denne riskerar att förlora sitt fokus som forskare. 

Vi uppmärksammade att vår forskarroll ibland påverkade pedagogernas handlande 

exempelvis genom att de kunde titta på oss och, som vi uppfattade det, rätta sig själva eller 

vända sig till oss för att förklara en situation. Även om situationerna kunde påverkas av vår 

närvaro blev detta inte lika problematiskt utifrån vår första fråga eftersom detta fortfarande 

kan framkomma om pedagogerna anstränger sig för att vara genusmedvetna.  

 

Det hade även varit mindre fördelaktigt om vi enbart antagit rollen icke-deltagande 

observatör. Lindgren (2016) menar att en alltför passiv forskarroll kan vara problematiskt ur 

ett etiskt perspektiv. Detta eftersom vuxna har ett maktövertag gentemot barn, vilket förstärks 

ytterligare i forskarrollen. Hon menar därför att det är viktigt att kontinuerligt utveckla en 

trygg relation till de deltagande barnen i studier för att de ska våga säga eller visa om de inte 

vill delta. Det är även viktigt att ingripa då barn riskerar att fara illa. Detta motiverar varför vi 

ibland hade en mer aktiv observatörsroll. Vi kunde delta i aktiviteter och besvara barns och 

vuxnas frågor då de sökte kontakt för att bygga upp en tryggare relation och för att samtycket 

skulle vara informerat.  

 

Det etiska övervägandet att inte använda oss av videodokumentation påverkades också av 

barnens deltagande i studien och maktobalansen mellan vuxna och barn. Månsson (2000) 

skriver att videofilmning möjliggör en mer fördjupad analys än att enbart anteckna för hand. 
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Detta eftersom observatören kan återgå till samma situation och uppmärksamma fler detaljer. 

Då maktobalansen enligt Lindgren (2016) medför att barn har svårt att neka dokumentation 

om inte en trygg relation utvecklas, upplevde vi att vi inte hade den tid som behövdes för att 

skapa en såpass trygg relation till barnen att videofilmning hade varit etiskt försvarbart.  

 

Barnen informerades under den sista observationsdagen återigen om studien och att det var 

vår sista dag i verksamheten. Vilket ledde till följande diskussion under en samling ledd av 

pedagogerna Petra och Pernilla. 

 

Student: Hur har det varit att ha oss här? 

Flera barn: Roligt  

Mia: Roligt och spännande  

Stina:  Jobbigt  

Student: Okej, vad var det som var jobbigt?  

Stina: (...)att ni frågar så mycket 

Student: Vad bra att du berättar det för oss så vi kan tänka på det till nästa gång. 

Sanna: Jag tyckte det var tråkigt att ni varit här. 

Petra: Är det snällt att säga så? 

Sanna: (tittar ner i golvet) 

Pernilla: Du kan väl berätta varför du tyckte det var tråkigt? 

Sanna: För att ni skriver hela tiden. 

 

Detta exempel belyser svårigheten med vuxnas överordnade maktposition i förhållande till 

barn vid dokumentation. Petras kommentar “är det snällt att säga så?” kan ha försvårat för 

barnen att uttrycka negativa tankar kring vår närvaro. Att förskolan genom sin Reggio Emilia-

inriktning själv använde sig mycket av dokumentation kan också ha påverkat barnens 

möjlighet till informerat samtycke. Vi upplevde att barnen förväntades delta i dokumentation 

under den dagliga verksamheten. Detta visade sig bland annat genom att en pedagog vid ett 

tillfälle sa till barnen de var duktiga eftersom de ofta inte brydde sig när vuxna 

dokumenterade. Större krav ställdes därför på oss som observatörer och att som Löfdahl 

(2014) uttrycker det, utveckla ett nyanserat förhållningssätt med fokus på barns subtila 

signaler. Vi kan även problematisera vår egen roll i exemplet. För att betona att Sannas 

kommentar var välkommen borde vi återigen ha bekräftat att det var bra att hon berättade om 

sina negativa känslor, något vi kommer att ta med oss till nästkommande studier. 

 

Gällande intervjuerna betonar Kvale och Brinkmann (2014) vikten av att skapa ett bra 

samtalsklimat så att informanten känner trygghet i att ge så mycket information som möjligt. 

Intervjuaren behöver därför vara lyhörd, hänsynsfull samt ställa fördjupande frågor. Ur ett 
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etiskt perspektiv är det viktigt att tydliggöra intervjuns syfte och att informanten är anonym 

samt att försäkra sig före och efter intervjun om informantens trygghet (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vi valde att använda oss av ljudinspelning för att underlätta transkriberingen och 

undvika att relevanta detaljer förbisågs. Innan inspelningen startades bad vi om godkännande 

samt informerade om att det när som helst under intervjun var okej att avbryta. Dessa 

överväganden går i linje med Vetenskapsrådets (2011) samtyckes och informationskrav. 

 

Resultat 

I följande del presenteras och analyseras resultatet för den insamlade empirin. Då analysen av 

observationerna och intervjuerna kompletterar varandra varvas observationsexempel och 

intervjusvar. Resultatet inleds med bakgrundsinformation kring förskolan. Det är sedan 

sorterat efter två huvudrubriker som utgår från frågeställningarna. Det första temat fokuserar 

på pedagogernas strategier och det andra på hur pedagogerna bemöter barn och vad de kan 

leda till för typ av positioneringar ur ett genusperspektiv. 

 

Vi har gett pedagogerna namn på P för att lättare särskilja mellan dem och barnen. Barnen 

benämns som tjejer och killar framför pojkar och flickor då vi refererar till barns kön eftersom 

Dolk (2013) i sin studie kom fram till att det var så barnen benämnde sig själva. Detta 

framkom även under våra observationer. Vi är medvetna om att vi genom att benämna barnen 

som killar och tjejer förstärker dikotomierna manligt/kvinnligt och tvåkönsnormen. Vi har 

ändå valt att göra detta för att underlätta läsningen. När vi skriver tjejer respektive killar 

menar vi att de av omgivningen uppfattas så genom namn, pronomen eller utseende, inte att 

de själva nödvändigtvis håller med om denna uppfattning.  

 

Bakgrundsinformation om förskolan 

Avdelningen innefattade 20 barn i åldrarna 3-6 år. 11 uppfattades som killar och 9 som tjejer. 

Tre kvinnliga pedagoger var stationära men det förekom att pedagoger från andra avdelningar 

arbetade där vissa perioder på dagen. Avdelningen hade fyra rum; ateljén, mittenrummet (som 

angränsar till de flesta rummen), stora lekrummet och ett mindre rum som var under 

konstruktion. De hade också en större hall. I ateljén och mittenrummet var fokus på 
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konstnärligt skapande, såsom ritande och målande. I stora lekrummet, på bygg och 

konstruktion.  

 

Pedagogernas jämställdhetsstrategier 

I följande avsnitt presenteras olika jämställdhetspedagogiska strategier som pedagogerna 

beskrev och använde sig av i jämställdhetsarbetet. I intervjuer med pedagogerna frågade vi 

om de hade fått någon fortbildning i kring genus och jämställdhet. Petra menade att de hade 

haft en gemensam studiedag kring normkritiskt arbete. Petronella sa att hon inte fått någon 

fortbildning och Pia att de hade fått information genom en medveten vårdnadshavare. Petra 

belyste att de brukade diskutera genusfrågor i arbetslaget medan Petronella menade dessa 

diskussioner endast kom upp när något problematiskt hade inträffat i barngruppen. Utifrån 

pedagogernas svar tolkar vi det som att de inte hade haft särskilt mycket fortbildning. 

 

Könsneutralitet 

Alla tre intervjuade pedagoger belyste könsneutralitet. De menade att detta återspeglades i 

miljön då de inte hade så mycket färdigt material. De hade bett vårdnadshavare att inte ta med 

leksaker hemifrån för att undvika könskodade leksaker. Könsneutraliteten innefattade att 

försöka bemöta barnen neutralt genom att inte lägga vikt vid kön. De försökte se barnen som 

individer med unika behov och intressen, snarare än att koppla dessa till kön och att planera 

verksamheten efter detta. De försökte också att undvika att benämna barnen som pojkar och 

flickor, vilket Petra betonade under intervjun: 

 
Man försöker ju oftast säga kompisar. [...] Det är ganska viktigt också... att bli sedd och hörd för den 

jag är. Att inte alltid bli någonting annat.  

 

Kompensatorisk pedagogik  

Det var vanligare att det kompensatoriska arbetet riktades till grupper snarare än individer när 

det gällde aktiviteter och framförallt till gruppen killar. Det kan bero på att flera aktiviteter, 

exempelvis byggande, som i en annan kontext hade kunnat uppfattas som en maskulint kodad 

aktivitet i denna kontext framstod som neutral. Tjejers byggande var vanligt förekommande 
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och bemöttes neutralt både av pedagoger och barn. Däremot när det gällde sportaktiviteter 

eller konstruktion av och lek med Beyblades (snurror) var det oftast enbart killar som sysslade 

med detta. De kan därför tolkas som maskulint kodade aktiviteter på förskolan. Vi undersökte 

om pedagogerna försökte bjuda in tjejer till dessa aktiviteter som en kompensatorisk strategi. 

Petra och Petronella berättade att anledningen till att tjejerna inte deltog och sällan blev 

inbjudna till sportaktiviteter var att de tidigare blivit inbjudna av pedagogerna och inte 

upplevdes vara intresserade. Vi observerade inte heller några tydliga försök till att bjuda in 

tjejer till konstruktion av Beyblades. 

  

Pia berättade att hon arbetade för att få killarna mer konstintresserade. Eftersom de befann sig 

mer i stora lekrummet än i ateljén kunde hon ta med sig konstnärsmaterial ut i lekrummet som 

hon sedan introducerade. Vid flera tillfällen uppmuntrade hon killar att färglägga och rita 

mönster på Beyblades. Exemplet nedan är en uppföljning på detta. 

 

Gossar och Beyblades 

Efter maten leker 5 killar och en tjej affär i stora lekrummet. I andra hörnet leker Fredrik och Dag med 

Beyblades. I ateljén sitter två tjejer och målar. Pia och Petra befinner sig i ateljén och Pia samtalar med 

tjejerna om deras bilder. 

Pia: Nu ska vi se vad gossarna håller på med (går in i stora lekrummet). 

Pia: (Till Fredrik och Dag) Vad gör ni? 

Fredrik: Vi leker med Beyblades. 

Pia: Kommer ni ihåg när vi gjorde mönster? 

(Fredrik och Dag svarar inte och Pia lämnar rummet. Efter en liten stund kommer hon tillbaka.) 

Pia: Nu blir jag nyfiken, Dag KOM jag vill prova en grej med långa pinnar. 

