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ABSTRACT 
Syftet med denna rapport är att undersöka huruvida det finns tendenser till att 

pedagoger har förutfattade meningar och förväntningar på barns språk ur ett 

genusperspektiv. För att undersöka detta sammanställdes olika fiktiva meningar eller 

påståenden som skulle kunna vara uttalade av barn. Påståendena fick ligga till grund 

för undersökningen som utfördes genom att pedagoger på förskolan fick dem 

upplästa för sig en och en. De skulle därefter ge sin spontana reaktion på, efter varje 

fristående påstående, huruvida det var en flicka eller pojke som kunnat uttala dem. 

Resultatet visar på att pedagoger, verksamma inom förskolan, har tendenser att visa 

förutfattade meningar på pojkars och flickors sätt att uttrycka sig verbalt, både vad 

gäller ordval och meningens längd, ur ett genusperspektiv. 
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1 INTRODUKTION 

 
”If there is anything that we wish to change in the child, we should first examine it and 

see whether it is not something that could better be changed in ourselves” (Jung, 1939, 

s. 285).  

 

Att man redan vid födseln styrs in i stereotypa könsroller finns det forskning som 

visar. Dessa beständiga roller är något som man i regel får leva med och som 

förstärks under resten av livet (Svaleryd, 2002, Wahlström, 2004). Förskolan och 

skolans skyldighet är att motverka dessa stereotypa könsroller som i många fall 

verkar hämmande på barnens individuella utveckling. I läraruppdraget ingår det 

bland annat att kunna bemöta barnen som individer och ge dem samma 

förutsättningar oavsett kön (Lpfö 98, Lpo 94). Medvetenheten om 

genusperspektivets olika dilemman bör vara hög hos pedagoger eftersom de är en så 

stor del i barnens socialiseringsprocess (Hedlin, 2004). Det står uttryckligen i 

läroplanerna för både förskola och skola att det inom verksamheterna ska arbetas 

med att motverka dessa stereotypa könsroller (Lpfö 98, Lpo 94). Varje människa bär 

olika erfarenheter med sig in i sin yrkesroll. Erfarenheterna varierar från individ till 

individ, men det finns generella föreställningar, om samhället och dess innevånare, 

som är typiska för vilken kultur man tillhör. De föreställningarna färgar av sig på hur 

man bemöter och ser på andra människor (Nilsson & Waldemarson, 2007). Som 

pedagog gäller det att synliggöra dessa föreställningar för sig själv, så att man blir 

medveten om att de stereotypa könsrollerna existerar och att man omedvetet bemöter 

andra utifrån dessa (Hedlin, 2004). Språket är en oerhörd viktig del i bemötandet av 

andra. Hos varje människa finns en drift att vilja kommunicera och detta sker 

vanligtvis med hjälp av språket (Nilsson & Waldemarson, 2007). Med tanke på de 

kulturella föreställningar som finns i samhället gällande hur en man eller en kvinna 

ska bete sig (Kjellberg, 2005), är det intressant att fundera på om dessa 

föreställningar spela in på hur vi människor kommunicerar med varandra. Enligt 

Lpfö 98 (Skolverket, 2006) ska barnen på förskolan, både flickor och pojkar, ha 

möjligheten att utveckla ett rikt och nyanserat talspråk. Det är pedagogerna som 

agerar förebilder genom att ge alla barn samma möjligheter. Pedagogerna ska även 

motverka stereotypa könsroller. I bemötandet av barnen på förskolan spelar språket 

en viktig roll. Det har visat sig att vuxna talar olika till barnen utifrån barnens 

könstillhörighet (Wahlström, 2004, Svaleryd, 2002). 
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2 BAKGRUND 

Under följande rubriker behandlas och resoneras kring genus, könsroller och 

könstillhörighet samt förväntningar som följer med dessa begrepp. Förväntningarna 

kopplas ihop med hur vi bemöter barnen samt språkets betydelse i dessa 

sammanhang. Begreppet genus kommer att förklaras och huruvida det har något med 

jämställdhet eller jämlikhet att göra (Hedlin, 2004, Svaleryd, 2002). Olika teorier 

som berör individens språkliga utveckling tas upp under en egen rubrik (Jerlang, 

m.fl., 2007, Maltén, 1997, Butler, 1999) följt av förväntningar som finns på barnen 

utifrån vilket kön barnet har (Kjellberg, 2005), vad dessa leder till (Imsen, 2006) och 

att de förväntade könsrollerna förstärks på förskolan (Eidevald, 2009, Månsson, 

2000). Att dessa förstärkningar och könskategoriseringar sker omedvetet (Eidevald, 