(Pia knyter fast svarta trådar i änden på Beybladen. De snurrar några gånger och Pia lämnar sedan 

rummet).  
 

Genom att Pia benämner barnen som gossar blir det tydligt att det är just killarnas aktivitet 

hon strävar efter att undersöka, vilket kan tolkas som ett försök till kompensatorisk 

pedagogik. Det blir också en tydlig positionering av killarna som just killar. Det kan även 

positionera tjejerna i rummet som målar som något annat än killar, eftersom Pia ska “gå och 

se vad gossarna håller på med”, vilket kan förstärka dikotomin manligt/kvinnligt. Frågan om 

Fredrik och Dag kommer ihåg när de gjorde mönster kan tolkas som en fortsättning på Pias 

tidigare kompensatoriska aktivitet. Förslaget får ingen respons och Pia kommer med ett annat 

alternativ; att knyta fast trådar på Beybladesen. Ordet ”vi”, i kommentaren “ nu ska vi se vad 

gossarna håller på med” kan tolkas som en inbjudan till tjejerna och därmed ytterligare ett 

kompensatoriskt försök. Samtidigt väntar inte Pia på tjejernas respons utan lämnar rummet 

relativt hastigt efter kommentaren, vilket kan minska deras möjlighet att följa med.  
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Det kompensatoriska arbetet innefattade även att genom positioneringar möjliggöra 

varierande känslouttryck, vilket framkommer i följande jämförelse.  

 

Arg och ledsen 

Exempel 1  

Det är fruktstund och barnen sitter uppdelat på så sätt att tjejer sitter för sig och killar för sig. 

Tjejer och killar sitter och småpratar med varandra inom respektive grupp samtidigt om en tjej 

delar ut frukt till alla barn. Petra berättar att Simon är sjuk idag.  

Mia: (Tittar på Oskar) Då kommer Oskar vara arg.  

Petra: Han kommer kanske vara ledsen för att han saknar sin kompis.  
 

Exempel 2 

Fyra tjejer sitter och pysslar och Linn har en stund försökt att måla en häst utan att bli nöjd.  

Linn : (gnäller) Jag kan inte! 

Anna: är du ledsen? 

Linn: NEJ! 

Petra: Hon är arg för att hon vill rita en häst och hon tycker att det är svårt. 
 

Exempel 1 kan förstås som att Mia genom sin kommentar angående Oskar, positionerar 

honom som arg. Trots att Oskar tidigare har uppvisat beteenden som kan tolkas som ilska, 

exempelvis att slåss eller slänga saker, väljer Petra att beskriva hans framtida agerande som 

att han kommer att bli ledsen, alltså en feminint kodad känsla. Genom yttrandet möjliggör 

Petra ledsenhet som en alternativ positionering för Oskar. Hon mildrar Mias positionerande 

och ändrar att Oskar kommer vara arg till att han kanske kommer vara ledsen. 

 

Exempel 2 visar en liknande situation. Här sker dock en tydligare positionering från Petras 

sida då hon säger att Linn är arg. Petra stöttar samtidigt Linn att positionera sig själv som 

något annat än ledsen eftersom Linn motsätter sig denna känsla. Det kan förstås som att Petra 

i båda exemplen underlättar nya könsöverskridande positioner för Anna och Oskar, vilket kan 

utöka deras handlingsutrymme. Genom sin auktoritet och tolkning av barnens känslor skapar 

Petra en diskurs där känslorna görs mer accepterade. Pedagogerna arbetade kompensatoriskt 

med Oskar vid flera tillfällen för att hjälpa honom att visa omtanke. De belyste att de även 

låtit en tjej dela ut frukten på samlingen för att ge henne möjlighet att ta plats eftersom hon 

uppfattades som blyg. Det framkommer att det kompensatoriska arbetet i samband med 

känslor eller egenskaper ofta var på en individnivå, där enskilda barn som ansågs vara i behov 

av det kompensatoriska arbetet fick det istället för killar eller tjejer som grupp.  
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Det kompensatoriska arbetet inbegrep även att uppmuntra könsöverskridande handlingar, 

vilket nedanstående citat från Petronella visar.  

 

Starka tjejer 

Vi skulle bära massa stubbar, och jag bara står med cykeln. Och så är det Micke och Julia som får bära 

stubbarna. Och vem är det som bär mest då och är starkast av dom? Då är det ju Julia [...]. Det lyfte 

jag verkligen. Hur stark Julia verkligen är. Det försöker jag med väldigt mycket att tjejerna ska få vara 

starka, så att man lyfter deras starka sida. 
 

Eftersom Petronella aktivt försöker positionera tjejer som starka kan citatet vara ett exempel 

på kompensatorisk pedagogik. Petronella uppmuntrar även en könsöverskridande handling, 

nämligen att bära tunga saker för Julia. Att Petronella utifrån hur hon har beskrivit situationen 

väljer att betona att just Julia är stark kan få flera effekter. Hon belyser Julias styrka som 

något positivt och det framkommer att Petronella försöker skapa en motdiskurs mot 

dikotomierna män som starka och kvinnor som svaga. Hennes betoning på att just Julia är 

stark istället för att belysa båda barnens styrka kan samtidigt medföra att Julias styrka görs 

speciell istället för neutral, vilket medför att Julia positioneras som stark men samtidigt som 

avvikande. 

 

Normkritisk pedagogik  

Enligt Petra var normkritisk pedagogik en gemensam strategi för kommunen. 

 
Det som just nu är väldigt viktigt, det är ju att prata om normkritiskt arbete. [...] Vad är en norm och 

vad står våran förskola för? Vad har vi för normer? Och även dom här osynliga normerna. Vad är 

normalt och när tycker vi att det är onormalt? 
 

En del av det normkritiska arbetet var att agera som eller framhäva könsöverskridande 

förebilder. Detta innebar att pedagogerna själva positionerade sig på ett sätt som kunde 

betraktas som normbrytande, utifrån dominerande diskurser kring kön. Pedagogerna belyste 

även andra könsöverskridande förebilder. Petronella spelade exempelvis vid flera tillfällen 

olika sporter med en grupp killar som utövade sport på fritiden. En pedagog från en annan 

avdelning berättade att hon ofta gjorde vad hon betraktade som traditionellt maskulina 

aktiviteter vilket skapade genusdiskussioner i barngruppen. 
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            Bra fotbollsspelare 

Under samlingen diskuterar sex killar fotboll och vilka som är bra fotbollsspelare och nämner då flera 

män.  

Petronella: Jag vet nån som var superbra på fotboll. Nicsha [en tidigare tjej på förskolan] var 

superduktig på fotboll.  
 

Eftersom killarna enbart nämner män i diskussionen kan de förstärka diskursen att det enbart 

är killar som är bra fotbollsspelare. Det kan tolkas som att Petronella genom att positionera 

Nischa som bra fotbollsspelare, försöker skapa en motdiskurs där istället tjejer eller både 

tjejer och killar positioneras som skickliga fotbollsspelare. Det normkritiska arbetet 

innefattade även att uppmuntra könsöverskridande handlingar, vilket skedde framförallt med 

killar.  

 

Egils fläta 

Petronella flätar Egils lugg och sätter upp den med ett hårspänne. Sedan tittar hon på honom, ler och 

säger snygging. Egil springer sedan tillbaka till Jonas och Tom som han lekte med innan.  

Tom: (pekar på Egils fläta och ler) Det är fint.  

 

Genom att Petronella flätar Egils lugg uppmuntras han till en könsöverskridande handling. 

Egil positioneras utifrån feminint kodade attribut, han får dessutom positiv respons av 

Petronella, vilket kan medföra att han vill upprepa handlingen. Acceptansen för handlingen 

ökar eftersom Petronella som är en auktoritet, godkänt det feminint kodade attributet. Detta 

förstärks ytterligare då Egil får positiv respons från Tom. Petronella gör ingen stor sak av att 

Egil vill ha fläta och konstruerar därför inte handlingen som avvikande. Inte heller Toms 

kommentar tyder på att handlingen på något sätt avviker från normen. Petronellas fullständiga 

bemötande av Egil i situationen kan skapa en diskurs där feminint kodade attribut 

neutraliseras för killar. Det neutrala bemötandet av Petronella medför att handlingen tolkas 

som normkritisk snarare än kompensatorisk. Det går även att kategorisera handlingen som 

könsneutral, eftersom Petronella inte lägger vikt vid Egils kön i situationen. Det fanns flera 

tillfällen där killar med feminina attribut möttes av liknande bemötande från olika pedagoger. 

Oftast skedde detta utan anmärkningar från andra barn men det hände även att barn 

kommenterade. Pedagogerna sa inte alltid ifrån när detta skedde, vilket kan bero på att de inte 

uppfattade kommentarerna. Det hände även att pedagoger protesterade mot uttalandena, vilket 

vi kommer att återkomma till.  
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Det fanns situationer då pedagogerna pratade om genus med barnen. Under observationerna 

inträffade detta oftast då barnen själva belyste genusfrågor. Alla tre pedagoger betonade också 

detta under intervjuerna. Pia berättade att;  

 
Så fort det bränner till och man känner att någon har en väldigt fyrkantig åsikt om killigt och tjejigt, 

så pratar vi. Jag pratar med dom om det, det kan va liksom kopplat till färger och glitter och... ja ni vet 

ju... Hela alltet. 
 

Vi kunde observera två olika sätt som pedagogerna pratade med barnen om genusfrågor. Det 

första sättet; att agitera för jämställdhet, belyses i följande exempel. 

 

Killtröjan 

Barnen sitter och äter när Oskar pekar på Sofie vid ett annat bord.  

Oskar: varför har du en killtröja? 

Pia: Vet ni, det finns inga tjej och killtröjor, man har det man vill.  

Pia pratar en stund om tröjan, att den har fina färger och att roboten på tröjan är snygg. Sofie svarar inte 

på Pias kommentarer om tröjan. Oskar går senare fram till Sofie och pratar vidare om tröjan.  
 

Pia tar en tydlig ståndpunkt där hon agiterar för en genusfråga. Hon är tydlig med vad hon 

själv tycker och lägger även ner tid på att ge positiv respons och att uppvärdera Sofies tröja. 

Det är möjligt att Pias respons medför att Sofie även i fortsättningen använder tröjan för att bli 

positivt uppmärksammad. När Pia en lång stund pratar om tröjans fina färger knyter hon 

feminint kodade attribut till den av Oskar maskulint kodade tröjan. Det kan tolkas som att Pia 

förstärker en diskurs där utseende som är feminint kodat antas vara viktigt för Sofie som 

positioneras som utseendefokuserad. Under intervjun berättade Pia att hon samtidigt 

funderade på om Sofie hade ärvt tröjan av sin bror, vilket hon valde att inte nämna i 

situationen. Eftersom Pia menade att Sofie uppskattade klara färger funderade hon på om 

detta kunde vara anledningen till valet av tröja. Det kan förklara varför Pia valde att belysa 

tröjans färger. 

 

Följande exempel belyser hur pedagogerna istället för att agitera även kunde diskutera 

genusfrågor med barnen. Exemplet utgår från en planerad aktivitet där Petronella arbetar med 

likabehandling. Pedagogerna brukar göra trygghetsplaner tillsammans med barnen varje år, 

som sedan sparades i böcker illustrerade av barnen.  
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Trygghetsplanen 

Barnen (fyra killar och fyra tjejer) sitter i en ring och arbetar med trygghetsplanen. Linda sitter i 

Petronellas knä. Petronella växlar mellan att läsa från ett protokoll av barnens ord vid förra tillfället och 

att ställa frågor till barngruppen.  

 

Petronella: Hur ska man vara trygg? 

Alex: Inte slåss och sparkas. 

Tintin: man ska säga fint om man vill något.  

(Petronella ställer följdfrågor till barnen och det kommer några fler förslag)  

Petronella: (läser från protokollet) “pojkar och flickor kan leka tillsammans och bygga ett hus”.  

Carl: Och en pojke blir glad om han får en blomma av en tjej.  

Lisa: (Tittar på Carl) En tjej blir glad om hon får blomman av en pojke  

Carl: En pojke blir glad om tjejen bakar en kaka.  

Petronella: Men kan pojkar baka kakor?  

Flera barn: aaa  

Petronella: (vänder sig till Lisa) Brukar Henrik [storebror till Lisa] baka ibland?  

Lisa: Nej.  

Petronella: Men är han snäll då?  

Lisa: Han är jättesnäll. 

Petronella: Det är bra.  
 

Till skillnad mot det tidigare exemplet (Killtröjan) där Pia redan från början argumenterade 

och tydligt visade sin ståndpunkt, tar Petronella vad som vid en första anblick kan tolkas som 

en neutral position. Uttalandet; “men kan pojkar baka?” är formulerat som en fråga, vilket 

lättare möjliggör för barnen att komma med olika åsikter och förslag. Om Petronella istället 

hade formulerat frågan som ett påstående genom att säga “pojkar kan baka kakor” hade det 

inte skapat lika mycket utrymme för diskussion. Samtidigt tyder det kollektiva jakande svaret 

på att barnen är medvetna om vad de förväntas svara i situationen, och olika åsikter förs inte 

fram. Det är även en sluten fråga, vilket minskar utrymmet för olika typer av svar. Även om 

detta sätt att belysa genusfrågor kan tolkas som mer neutralt kan frågan i sig förstås som ett 

ställningstagande från Petronellas sida, eftersom hon väljer att reagera.  

 

Petronellas fråga om Henrik brukar baka, kan vara ett försök att styrka diskursen att killar kan 

baka genom att positionera honom som en könsöverskridande förebild. Detta fungerar dock 

inte eftersom Lisa inte bekräftar Petronellas förslag till positionering. Petronella försöker då 

istället att göra honom till en könsöverskridande förebild genom att positionera honom som 

snäll, vilket kan tolkas som en feminint kodad egenskap. När detta godtas är Petronella tydlig 

med sin åsikt genom att säga att det är bra att vara snäll.  

 

Vikten av att som pedagog inte tydligt ta ståndpunkt utan istället låta barnen själva diskutera 

genusfrågor betonades av Petra och Petronella under intervjuerna. Petra berättade att det var 
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viktigt att belysa att det fanns olika sätt att tänka på genus, genom att låta barnen föra fram 

sina åsikter utan att vuxna värderade dem. 

 

Att bli lyssnad på, att ha en åsikt är viktigare än [...] vad det kanske står för. Om det inte är någon 

väldigt provocerande tanke som att man gör någon illa. Det är ju helt oacceptabelt. Men då kommer 

man ju till hur man är som människa.  
 

Enligt pedagogerna hade barnen relativt medvetna vårdnadshavare och var medvetna själva. 

Detta menade de motverkade att det var stereotypa åsikter som fick utrymme i diskussionerna 

och medförde att pedagogerna kunde vara mer neutrala. Petronella berättade att de även 

kunde lyfta barnens genusfrågor i andra sammanhang. Genom att exempelvis belysa deras 

tankar på samlingen eller ställa följdfrågor och ge mer utrymme till någon som ansågs ha mer 

accepterade åsikter ur ett genusperspektiv. Petronella betonade flera gånger under intervjun 

att hon själv brukade berätta för barnen att de hade makt att förändra orättvisor. De 

positionerades således som aktiva som en jämställdhetsstrategi.   

 

Positionerande utifrån föreställningar om kön 

Detta tema är uppdelat utifrån de olika typer av positioneringar som framkommer i empirin. I 

kategorin Kön synliggörs av pedagogerna framkommer hur benämnandet av barn som killar 

och tjejer skapar olika positioneringar. I Beröring och fysisk närhet framkommer skillnader 

mellan pedagogernas fysiska beröring och fysiska avstånd mellan killar och tjejer samt vilka 

positioneringar detta medför. Slutligen visar kategorin Utseende och kläder hur 

positioneringar sker genom pedagogernas kommentarer kring barns utseende.  

 

Kön synliggörs av pedagogerna  

Under våra observationer betonades kön vid flera tillfällen genom att barn benämndes som 

killar och tjejer. 

 

Byggare Bob 

Då det är flera barn på avdelningen som till hösten ska börja i förskoleklass kommer 

förskoleklassläraren Peggy på besök. Fem killar sitter i ateljén tillsammans med Petronella och 

ritar, när Peggy kommer in i rummet.  
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Peggy: (Glatt) Jaha, här sitter värsta grabbligan. 

(Peggy berättar lite vart hon kommer ifrån och barnen äter frukt tillsammans) 

Peggy: Vad brukar ni göra på förskolan då? 

(Inget svar från barnen.) 

Peggy: Pojkar, vad brukar ni göra på förskolan när ni är här? 

(flera barn pratar i munnen på varandra)  

Carl: Bygga. 

Peggy: Jaha bygga, vad bygger ni? 

(Flera barn pratar i mun på varandra.) 

Peggy: Ja ni är ju som riktiga byggare Bob ni. (Ler). 
 

Genom att Peggy benämner barnen som; grabbligan, pojkar och byggare Bob, sker en 

upprepad positionering av barnen som just killar vilket kan befästa dikotomierna 

manligt/kvinnligt. Även om våra observationer visar att både killar och tjejer bygger på 

förskolan relaterar Peggy byggandet till manlighet och en manlig karaktär (Byggare Bob), 

vilket positionerar dem som pojkar och kan förstärka diskursen att pojkar bygger. Det Peggy 

inte kommenterar är att killarna sitter och ritar när hon kommer in i rummet, vilket kan tolkas 

som en feminint kodad handling. Peggy hade kunnat positionera killarna som tecknare och 

därmed skapat en motdiskurs mot målande som feminint kodat. Istället synliggörs inte 

handlingen utan fokus hamnar på byggande. Att Petronella inte reagerar på händelsen kan 

även förstärka Peggys positionerande då det kan ge intrycket av hon håller med den 

utomstående pedagogen. Detta medför att diskursen med pojkar som byggare riskerar att 

förstärkas ytterligare eftersom två auktoriteter i egenskap av att vara vuxna och pedagoger 

bekräftar positioneringen. Vid intervjun berättade Petronella att hon själv inte hade reflekterat 

över situationen när den uppkom.  

 

Pedagogerna tenderade att vid upprepade tillfällen benämna tjejer och killar som grupp. Dessa 

kommentarer kom ofta i samband med att barnen gjorde eller förväntades göra saker som är 

förknippade med dikotomierna med manligt/kvinnligt exempelvis att städa för tjejer eller att 

bygga för killar. De förekom även i sammanhang där pedagogerna använde sig av 

jämställdhetspedagogiska strategier.  

 

Blompojkarna 

Elsa, Sigrid och David håller på att plantera med Pia. Lars, Anders och Molly kommer springande och 

sätter sig vid bordet. 

Pia: Nu kanske det kommer några blompojkar. (Lars springer iväg igen) 

Pia: (lågmält) Nej, dom är inte intresserade.  

(En stund senare har Petronella börjat spela innebandy med 6 killar vid andra änden av gården. Plötsligt 

hörs ett tjut från henne. ) 
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Pia: (glatt) Hon GJORDE MÅL. Det är hon mot alla killarna ... (tittar på mig och sedan bort mot de 

bandyspelande barnen) och tjejerna.  

(Petronella går en stund senare förbi blombordet)  

Pia: Hur går det för gossarna? (Petronella svarar inte på detta utan går vidare.) 
 

Uttalandet “nu kanske det kommer några blompojkar” kan tolkas som ett försök till 

kompensatorisk pedagogik. Genom att positionera killarna som blomintresserade försöker Pia 

få med dem i den feminint kodade aktiviteten, och skapa en diskurs med killar som 

blomintresserade. Hennes kommentar om deras ointresse kan samtidigt forma en motdiskurs 

till detta, ifall den uppfattas av de andra barnen. Att Pia benämner killarna som grupp trots att 

även Molly kommer till bordet förstärker hennes fokus på killarnas deltagande samtidigt som 

Molly osynliggörs genom att hennes ankomst inte uppmärksammas. När Pia säger “hon är 

ensam mot alla killarna” kan det ha två funktioner. Det kan betona Petronellas kompetens att 

spela innebandy, vilket kan tolkas som ett försök till att göra Petronella till en 

könsöverskridande förebild. Samtidigt betonas att Petronella möter just killar i innebandyn då 

barnen positioneras som killar istället för barn. Barnens kön görs på så sätt relevant för 

Petronellas prestation, det tydliggörs även för barnen vid blombordet att det är just killar som 

spelar innebandy, vilket förstärker diskursen av killar som sportintresserade. 

 

När Pia tar en paus och tittar på observatören för att sedan säga “och tjejerna”, kan det 

uppfattas som ett sätt för henne att rätta sig och visar på medvetenhet. Detta blir extra tydligt 

då inga tjejer, förutom Petronella är med och spelar. Det kan även tolkas som att 

observatörens närvaro påverkar situationen genom att påminna Pia om ett genusperspektiv. 

Trots att hon rättar sig återgår hon senare till att positionera de bandyspelande barnen som 

pojkar. Eftersom Pia i denna situation vid upprepade tillfällen positionerar barnen som pojkar 

riskerar dikotomierna manligt/kvinnligt att förstärkas.  