2009, Månsson, 2000, SOU 2006:75) diskuteras i ett eget avsnitt. En av Statens 

Offentliga Utredningar (2004:115) beskriver hur pedagoger talar olika till flickor och 

pojkar och i ett eget avsnitt framhålls att språkets är av stor betydelse i bemötandet 

av barn (Nilsson & Waldemarsson, 2007, Svaleryd, 2002, Månsson, 2000). Slutligen 

nämns Läroplanen för förskolan (1998) och hur det står formulerat i den att 

pedagogerna ska bemöta barnen utifrån deras könstillhörighet samt hur barnens 

språkutveckling bör främjas. 

2.1 Könsroller – ett kulturarv 

Svaleryd (2002) beskriver att könsmönster är något som vi måste bli medvetna om. 

Många personer som hon mött, i sin forskning men även privat, menar att det är 

onödigt att arbeta med jämställdhet och att det är överreklamerat. Men hon anser att 

om vi lämnar öppet och inte aktivt arbetar med genus och jämställdhet så kommer vi 

inte att kunna genomföra någon förändring. Blir vi passiva och likgiltiga inför detta 

kommer de invanda könsmönstren att fortleva utan hopp om jämställdhet. 

Författaren menar att jämställdhet i största grad är en fråga om kunskap och anser 

vidare att det är med hjälp av forskning och statistik som könsmönstren i vardagen 

ska synliggöras. Likaså Hedlin (2004) menar att kunskap om genus är vägen för att 

öka medvetenheten kring könsstrukturerna och att forskningen är en bidragande källa 

till detta. Hon framhåller vikten av att arbetet med jämställdhet måste baseras på 

kunskap. I en av Statens Offentliga Utredningar (2008:109) belyses vikten av att 

lärarutbildningen ger genusfrågorna ett större utrymme. Utredningen hänvisar till 

Havungs forskning som visar på att blivande lärare inte rustas för 

genusproblematiken.  

 

Kjellberg (2005), Wahlström (2004) och Månsson (2000) beskriver samtliga att man 

som människa har förväntningar på de människor man möter utifrån de erfarenheter 

och förutfattade meningar vi tillförskaffat oss under vår socialiseringsprocess. 

Förväntningarna kan se olika ut beroende på tidigare erfarenheter, men det finns 

uppfattningar om könsstereotypa mönster, eller roller, vilka är typiska för den kultur 

man växt upp i (Svaleryd, 2002, Hedlin, 2004, Kjellberg, 2005). Enligt den 

behavioristiska teorin är utformandet av ett individuellt språk ett resultat av social 

samverkan, alltså spelar socialiseringsprocessen en stor roll i utformandet för hur 

man kommer att tala och uttrycka sig. Den kognitiva teorin däremot hävdar att 

språket är något som utvecklas inom människan först och går i arv rent genetiskt och 

påverkas inte av omgivningen. En samverkan mellan dessa två teorier anser den 

psykoanalytiska teorin vara den bästa vägen för att gynna den främsta 

språkutvecklingen med hjälp av både inre motivation och yttre förebilder (Jerlang, 
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m.fl., 2007, Maltén, 1997). Vilka är då de yttre förebilderna i barnens 

socialiseringsprocess? Svaleryd (2002) hävdar att redan från det att barnet är fött 

bemöts det olika av vuxna beroende på vilket kön barnet är född med och Wahlström 

(2004) har samma uppfattning. Eidevald (2009) har funnit att personalen på 

förskolan kategoriserar barnen efter könstypiska föreställningar och dessa 

föreställningar kan vara svårt att synliggöra för sig själv menar Kjellberg (2005). 

Föreställningarna är en del av de sociala förväntningar som finns på de olika könen. 

Imsen (2006) förklarar att det finns olika sociala förväntningar på barnen med 

avseende på deras kön och att när barnen ideligen bemöts utifrån dessa förväntningar 

lever de till sist upp till dem. Det vi förväntar oss att barnen ska vara, så kommer de 

också att bli (Svaleryd, 2002). 