 

Under intervjun framkom att Pia inte ville benämna barnen som pojkar och flickor. Tanken 

hade uppkommit efter en diskussion med en före detta kollega som belyst problematiken. 

 

Det skulle jag vilja sudda bort. Jag skulle hellre vilja prata om dom som barnen liksom [...]. Att där 

försöka säga barnen … det tycker jag är bra. [...] Jag menar... säger man tjejer och killar då hjälper man 

ju till att liksom dela då. [...] Att det blir som två grupper. Det tycker jag att man ska försöka tänka på.  
 



43 
 

 

Beröring och fysisk närhet 

Pedagogerna positionerade inte enbart barnen genom att benämna dem utifrån kön utan det 

skedde även andra typer av positioneringar i relation till pedagogernas bemötande av olika 

barn, samt genom vad de valde att uppmärksamma barnen för. Under den första 

observationsdagen uppfattade vi en skillnad i pedagogernas bemötande då tjejer fick mer 

fysisk kontakt av pedagogerna. Detta undersöktes vidare genom att anteckna när och på vilket 

sätt ett barn fick fysisk kontakt av en pedagog. När observationerna avslutats gick vi igenom 

observationsanteckningarna var för sig och räknade hur många gånger vi noterat att killar 

respektive tjejer fick fysisk kontakt med en pedagog. Resultaten jämfördes med varandra för 

att stärka validiteten. Resultat 1 visar att killar fick fysisk kontakt vid 8 tillfällen medan tjejer 

fick det vid 14, alltså nästan dubbelt så mycket. Resultat 2 visar samma tendens då killar fick 

fysisk kontakt 19 gånger och tjejer 47 gånger. Det vill säga lite mer än dubbelt så mycket för 

tjejer i jämförelse med killar. Eftersom båda resultaten visar på stora skillnader, menar vi att 

ett mönster där tjejer generellt sett fick mer fysisk kontakt går att urskilja. 

 

Kontakten var även mer jämnt utspridd mellan tjejerna. Alla tjejer i barngruppen fick fysisk 

kontakt men en tjej fick något oftare kontakt än de andra. Inom gruppen killar var det 

framförallt två killar som fick den större delen av kontakten. Sättet som pedagogerna rörde 

vid killar respektive tjejer skilde sig åt. Det var vanligare att pedagoger rörde vid tjejers hår 

eller kläder. När pedagogerna vidrörde killars hår var det vanligare att de rufsade i håret. 

Beröringen av tjejers hår var mer varsamt genom att pedagogerna strök över håret. Beröringen 

med tjejerna tenderade även att pågå under längre stunder.  

 

Under intervjuerna kommenterade Petronella tendensen till att tjejer fick mer beröring. Hon 

menade att det var vanligare att tjejerna själva tog initiativ till beröring och att vissa killar inte 

ville ha fysisk kontakt.  

 

Jag har en väldigt nära relation till dom här barnen. Vissa av pojkarna är ju kramiga och då kramas vi 

ju förstås, men ni har säkert märkt att några av tjejerna ... dom är mer kramiga [...] Stina behöver 

väldigt mycket närhet ... beröring och kramar. 
 

Barnens behov verkar vara en utgångspunkt för Petronella. Förutom att hon betonar att barns 

vilja ska vara styrande positionerar hon samtidigt Stina som i behov av närhet. Hon belyste 
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flera gånger under intervjun att det var viktigt att vara medveten om att alla barn är olika och 

har olika behov. Hon betonade även att barnens integritet är en betydande aspekt och att det 

viktigaste är att barnen själva får ta initiativ till fysisk kontakt utan att känna sig pressade eller 

tvingade. Precis som Petronella uttryckte såg vi tendenser till att tjejerna oftare tog initiativ 

till fysisk kontakt med pedagogerna än vad killarna gjorde. Vi uppmärksammade dock även 

fler handlingar där pedagogerna antingen själva gick fram och gav fysisk kontakt till tjejer 

eller genom subtila gester bjöd in till fysisk kontakt.  

 

Det var även vanligare att en större andel tjejer befann sig i ateljén och mittenrummet än 

killarna. Detta medförde att de oftare var fysiskt närmare pedagogerna eftersom pedagogerna 

befann sig i dessa rum under längre stunder än i lekrummet. Även om pedagogerna 

kontinuerligt tittade in i lekrummet och kunde sitta där under perioder. Det bör tilläggas att 

Ateljén var där pedagogerna hade sina papper och viktiga dokument vilket motiverade för 

dem att befinna sig där. Det var även vanligare att fler pedagoger satt nära tjejerna vid 

fruktstunden. Att pedagogerna hade mer fysisk kontakt med tjejer i kombination med att de 

också ofta befann sig fysiskt närmare dem, kan medföra skilda positioneringar av killar 

respektive tjejer. Eftersom pedagogerna oftare befann sig längre ifrån killarna som fick 

mindre beröring medförde det att de positionerades som mer självständiga medan tjejerna 

positionerades som i större behov av närhet och som mer relationsinriktade gentemot 

pedagogerna.  

 

Utseende och kläder  

Den fysiska beröringen sammanföll ofta med kommentarer kring barns utseende eller kläder. 

Även om både tjejer och killars utseende kommenterades tenderade pedagogerna att oftare 

kommentera tjejers utseende och att också röra mer vid deras kläder vid dessa tillfällen. Det 

kan tolkas som att tjejer oftare positionerades som intresserade av utseende genom att de 

förväntades lägga större vikt vid feminint kodade attribut. Denna upprepade positionering kan 

skapa en naturaliseringsprocess som förstärker diskursen att utseendefokusering förknippas 

med kvinnlighet. Nedanstående exempel visar att sättet som pedagoger kommenterade killar 

respektive tjejers utseende på medförde skilda positioneringar.  
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Sommarklänning och sportstrumpor 

Pia: OOOH ALVA! (sträcker upp armarna, positivt tonfall) Gud vad du var somrig! (ställer sig på knä 

tar tag i klänningen). Är den helt ny? 

Alva: (tittar ner i marken) aa. 

Pia: Och titta, guldknappar också (samtidigt som hon fortfarande håller i klänningen och pillar på 

knapparna,) Går den ut om man snurrar med den också? Såhär: ooooh! (Pia snurrar) 

Alva: Nej. 

Pia: Nähä. 

(Pia vänder sig till en annan vuxen och börjar prata med denne istället, efter en stund går Pia in i 

mittenrummet. Fredrik som kommer från stora lekrummet går förbi henne. Hon tar då tag om hans 

axlar). 

Pia: Titta, nu ska du får se, titta, titta. (Fredrik vänder sig om och Pia vrider upp foten och visar sina 

strumpor.). 

Pia: Puma [märke för sportkläder]. Precis vad du har där (pekar på Fredriks tröja). Pia går in i stora 

lekrummet och sätter sig ner mellan Victor och Stefan som bygger med Lego. Där börjar hon prata 

fotboll och nämner då fotbollsspelaren Zlatan.  

Pia: Ja han är skadad han har gjort illa båda korsbanden, där bak och där fram. Titta mina strumpor 

(Visar märket för killarna). Det är Puma. 

Stefan: Jag har också TITTA TITTA. (Han drar ner dragkedjan på sin tröja och visar sitt pumamärke). 

Pia: (Positivt tonfall) Ja men titta. 
 

Alva får positiv respons och uppmärksamhet av Pia på grund av feminint kodade attribut. 

hans Även om Pia inte säger att klänningen är fin kan hennes positiva tonfall och kroppsspråk 

ändå göra att Alva tolkar valet att ha klänning på sig som något eftersträvansvärt, vilket kan 

medföra att hon fortsätter klä sig i klänning. I uppmärksammandet av Alvas kläder ligger en 

förväntan att detta är något Alva är intresserad av, något Alva inte responderar nämnvärt på. 

Hon positioneras således som klädintresserad av Pia. När Alva inte vill snurra i sin klänning 

avbryts konversationen relativt abrupt, vilket tydliggör att det är kläder som Pia ger Alva 

uppmärksamhet för. 

 

Det kan tolkas som att Pia positionerar tjejen och killarna på olika sätt i denna situation även 

om hon utför liknande handlingar. Pia har inte ett lika tydligt fokus på killarnas kläder som i 

konversationen med Alva där fokus ligger på klädesplagget. Pia pratar enbart om klänningens 

utseende och rör även mer vid Alvas klänning. Situationen kan förstås som att hon 

positioneras som sin klänning och passiv, eftersom klänningen får en överordnad roll framför 

Alvas intressen, egenskaper eller handlingar. Kommentarerna som är riktade till killarna 

grundar sig istället i maskulint kodade aktiviteter och attribut, genom hänvisningen till 

sportmärket och samtalet om fotboll. I samtalet med killarna är kläderna sekundära medan 

intressen och egenskaper är i fokus. De positioneras som aktiva och sportintresserade, en 

maskulint kodad aktivitet framför utseendefokuserade och passiva. Pias talakter kan i båda 
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situationerna leda till att barnen vill fortsätta att använda den typ av kläder som 

uppmärksammas, vilket förstärker diskursen att killar och tjejer klär sig olika.  

 

Vi uppmärksammade att det framförallt var när tjejer hade klänning som de fick positiv 

uppmärksamhet från pedagogerna. Eftersom handlingarna upprepades kan det leda till att de 

blir performativa. Det kan ytterligare förstärka diskursen både att tjejer förväntas bry sig om 

utseende men även vilken typ av kläder tjejer förväntas ha. Denna diskurs synliggörs och 

problematiseras ytterligare i följande exempel. 

 

Den glittriga klänningen 

Pia kommer in i hallen där Lisa står och vänder sig till Lisa.  

Pia: (entusiastiskt) Vart är den glittriga klänningen?  

Lisa: (Ljus röst, håller upp kjolen) Titta min fina kjol. 

Pia: Vart är den glittriga klänningen som du hade igår? 

Lisa: Hemma... Men jag har rosa kjol. 

Pia: Ja jag ser det. 
 

När Pia med entusiastiskt tonfall frågar om den glittriga klänningen är det möjligt att Lisa 

tolkar det som att hon förväntas ha just den klänningen för att fortsättningsvis bli positivt 

bekräftad. Att Lisa får en ljusare röst och betonar att hon har kjol kan tolkas som att hon 

försöker göra kön på det sätt som hon tror att Pia förväntar sig. När Pia inte ger någon respons 

på detta utan återigen frågar om den glittriga klänningen försöker Lisa ännu en gång betona 

sin kjol. Det räcker inte för Lisa att hänvisa till det feminint kodade attributet rosa kjol, utan 

det behöver vara rätt sorts attribut för att få en entusiastisk respons av Pia. Även om Pia 

slutligen bekräftar kjolen är det inte med samma entusiasm som hennes kommentar om den 

frånvarande glittriga klänningen. Lisa positioneras som en person som förväntas tycka att 

kläder är viktigt. Genom att vid upprepade tillfällen fråga Lisa om den glittriga klänningen 

och samtidigt inte ge respons på hennes kommentarer om kjolen, riskerar Pia att förstärka en 

diskurs kring vad som anses vara feminint, där vissa feminint kodade attribut inte bedöms 

tillräckliga. Det kan tolkas som att Lisa positioneras som otillräcklig eftersom hon inte har rätt 

typ av feminina attribut utifrån Pias bemötande. 

 

Under intervjuerna belyste Petra att hur de gav kommentarer kring utseende kunde vara en del 

av jämställdhetsarbetet. Hon menade att pedagoger inte behövde lägga en värdering i kläderna 
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som barnen hade genom att exempelvis benämna dem som fina, utan snarare lyfta dem utifrån 

andra egenskaper; 

 

Någon kanske är jättenöjd över sina skor.” Ja vilka bra skor undrar om dom där går bra att springa i”. 

Alltså... man behöver inte lägga någon värdering på om det är ett par glittriga sandaler, eller ett par 

sneakers, eller om dom är rosa [...]. Barn är ju oftast stolta över nånting dom har fått. Så är det ju, och 

barn i en viss ålder väljer ju saker som är tilltalande. Att det lyser, att det glittrar, att det är färg, att det 

blinkar. Det är ju så med våra… juveler.  
 

Detta uttalande motsägs till viss del av observationerna. Det hände att pedagogerna använde 

begrepp som fin och snygg när barns utseende kommenterades. I de situationer då dessa ord 

inte användes visar observationerna att pedagogerna använde sig av kroppsspråk och olika 

tonfall som ändå värderade kläderna, vilket framkommer i tidigare exempel. Pia beskrev det 

som problematiskt att barnen kom hemifrån i feminint och maskulint kodade kläder. Därför sa 

hon att det var viktigt att prata med barnen om att alla kan ha olika färger på sina kläder.  

 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt sammanfattas svaren på frågeställningarna och resultatet diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning. Resultatdiskussionen inleds med en presentation av 

pedagogernas jämställdhetspedagogiska strategier och senare hur de positionerar barn ur ett 

genusperspektiv. Slutligen diskuteras slutsatser i förhållande till resultatet.  

 

Pedagogernas jämställdhetsstrategier 

Det framkommer att pedagogerna använde sig av tre jämställdhetspedagogiska strategier i 

interaktionen med barnen. Dessa är: könsneutralitet, kompensatorisk pedagogik och 

normkritisk pedagogik.  

 

Könsneutralitet 

Pedagogerna berättade att en del av jämställdhetsarbetet fokuserade på förskolans miljö och 

vad som uppfattades som könsneutralt lekmaterial. Detta är inte fokus för vår studie då 

utformandet av miljön utifrån studiens empiri inte kan betraktas som en handling i interaktion 
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med barnen. Pedagogerna berättade att de försökte att inte lägga vikt vid barns kön. Det 

framkommer i exemplet Egils fläta eftersom kön inte betonas i exemplet och handlingen inte 

görs avvikande. Pedagogerna berättade även att de försökte säga kompisar istället för pojkar 

och flickor vilket också kan tolkas som ett led i det könsneutrala arbetet, då könsneutralitet 

utifrån Dolk (2013) kan innebära användandet av ett könsneutralt språk. Det framkommer 

samtidigt pedagogerna inte var konsekventa med detta, eftersom de vid flera tillfällen 

benämnde barnen som killar och tjejer (Gossar och Beyblades; Blompojkar), samt tillskrev 

barn feminint respektive maskulint kodade attribut och handlingar (Sommarklänning och 

fotbollsstrumpor). Då barnen benämndes som grupper osynliggjordes även individuella 

skillnader inom gruppen. Detta kan jämföras med Eidevalds (2009) och Hellmans (2010) 

studier. I dessa studier trodde pedagogerna att de utgick från varje barns individuella behov, 

trots att de egentligen tillskrev grupperna killar och tjejer skilda egenskaper förknippade med 

ett traditionellt biologiskt perspektiv på kön. Båda dessa saker kan enligt Butler (2006) 

förstärka dikotomin manligt/kvinnligt. Då pedagogernas beskrivning av sitt könsneutrala 

arbete i föreliggande studie inte överensstämde med deras handlingar framkommer att de inte 

alltid var medvetna om sitt agerande. Denna tendens synliggörs även i Eidevalds (2009) 

studie och han skriver att det är vanligt att pedagoger är omedvetna i sitt handlande, vilket 

riskerar att förstärka traditionella könsnormer.  

 

Sandström, Stier och Sandberg (2013) problematiserar könsneutralitet genom sin beskrivning 

av instrumental gender approach. De menar att strategin riskerar att osynliggöra 

maktstrukturer då ojämlikhet inte uppmärksammas. Även Judith Butler (2007) menar att det 

finns en risk att maktstrukturer osynliggörs om kön aldrig blir belyst. Det var dock inte fallet 

på den studerade förskolan. Pedagogerna lyfte barnens tankar om genus vid flera tillfällen, 

vilket vi återkommer till i sammanfattningen av pedagogernas normkritiska arbete.  

 

Kompensatorisk pedagogik   

Pedagogernas kompensatoriska arbete innefattade att bredda barns aktivitetsval genom att 

exempelvis uppmuntra killar att göra feminint kodade aktiviteter eller vice versa. Detta ligger 

i linje med beskrivningen av kompensatorisk pedagogik (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). 



49 
 

 

Dolk (2011) kritiserar den kompensatoriska pedagogiken ur ett normkritiskt perspektiv 

eftersom den utgår från dikotomierna tjejer och killar för att kompensera dem för brister, 

vilket kan förstärka denna dikotomi. Även Eidevald och Lenz Taguchi (2011) menar att det 

kompensatoriska arbetet riskerar att förstärka könsskillnader exempelvis genom att barn delas 

in i tjej- och killgrupper. Detta mönster bekräftas i föreliggande studie. Även om pedagogerna 

inte delade in barnen i tjej- och killgrupper, låg det kompensatoriska arbetet ofta på en 

gruppnivå när det gällde aktiviteter. Det kompensatoriska arbetet tenderade i många fall att 

skapa eller förstärka skillnader mellan killar och tjejer som grupp (Gossar och Beyblades; 

Blompojkar). Detta fokus på att kompensera för brister som gruppen killar eller gruppen tjejer 

anses ha, riskerar att osynliggöra de faktiska behoven mellan individerna i gruppen. Denna 

tendens framkommer även i Eidevald (2009) och Hellmans (2010) studie där några individer 

fick representera hela gruppens behov vilket medförde att stereotypa föreställningar 

förstärktes. Detta mönster bekräftas i vår studie då många situationer där pedagogerna 

benämnde barn som grupper av killar och tjejer ofta positionerade dem utifrån ett biologiskt 

perspektiv på kön (Byggare Bob). Däremot när det gällde att ge barn möjlighet till olika 

känslouttryck var arbetet mer inriktat på en individnivå vilket bland annat framkommer i 

jämförelsen Arg och ledsen. 

 

Det kompensatoriska arbetet innefattade uppmuntrandet av könsöverskridande handlingar. 

Detta uppmärksammade vi riskerade att förstärka dikotomin manligt/kvinnligt genom att de 

gjordes avvikande, vilket bland annat framkommer i citatet starka tjejer. Detta mönster 

beskrivs även av Calla Wiklund, Ingela Petrusson-Nahlin och Hedda Schönbeck (2011) som 

menar att uppmärksammandet av könsöverskridande handlingar riskerar att förstärka dem 

som avvikande. Vår empiri visar dock att det även fanns tillfällen då pedagogerna 

uppmuntrade barnen till könsöverskridande handlingar utan att betona dem som just 

avvikande, vilket vi återkommer till under rubriken normkritisk pedagogik.  

 

Den kompensatoriska pedagogiken fokuserade framförallt på killar. Detta kan bero på att 

vissa handlingar var så socialt accepterade i förskolan att kompensatorisk pedagogik gentemot 

tjejer inte ansågs nödvändig. Att tjejer byggde med lego eller konstruerade saker var inget 

som lades vikt vid även om en större andel killar tenderade att leka med Beyblades. Det kan 

även bero på att pedagogernas tidigare kompensatoriska arbete som riktats mot tjejer 
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exempelvis genom att inbjuda dem att delta i sport, hade getts upp då tjejerna inte ansågs 

intresserade. Det kan vara förknippat med pedagogernas förväntningar på olika barn. Flera 

studier visar att pedagogers föreställningar om pojkar och flickor ofta bottnar i stereotypa 

föreställningar om kön (Eidevald, 2009; Runions, 2014; Woods, Bosacki & Coplan, 2016). 

Eidevald (2009) visar dessutom att dessa föreställningar ofta inte överensstämmer med 

barnens egna positioneringar. Huruvida detta var fallet i föreliggande studie är svårt att svara 

på. 

 

Normkritisk pedagogik  

Pedagogerna i vår studie använde sig av ett antal olika angreppssätt som kan uppfattas som 

normkritiska, såsom att prata med barnen om genusfrågor, att belysa eller agera 

könsöverskridande förebilder, eller att uppmuntra till könsöverskridande handlingar utan att 

betona dem som avvikande.  

 

Dolk (2013) och Frödén (2012) skriver att det är viktigt att lyfta barns funderingar kring 

genus för att ifrågasätta maktstrukturer. Det framkommer att pedagogerna i föreliggande 

studie hade två sätt att diskutera genusfrågor med barnen. Det första tillvägagångssättet är att 

pedagogerna agiterar för jämställdhet genom att tydliggöra sina åsikter och aktivt säga ifrån 

då de upplever att barn uttrycker sig stereotypt (Killtröjan). Detta kan problematiseras då 

pedagogerna i Dolks (2013) studie tenderade att positionera barn som passiva genom att inte 

uppmuntra till reflektion, vilket blir problematiskt då det begränsar barns möjlighet att 

förändra. Något som borde vara en viktig del av jämställdhetsarbetet. Hur vuxna pratar med 

barn om jämställdhet är därför centralt och hon förespråkar öppna frågor och gemensamma 

diskussioner framför monolog.  