 

Det har vid olika undersökningar visat sig att de könsstereotypa förväntningar som 

finns i samhället förstärks av pedagogerna på förskolan. Eidevald (2009) fann att 

pedagogerna trots att de trodde sig bemöta barnen utifrån ett individperspektiv, 

bemötte dem först och främst utifrån vilket kön barnen tillhörde. Detta upptäckte 

även Wahlström (2004) när de, på den förskola hon arbetar, började analysera hur de 

arbetade med jämställdhet. Även de trodde sig bemöta barnen individuellt, men såg 

till sin fasa på de videofilmade situationerna de granskade att de behandlade barnen 

olika med tanke på vilket kön barnet hade. Eidevald (2009) beskriver vidare att det är 

några eller något av barnen, inom varje kön i barngruppen, som sätter normen för 

vad vuxna anser vara det traditionellaste uppträdandet för just det könet. 

Pedagogerna har olika diskurser för hur barnen ska uppträda om det är en pojke eller 

flicka. Sedan bemöts till exempel alla flickor utifrån den diskurs som anses gälla för 

flickor. Detta leder till omedvetna könskategoriseringar hävdar Månsson (2000). 

Pedagogerna behandlar ovetande barnen olika beroende på barnets kön. Det 

kulturella arvet visar sig i hur vuxna handlar gentemot och bemöter flickor och 

pojkar. Ett omedvetet handlande som måste bli synligt såvida det ska kunna gå att 

ändra på (Eidevald, 2009, Svaleryd, 2002). Ifall dessa könskategoriseringar går i arv, 

finns i våra gener eller är en del av vår fostran är svårt att fastslå, påpekar Wahlström 

(2004) men de förs vidare från generation till generation av de vuxna i samhället. 

 

2.2 Genus – jämställdhet 

Vad menas då med genus? Har genus och jämställdhet samma innebörd? Svaleryd 

(2002) menar att ordet genus innebär att tyngdpunkten av dess betydelse läggs på 

skillnader mellan man och kvinna ur ett socialt och kulturellt synsätt, snarare än ett 

biologiskt, även om de biologiska skillnaderna likaså spelar in. Genusforskningen 

utgår från ett sociokulturellt könsperspektiv. Ur en genussynpunkt föds människor 

olika könsroller i samhället beroende på om de är man eller kvinna. Vad som 

förknippas med respektive könsroll, manligt och kvinnligt, beror alltså på vilken 

social och kulturell bakgrund man har som människa menar författaren. Genus är den 

föreställningen som gått i arv och vilken format ens personlighet under uppväxten. 

Detta innebär inte att genus är en beständig föreställning som inte går att förändra, 

snarare tvärtom. Det betyder att andemeningen av genus är något som går att omdana 

och förändra. Upplevelser av vår könstillhörighet innefattas i genusdiskussioner och 

fokuserar på relationen mellan könen, deras beteenden och vad som anses vara 

manligt respektive kvinnligt (Svaleryd, 2002). Kön och genus är alltså inte samma 

sak. Ett genusperspektiv fokuserar inte på kön eller könskillnader, utan på vad som 

förknippas med, och vilka föreställningar som finns om, kvinnor/män eller 
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kvinnligt/manligt (Hedlin, 2004). Dessa föreställningar som finns om olika 

karaktärsdrag, sysslor, intressen och utseende hos varje kön är följaktligen det som 

genus grundar sig på. Föreställningarna kan vara svåra att upptäcka hos sig själv eller 

andra, då man ofta ser det som man har för vana att se, det man förväntar sig eller 

vill se. Alla har ju ett biologiskt kön, men det är de förväntningar som finns på ett 

socialt tillskapat kön som benämns genus (Kjellberg, 2005).  

 

Svaleryd (2002) menar att som pedagog är det viktigt att vara medveten om de 

föreställningar och de omedvetna förväntningar som finns kring de båda olika könen. 