 

Det andra tillvägagångssättet att diskutera jämställdhetsfrågor kan utifrån Dolks (2013) 

argumentation vara positivt. Tillvägagångssättet innefattade att ställa frågor och låta barnen 

själva resonera kring jämställdhet (Likabehandlingsplanen). Denna strategi betonades även 

under intervjun då pedagogerna uttryckte att det var viktigt med neutralitet genom att inte 

tydligt visa sina egna åsikter. Även pedagogerna i Dolks (2013) studie eftersträvade 

neutralitet, vilket medförde att de sällan tog initiativ till att prata om känsliga frågor. Detta av 
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rädsla för att förstärka skillnader och framstå politiska. Samma tendens var synlig i vår empiri 

eftersom de exempel på diskussioner som framkom oftast utgick från barnens initiativ. Det 

kan även vara en anledning till att pedagogerna i vissa situationer ställde frågor och försökte 

undvika att visa sina egna värderingar. Dolk (2013) menar dock att det inte går att vara neutral 

eftersom förskolan grundar sig på samhällets värderingar. Däremot kan de normer som 

uppfattas självklara tolkas som neutrala. Detta medför att ett neutralt bemötande inte är 

neutralt utan fortfarande speglar pedagogernas värderingar (Dolk, 2013). Det framkommer att 

pedagogerna i föreliggande studie använde sig av en typ av osynlig styrning 

(Likabehandlingsplanen) där de genom sina frågor och genom att ge mer utrymme till vissa 

barn styrde diskussionen. 

 

Sandström, Stier och Sandberg (2013) menar att det är nödvändigt att problematisera barns 

funderingar kring genus eftersom de är påverkade av samhällets normer. Att inte diskutera 

barns tankar riskerar därför att förstärka könsnormer. Till skillnad från förskolan i Dolks 

(2013) studie där genusdiskussioner sällan uppkom var det ett relativt frekvent i föreliggande 

studie. Det framkom också att pedagogerna ansåg barnen vara genusmedvetna. Pedagogerna 

uppmuntrade även barnens tankar och uttryckte att de hade makt att förändra orättvisor. Detta 

positionerar barnen som aktörer i jämställdhetsarbetet vilket Dolk (2013) menar medför en 

större möjlighet för barn att själva skapa en förändring. 

 

Pedagogerna lyfte eller agerade som könsöverskridande förebilder, vilket framkommer i 

exemplet fotbollskillar. Även pedagogerna i Dolks (2013) studie använde förebilder som ett 

genuspedagogiskt tillvägagångssätt, något som hon problematiserar. Även om fokus på 

förebilder synliggör individuella framgångar riskerar det att osynliggöra makthierarkier och 

motsättningar, vilket medför att barnen inte till samma grad utvecklar sin förmåga att 

problematisera och reflektera kring orättvisor (Dolk, 2013).  

 

Pedagogerna uppmuntrade även könsöverskridande handlingar inom normkritisk pedagogik 

(Egils fläta). Anledningen till att vi sorterat dessa handlingar som normkritiska snarare än 

kompensatoriska är för att pedagogerna inte särskilt betonade eller lade vikt vid barnens 

uppfattade kön. Detta motverkar risken som Wiklund, Petrusson-Nahlin och Schönbäck, 

(2011) belyser. Genom att uppmuntra könsöverskridande handlingar riskerar de att förstärkas 
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som avvikande genom att normbrott synliggörs. Risken motverkas i exemplet eftersom 

Petronella inte lägger vikt vid i kön i handlingen eller synliggör den som något avvikande. 

Frödén (2012) menar att handlingar som upprepas kan neutraliseras genom 

naturaliseringsprocessen. Om denna typ av handlingar upprepas i verksamheten finns därför 

chansen att de uppfattas som neutrala.  

 

Hur positioneras barnen ur ett genusperspektiv  

Flera studier visar att barn i förskolan behandlas olika beroende på om de uppfattas som tjejer 

eller killar (Eidevald, 2009; Hellman, 2010; Månsson, 2000; Runions 2014). Det är även fallet 

i föreliggande studie. De som uppfattades som killar respektive tjejer fick inte alltid ett 

likvärdigt bemötande av pedagogerna, vilket ledde till skilda positioneringar. Det 

framkommer att pedagogerna hade mer kroppskontakt, var fysiskt närmare tjejerna och oftare 

gav dem uppmärksamhet för kläder. Tjejer positionerades således oftare i behov av närhet, 

utifrån utseende och som passiva, medan killarna positionerades som mer autonoma då de inte 

upplevdes ha samma behov av närhet eller fysisk kontakt. Motsatta positioneringar 

framkommer i Månssons (2000) resultat. Där var det istället killarna som fick mer närhet i 

situationer som blöjbyte samt på- och avklädning. Tjejerna beskrevs som mer bestämmande 

och självgående, medan killarna beskrevs ha ett större behov av närhet. Då vi inte har 

undersökt blöjbyte samt på- och avklädning kan vi inte svara på om det var situationerna i sig 

som skilde sig åt eller om det handlar om olika kontexter. Barnen i Månssons (2000) studie 

var yngre vilket också kan ha påverkat bemötandet. Däremot visar Ewing och Taylors (2009) 

studie liknande resultat som vårt där pedagogerna ansåg sig ha en närmare och mindre 

konfliktfylld relation till tjejerna än till killarna. Dessutom beskrev pedagogerna en 

beroenderelation som mer problematisk när det gällde killar än tjejer. Det kan medföra att 

killarna uppfostras mer autonomt och inte i lika hög grad tillåts utveckla en lika nära relation 

till pedagogerna då det lättare associerades som problematiskt.  

 

Även då både tjejer och killars kläder kommenterades kunde detta skapa skilda 

positioneringar. Detta framkommer i exemplet Sommarklänning och sportstrumpor där 

killarna positioneras som mer aktiva medan tjejen i samma exempel positioneras som passiv 

och tillskrivs feminint kodade attribut. Detta kan jämföras med Wiklund, Petrusson-Nahlin 
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och Schönbäck (2011) som menar att det maskulint kodade språket har en förväntan om 

aktivitet medan det feminint har en förväntan om passivitet. Att pedagoger tenderar beskriva 

killar som mer aktiva framkommer i Woods, Bosacki och Coplans (2016) studie där 

pedagogerna beskrev killarna som mer fysiskt aktiva medan tjejerna uppfattades som mer 

emotionella och relationsinriktade.  

 

Barnen positionerades även som killar och tjejer genom att de benämndes som just killar och 

tjejer. Detta skedde framförallt med killar och oftast i könsstereotypa sammanhang (Byggare 

Bob). Som vi tidigare beskrivit är denna positionering problematisk eftersom den ur ett 

poststrukturalistiskt feministiskt perspektiv riskerar att förstärka skillnader mellan killar och 

tjejer genom att de görs till dikotomier (Butler, 2006). I intervjuerna framkom att detta inte 

var ett beteende pedagogerna eftersträvade då de försökte undvika att köna barnen i onödan. 

Att pedagogerna trots detta ändå gjorde denna typ av positionering kan förstås utifrån 

Eidevalds (2009) studie där det framkommer att pedagoger ofta agerar annorlunda än de 

tänker att de gör. Han skriver att pedagogers oreflekterade handlingar till större grad riskerar 

att förstärka könsnormer. Detta bekräftas även av vårt teoretiska perspektiv där tal och 

språkhandlingar betonas som ett verktyg för konstruktionen av kön (Butler, 2006). Eftersom 

tankar om hur pedagogerna vill agera eller tänker att de agerar får mindre effekt än vad 

pedagogerna faktiskt gör i situationerna. Eidevald (2009) och Hellmans (2010) resultat visar 

även att pedagogerna hade en benägenhet att behandla barn som enhetliga grupper av pojkar 

och flickor, vilket osynliggjorde individuella skillnader och kunde förstärka traditionella 

könsnormer. Samma tendens återfinns i vår studie när pedagogerna benämnde barn som 

grupper av killar och tjejer.  

 

I föreliggande studie använde sig pedagogerna även av positionering inom och som en del av 

olika jämställdhetspedagogiska strategier. Adriany och Warin (2014) menar att det är viktigt 

att inkludera det som är normavvikande, för att motverka att barns handlingsutrymme 

minskar. Detta gjorde pedagogerna i vår studie genom att positionera barnen 

könsöverskridande. Det framkommer i exemplet Blompojkar där killarna positionerades som 

blomintresserade det vill säga en feminint kodad aktivitet eller i exemplet Egils fläta där Egil 

tillskrivs feminina attribut. Det framkommer även i exemplet starka tjejer, där Petronella 

positionerar Julia som stark. Exemplet visar samtidigt att positioneringarna inom 
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jämställdhetsstrategierna kunde få oanade effekter eftersom Julia samtidigt positioneras som 

avvikande. Detta kan bekräftas genom Wiklund, Petrusson-Nahlin och Schönbäck (2011) som 

menar att uppmärksammandet av könsöverskridande handlingar riskerar att förstärka dem 

som avvikande. Detta tydliggörs i beskrivningen av pedagogernas kompensatoriska arbete då 

de till större del positionerade barnen som killar och tjejer när de arbetade kompensatoriskt.  

 

Slutsatser  

Pedagogens roll för barns möjligheter till ett varierat könsuttryck betonas i förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016). Därför är pedagogernas jämställdhetspedagogiska strategier av relevans 

för utvecklingen av jämställdhetsarbetet i förskolan. I föreliggande studie framkommer att 

pedagogerna använde sig av flera ibland motsägelsefulla strategier och att de inte var 

konsekventa med de strategier de använde sig av. Detta får didaktiska konsekvenser då 

strategierna får mindre verkan eftersom inkonsekvensen samt kombinationen av olika 

strategier kan skapa motsatta effekter. Detta framkommer exempelvis genom växlingen 

mellan könsneutralitet och kompensatorisk pedagogik. Könsneutralitet strävar efter att göra 

kön irrelevant genom bland annat ett könsneutralt språk och bemötande (Dolk, 2013). Den 

kompensatoriska pedagogiken tenderar istället att belysa kön genom undersökandet av vad 

killar och tjejer behöver kompenseras för (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Om pedagogerna 

i vår studie varit konsekventa med könsneutralitet och kön aldrig gjorts relevant i 

verksamheten hade det kanske medfört situerad könsavkodning på liknande sätt som i 

Frödéns (2012) studie där pedagogerna genom upprepade talakter gjorde kön irrelevant i den 

specifika kontexten. Pedagogerna i vår studie växlade istället mellan att i vissa situationer inte 

lägga vikt vid kön (Egils fläta) och i andra betona kön (Gossar och Beyblades). 

Inkonsekvensen kan ha medfört att pedagogernas handlingar inte blev performativa vilket 

gjorde att effekterna av den situerade könsavkodningen uteblev. Inkonsekvensen framkom 

även genom att pedagogerna i vissa situationer tydligt tog avstånd mot koncept som kill- och 

tjejkläder (Killtröjan) och samtidigt i andra situationer betona olikheter i tjejers och killars sätt 

att klä sig (Sommarklänning och sportstrumpor). 

 

Enligt Skolinspektionens (2017) rapport är det vanligt förekommande att jämställdhetsarbetet 

är osystematiskt, vilket riskerar att överföra stereotypa könsnormer till barnen. Vikten av ett 
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gemensamt förhållningssätt belyses även av Hillevi Lenz Taguchi (2014) som skriver att 

pedagogerna genom sin auktoritet gemensamt skapar styrande diskurser som påverkar 

kontexten. Frödén (2012) menar att en enskild pedagogs handlingar får minskad effekt om de 

inte är konsekvent i arbetslaget. Detta är i linje med Sandström, Stier och Sandbergs (2013) 

strategi Agitative proactive gender approach som betonar att pedagoger bör ha ett 

reflekterande förhållningssätt, och ifrågasätta normer och sina egna värderingar genom 

gemensam reflektion. Därför hävdar vi att gemensam reflektion och ett gemensamt 

förhållningssätt är av vikt för att utveckla förskolans jämställdhetspedagogiska arbete.  

 

Det kan samtidigt finnas en styrka i växlingen mellan strategier och angreppssätt. Till skillnad 

från instrumental gender approach där könsneutraliteten ledde till att barns funderingar kring 

genus inte uppmärksammades (Sandström, Stier & Sandberg, 2013), bytte pedagogerna i vår 

studie ofta strategi. Detta medförde en flexibilitet och en utökad möjlighet att belysa och 

diskutera jämställdhetsfrågor i verksamheten. Exempelvis genom växlingen mellan att agitera 

för jämställdhet och att diskutera jämställdhetsfrågor.  

 

I Arvidsons (2014) studie framkommer att genuspedagogerna menade att pedagoger inte 

arbetar med genus som en integrerad del av verksamheten, något som ansågs viktigt. Detta 

särskiljer vår studie från Arvidsons (2014), eftersom det framkom att pedagogerna inte enbart 

arbetade med genus under specifika aktiviteter, utan som en integrerad del av pedagogernas 

bemötande. 

 

Vi har utifrån poststrukturalistisk feminism presenterat flera situationer där pedagogerna 

positionerar barnen. Dels genom att benämna dem som killar och tjejer och utifrån feminint 

och maskulint kodade attribut och egenskaper (Den glittriga klänningen; Byggare Bob; 

Sommarklänning och sportstrumpor). Pedagogerna har även använt positioneringarna som en 

del av olika jämställdhetspedagogiska strategier. Detta genom att uppmuntra positioneringar 

eller att tilldela barn positioner som kan uppfattas som könsöverskridande (Egils Fläta; Arg 

och Ledsen), eller för att skapa motdiskurser och ifrågasätta normer (Fotbollskillar). Beroende 

på pedagogernas sätt att bemöta barnen har detta även kunnat leda till positioneringar som 

kanske inte eftersträvades inom strategierna (Starka tjejer; Blompojkar).  
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Att pedagogerna tenderade att oftare positionera barn som killar och tjejer när de arbetade 

kompensatoriskt är ett annat exempel på detta. Där strävan att kompensera barnen för brister i 

en biologiskt förankrad uppfostran samtidigt befäster dikotomierna manligt/kvinnligt (Dolk, 

2011). Positioneringarna belyser genusarbetets komplexitet eftersom barn kan positioneras 

könsöverskridande (Egils fläta), men samtidigt positioneras utifrån stereotypa diskurser kring 

kön (Den glittriga klänningen) eller som avvikande (Starka tjejer). Positioneringarna medför 

att pedagogerna genom sin maktposition kan påverka barns handlingsutrymme då vissa 

positioneringar görs mer accepterade än andra (Eidevald, 2009). Medvetna positioneringar 

kan således användas som ett didaktiskt verktyg i jämställdhetsarbetet. Enligt Frödén (2012) 

är en förutsättning för förändring i förskolans verksamhet och i genusarbetet att pedagogerna 

är medvetna om sin makt att påverka och bryta normer. 

 

Didaktiska konsekvenser och samhällsrelevans 

Vår studie kan användas som ett didaktiskt verktyg eftersom den synliggör pedagogernas 

strategier och positioneringar som detta medför. Eftersom det framkommer att pedagogerna 

inte alltid var medvetna om sitt agerande, kan studien hjälpa pedagoger att uppmärksamma 

oreflekterade handlingar. Den utökade kunskapen underlättar för pedagoger att göra 

didaktiska avvägningar i genusarbetet. En styrka i vår studie är växlingen mellan 

positioneringar och strategier. Genom att vi har belyst positioneringarna i förhållande till 

genus men också till pedagogernas strategier så kan pedagoger använda sig av positioneringar 

för att utveckla jämställdhetsarbetet och utöka barns handlingsutrymme. Dels genom att 

reflektera över hur de positionerar barnen för att undvika oönskade positioneringar, dels 

genom att använda positioneringar i sig som en jämställdhetsstrategi. 

 

Studien är även relevant i ett samhälleligt perspektiv eftersom grunden för samhällets 

jämställdhetsarbete ligger i förskolan (Arvidson, 2014). Trots stora satsningar från regeringen 

sida framkommer det att pedagoger har bristfällig kunskap om genus- och 

jämställdhetsarbetet i förskolan (SOU 2004:115; Skolinspektionen, 2017). Detta visar sig 

även i flera studier (Arvidsson 2014; Sandström, Stier & Sandberg, 2013). Pedagoger kan 

känna osäkerhet kring att prata om jämställdhet med barn av oro för negativa konsekvenser 

(Dolk, 2013). Detta framkommer även i våra intervjuer då pedagoger uttrycker att de inte 
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hade fått så mycket fortbildning kring ämnet. Vi menar därför att det behövs fortsatta resurser 

och satsningar för att pedagoger ska känna sig trygga i arbetet med genus. 

 

Metoddiskussion 

Innan vi valde att genomföra en fallstudie hade vi planerat att observera på två förskolor. När 

vi beslutade att enbart utgå från en förskola och valde fallstudien som forskningsdesign valde 

vi också att genomföra kompletterande intervjuer. Intervjuerna syftade till att fördjupa 

kunskapen om situationens kontext samt stärka trovärdigheten genom att låta pedagogerna ta 

del av empirin för att möjliggöra deras egna tolkning av olika situationer (Bryman, 2011). Att 

enbart använda intervjuer som metod var aldrig aktuellt. Då pedagogernas handlingar är 

centrala i föreliggande studie skulle inte forskningsfrågorna besvaras genom enbart intervjuer, 

vilket hade minskat studiens validitet.  

 

Fallstudien som forskningsdesign möjliggjorde att vi kunde gå på djupet och tydligare 

beskriva olika skeendens komplexitet, vilket även är styrkan i fallstudier (Denscombe, 2009). 

Om vi exempelvis hade genomfört observationer på ytterligare en förskola är risken att detta 

inte hade tillfört mer än fler exempel eftersom vi ändå inte hade kunnat göra en rättvis 

jämförelse med så få antal förskolor. Att intervjuer har genomförts menar vi har höjt studiens 

validitet och reliabilitet. Detta eftersom Jensen och Sandström (2016) menar att flera 

datainsamlingsmetoder möjliggör för forskaren att jämföra resultat och kompensera för 

svagheter i respektive metod. Vilket motiverar valet av enbart en förskola då vi hade haft 

svårare att hinna genomföra intervjuer på två förskolor.  

 

Det kan finnas svårigheter med att exakt upprepa denna studie och få samma resultat eftersom 

den utgår från unika personer i en unik kontext. Fangen (2005) menar att det är omöjligt att 

exakt återskapa situationer i en studie på nytt eftersom verkligheten är komplex. Studien är 

ändå generaliserbar eftersom fallets miljö och förutsättningar är tydligt beskrivet och jämfört 

med andra fall av samma typ. Detta ökar fallets representativitet och möjliggör en jämförelse 

med andra miljöer av liknande kontext (Denscombe, 2009). Jämförelsen med tidigare 
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forskning beskriver även studiens möjlighet till generaliserbarhet då studier med liknande 

resultat kan styrka mönster i denna studie.  

 

Genom kombinationen av deltagande observationer och halvstrukturerade livsvärldsintervjuer 

framkom alternativa perspektiv på observerade handlingar. Ett exempel på detta är 

observationerna under fruktstunden. En gång delade pedagogen ut frukt, de resterande fem 

fruktstunderna som vi observerade var det olika tjejer som delade ut frukten. Detta medförde 

att vi trodde att vi hade uppmärksammat ett mönster där tjejerna oftare delade ut frukt på 

avdelningen. Under intervjuerna gav pedagogerna en annan bild och hävdade då att det i 

vanliga fall oftast var killar som delade ut. Därför valde vi att inte ta med detta i resultatet. 

Om enbart en metod använts finns risken att detta inte upptäckts och att vi trott oss ha belägg 

för ett mönster som egentligen inte går att verifiera. På samma sätt kompletterade 

observationerna det som framkom under intervjuerna, eftersom pedagogerna själva inte alltid 

var uppmärksamma på handlingar de genomfört. Kombinationen av metoder underlättade 

således möjligheten av att verifiera eller förkasta generaliserbara mönster och medförde en 

djupare förståelse för fenomenet. Ytterligare en motivering för användandet av både intervju 

och observation är att flera studier med jämförbart syfte haft liknande upplägg (Adriany & 

Warin, 2014; Eidevald, 2009; Frödén, 2012, Månsson, 2000). Exemplet med fukten belyser 

även en svaghet med studien då de generella mönster som anades var svåra att verifiera på 

grund av den begränsade tiden. Resultatet kan ha påverkats av det som hände i verksamheten 

under just de veckor vi var på förskolan.  

 

Vårt teoretiska perspektiv har medfört att vi har behövt genomföra en mer djupgående studie 

vilket motiverar val av forskningsdesign och metoder. Det teoretiska perspektivet har även 

synliggjort olika aspekter av det empiriska materialet och vid empirinsamlingen. Våra 

frågeställningar är nära förknippade med valet av teoretiskt perspektiv och vice versa, då 

fokus inom poststrukturalistisk feminism ligger på fysiska och verbala handlingar eftersom de 

upprepade talakterna konstruerar kön (Butler, 2006). Om vi istället hade utgått från ett 

biologiskt perspektiv på genus hade pedagogernas handlingar inte varit lika viktiga då barns 

könsidentitet uppfattats som något statiskt. Många av de handlingar som vi problematiserat i 

studien skulle inte kunna problematiseras lika djupgående eller på samma sätt i ett biologiskt 

perspektiv (Eidevald, 2009). Ett biologiskt perspektiv hade även riskerat att inte komma åt 

http://www.research.lancs.ac.uk/portal/en/people/jo-warin(16f2ccd4-7401-4b9c-9758-2b602e871e77).html
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problematiken då Butler (2006) menar att perspektivet i sig riskerar att förstärka dikotomierna 

manligt/kvinnligt. En ytterligare motivering är att Eidevald (2009) och Hellman (2010) som 

genomfört liknande studier utgick från poststrukturalistisk feminism. 

 

Förslag till vidare studier  

Den begränsade tiden har medfört att vi inte haft möjlighet att lika djupgående undersöka det 

studerade fenomenet. Som tidigare nämnts hade vi även svårt att verifiera vissa mönster på 

grund av detta. Det skulle därför vara fördelaktigt att genomföra en längre, förslagsvis 

etnografisk, studie med liknande syfte och att komplettera de ostrukturerade observationerna 

med strukturerade för att möjliggöra en mer djupgående undersökning.  

 

Det finns en spänning mellan pedagogers jämställdhetsarbete och barnens möjligheter till 

inflytande (Adriany & Warin, 2014; Dolk, 2013). Vi reflekterade över detta under 

empiriinsamlingen eftersom pedagogerna arbetade mycket med inflytande. Ett förslag till 

vidare studier är därför ett tydligare fokus på maktaspekten inom genusarbetet, genom att 

undersöka förhållandet mellan barns inflytande och jämställdhetsarbetet i förskolan.                 
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Bilaga 1 Redovisning av litteratursökning 
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barns konstruktioner av kön 
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Bilaga 2 Observationsfrågor 

 
 

• Hur talar pedagogerna till barnen/ pojkar och flickor? 

• Om pedagogerna benämner kön exempelvis: Kom du pojkar eller kom nu 

flickor? 

• Vilka rum leker pojkar och flickor i? Vilket lekutrymme uppmuntras? 

• Vilka barn leker med varandra och vilka barn uppmuntras leka med 

varandra av pedagogerna? 

• Vad uppmuntrar pedagogerna barnen att leka med /leka? 

• Vilken typ av uppmärksamhet får pojkar och flickor/ vilka får mest 

positiv och negativ uppmärksamhet?  

• Tillsägelser hur säger pedagogerna till flickor och pojkar är det på olika 

sätt? Vad säger de till om? Kan vi se om det är mer socialt accepterat att 

göra vissa saker för pojkar eller flickor? 

• Hur mycket närhet får pojkar och flickor och på vilket sätt? 

• Utrymme: vilka får mest utrymme, vilka pratar pedagogerna med mest vid 

mat samling, vilka tar kontakt med pedagogerna mest? 

• Finns det situationer då pedagogerna möjliggör för barnen att göra 

könsöverskridande handlingar?  

• Igångsättande av aktivitet. Hur går det till vilka får gå först? 

• Vilka situationer ignoreras och vilka uppmuntras? 

• Vilka handlingar stöter på mest motstånd i förhållande till 

kön/könsöverskridande handlingar? 

• Bemötande: hur hälsar pedagogerna på barn könsneutralt könsstereotypt 

eller på något annat sätt? 

• Hur hanterar pedagogerna om flickor eller pojkar är ”bråkiga” 

• Hur fysiskt nära är pedagogen pojkar och flickors lek? När ingriper 

pedagogen? när är pedagogen närvarande och när är den frånvarande, vad 

händer med pojk- fick lekar när pedagogen är frånvarande? 

• Hur bemöter pedagogerna barnen om andra barn säger till varandra att ” 

så kan inte pojkar göra” osv. 

• I vilka situationer görs kön relevant? 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 

Bilaga 3 Skolinspektionens observationsschema 

Personalen ställer i lika hög grad öppna frågor till flickor som till pojkar  

• Ställer öppna frågor där svaret inte är givet  

• Följer upp frågorna  

• Visar att de själva är intresserade  

Personalens användning av ord skiljer sig inte om de talar med en flicka eller en pojke  

Personalen har en positiv kommunikation i lika stor utsträckning med flickor som med pojkar  

• Talar till både flickor/pojkar på ett positivt sätt  

• Lyssnar aktivt och bemöter både flickor och pojkars kommunikation 

• Uppmuntrar både pojkar och flickor att utveckla och pröva tankar och idéer 

• Lyfter fram barns kunskaper och kompetens 

Personalen ger i lika stor utsträckning respons på flickor och pojkars initiativ till samtal lek och 

aktiviteter  

• Utgår från intressen som pojkar/flickor initierar  

• Utmanar pojkar/flickor att pröva nya aktiviteter  

• Uppmuntrar pojkar/flickors initiativ till lek/aktiviteter  

• Uppmärksammar icke-verbala signaler  

 

Vid vuxenplanerade aktiviteter ges flickor och pojkar lika stort talutrymme  

• Tilltalas med namn  

• Får följdfrågor  

• Får möjlighet att ta ordet  

• Personalen inväntar svar från både pojkar och flickor  

 

Den fysiska interaktionen mellan personal och flickor respektive pojkar är likvärdig  

• Ger uppmuntran/bekräftelse till pojkar/flickor  

• Tar pojkar/flickor i knä  

• Ger fysisk beröring i lika stor utsträckning 

• Personalen ger tröst i likvärdig utsträckning 

Personalen tillåter i lika stor utsträckning pojkar/flickor att hålla sig längre ifrån dem  

Personalen erbjuder aktiviteter så att pojkar och flickor har samma möjlighet att pröva 

och utveckla förmågor och intressen  
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Bilaga 4 Intervjufrågor 

 

Vad anser du att begreppen genuspedagogik och jämställdhet innebär? 

  

Hur arbetar ni med genus och jämställdhet i förskolan? 

Teman: bemötande, utrymme/inflytande normbrytande, aktiviteter 

• Pratar ni nånting med barnen om genus och jämställdhet? 

• Vilka utmaningar och begränsningar ser ni med jämställdhetsarbetet, hur hanterar ni 

dem? 

• Har ni fått någon fortbildning i ämnet? 

• Diskuterar ni i arbetslaget om genus och vad pratar ni om då? 

• Arbetar ni med Kompensatorisk och könsneutral genuspedagogik? 

 

Har ni några strategier för hur pojkar och flickor ska samspela och leka tillsammans? 

• Vid uppdelning exempelvis? Om ni uppdelar homogent har ni andra argument för det? 

• Majoriteten av gångerna då vi har observerat på samlingarna har vi sätt att barnen 

sitter väldigt uppdelat. Alltså pojkar sitter med pojkar och flickor sitter med flickor, 

har ni reflekterat kring det? 

• Hur tänker ni vid fruktdelningen, våra observationer visar att de gånger barnen fått 

dela ut frukt har det varit en flicka är det nåt ni har reflekterat över? 

Om en vuxen eller ett barn befäster en könsnorm hur bemöter ni det? 

• Exemplet med Grabbligan 

Är det någonting som du har tänkt på eller vill tillägga? 
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Bilaga 5 Transkriptionsnyckel  

 

 

 

 Fetmarkerad text Betoning 

 VERSALER Höjd röst 

 [...]   Ett stycke eller ord i samma turtagning 

har tagits bort. 

 ”Citat” Personen citerar sig själv eller någon 

annan.  

 (Text inom parentes) Vad som sker i handling och icke-

verbalt språk 

 [text inom hakklammer] Tillagda ord för att förklara någonting. 
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Bilaga 6 Brev till förskolechefen 

 

Hej!  
Vi är två studenter från Örebro Universitet som studerar till förskollärare. Under våren 

kommer vi att skriva examensarbete i pedagogik med syftet att undersöka pedagogernas 

agerande gentemot barnen ur ett genusperspektiv. Vi undrar därför om det finns möjlighet att 

göra observationer (och vid behov intervjuer) på er förskola V.16 eller 17 beroende på vad 

som fungerar för er verksamhet. Vi kommer självklart att anonymisera namn och läge för 

förskolan samt alla som deltar i studien så att den som läser examensarbetet inte kan 

identifiera vad förskolan eller barnen heter. Det godkända arbetet kommer att vara en 

offentlig handling.  

 

Kontakta oss via mail eller telefon för att svara på om ni är eller inte är intresserade av att 

delta eller ifall du har några frågor. Vi bifogar även brev till föräldrarna ifall ni är intresserade 

av att dela.  

 
 

Med vänliga hälsningar:  
 
Malin Larsson  
Mail :  
Mobil:  
 
Jenny Alkelöv  
Mail:  
Mobil:   
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Bilaga 7 Brev till pedagogerna 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Örebro universitet som studerar till förskollärare. Det är nu dags för oss att 

skriva examensarbete. Syftet är att undersöka pedagogernas agerande gentemot barnen ur ett 

genusperspektiv. Vi vill därför göra observationer på er förskola. I arbetet kommer vi att anonymisera 

alla deltagande samt förskolans namn, läge och stad så att ingen som läser arbetet kan identifiera 

pedagoger eller barn. Vi kommer att utgå från de forskningsetiska principerna (www.vr.se). Ett 

informationsblad kommer att skickas till samtliga föräldrar, vars barn deltar i studien där de behöver 

godkänna att deras barn deltar/för att ge dem möjlighet att tacka nej. Det är självklart okej att tacka nej 

eller dra sig ur studien när som helst under arbetet. 

Examensarbetet kommer då det godkänts att vara en offentlig handling som kan läsas av allmänheten. 

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss 
 
Med vänlig hälsning; 
 
Malin Larsson 

Mobil: 

Mail:  

 

Jenny Alkelöv 

Mobil:  

Mail:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vr.se/
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Bilaga 8 Brev till vårdnadshavare 

 

Hej! 

Vi är två studenter från Örebros universitet som studerar till förskollärare och ska skriva ett 

examinationsarbete. Under vecka 17 och eventuellt v 18 vill vi genomföra en observation på 

avdelningen där ditt/dina barn är placerade. Syftet med studien är att undersöka pedagogernas samspel 

med barnen ur jämställdhetsperspektiv. Vårt fokus kommer att vara på pedagogerna men även sampel 

mellan pedagog och barn är relevant. Vi kommer självklart att anonymisera namn på förskolan och 

alla som deltar i studien så att ingen som läser arbetet kan identifiera de som deltar. Vi kommer även 

att berätta för barnen om varför vi är där samt kontinuerligt stämma av om det är okej att vi observerar 

dem. Vi kommer inte använda oss av någon typ av inspelningsutrustning under observationerna utan 

endast anteckna. Vid frågor eller funderingar är du/ni välkomna att kontakta oss via mail, telefon eller 

genom att prata med oss på förskolan. Om du/ni inte vill att barnet ska delta kontakta oss eller någon 

pedagog på avdelningen.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Jenny Alkelöv 

Mail:  

Mobil:  
 

Malin Larsson 

Mail: 

Mobil:  