Genus i förskolans och skolans värld handlar om ett förhållningssätt gentemot 

makten som den egna yrkesrollen innebär när det gäller att vidmakthålla eller 

omdana genussystemet. Det patriarkaliska samhälle som omgärdar oss under vår 

uppväxt präglas av en manlig maktstruktur med bärande principer om att könen 

måste hållas isär (a.a.). Dessa principer förstärks i förskolan av en omedveten 

personal och detta verkar begränsande på pojkars och flickors individuella 

utveckling. Barnen kategoriseras efter köntypiska föreställningar, istället för att ta 

tillvara på den mängd av nyanser som finns inom de båda könen (Eidevald, 2009, 

Månsson, 2000). Därför är det viktigt, anser Hedlin (2004), att förskolelärarna 

tillskansar sig kunskap om de fördomar och omedvetna förväntningar som associeras 

med manligt respektive kvinnligt. Frågan om jämställdhet får inte förenklas till en 

personlig inställning. Genus och jämställdhet har inte samma innebörd, men 

genusperspektivet och jämställdhetsarbete i förskolan och skolan är starkt 

sammankopplade med varandra. När man talar om jämställdhet menar man att 

villkoren för kvinnor och män ska vara likvärda oavsett könstillhörighet (Hedlin, 

2004).  

2.2.1 Jämställdhet 
Jämställdhet handlar inte om att samtliga människor ska bli exakt lika, oavsett vilket 

kön de tillhör, utan om att skapa lika villkor oberoende av biologiskt kön. En ”ökad 

mångfald och variation av sätt att vara på inom könsgrupperna” (Kjellberg, 2005, s. 

8) är den yttersta målsättningen (a.a.). Lika rättigheter för kvinnor och män i dagens 

samhälle torde vara självklart och vilket kön man tillhör borde inte avgöra ifall man 

får mer betalt för samma utförda arbete. Så är dock inte fallet. För att uppnå 

jämställdhet måste medvetenheten om varför det ser ut som det gör i samhället bli 

bättre. Som det ska visa sig längre fram i denna skrift, så grundläggs värderingar och 

tolkningar tidigt i livet redan hos de mycket små barnen. Det är därför av oerhört stor 

betydelse att pedagoger är medvetna om de genusperspektiv och synen på manligt 

och kvinnligt som finns i samhället, så att de kan motverka att dessa könsstereotypa 

föreställningar förs vidare (Kjellberg, 2005, Svaleryd, 2002). 

 

Svaleryd (2002) menar att när människor, utan beaktande av genusrollerna, är fria att 

fatta beslut och utveckla sina personliga förmågor, då är de jämställda. ”Jämställdhet 

handlar om att ställa jämte – bredvid” (a.a. s. 36) och hur vi som individuella 

människor förhåller oss till varandra. Hon anser att förmågan att förändra de 

nedärvda könspositionerna i samhället ligger hos oss vuxna och att det är vår uppgift 

att tillämpa ”värdiga och bärande demokratiska idéer och handlingsmönster” (a.a. s. 

36) för att arbeta mot jämställdhet. Författaren gör en liknelse mellan jämlikheten 

och ett stort paraply, under vilket alla människor får plats, oavsett deras kön, kultur, 

religion osv., och menar att jämställdheten är en av de ekrar vilka håller upp 

paraplyet.  
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2.2.2 Jämlikhet 
Hedlin (2004) säger att jämlikhet ofta kommer på tal när jämställdhet diskuteras, 

men de två orden har inte samma betydelse. Jämställdhet innebär, som redan nämnts, 

att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar och lika villkor, oavsett vilket kön 

de tillhör. Jämlikhet däremot handlar om att alla människor ska behandlas jämlikt, 

till exempel om man är funktionshindrad eller inte så ska man som människa ha 

samma förutsättningar och lika värde (Hedlin, 2004). Innebörden i ordet jämlikhet 

omfattar ett större koncept än jämställdhet. När det handlar om jämlikhet berörs alla 

människor i samhället, oavsett kön, kulturell tillhörighet, social status m.m. och 

rättviseförhållandena mellan individerna (Svaleryd, 2002). 

 

2.3 Individens utveckling 

Det går knappast att diskutera språkets utveckling som ett separat fenomen utan 

inblandning av människan och tänkandets utveckling. Denna utveckling kommer, i 

detta kapitel, att diskuteras och tematiseras utifrån ett antal vetenskapliga 

förhållningssätt. 

 

2.3.1 Kognitiv utvecklingsteori 
Psykologen Jean Piaget ses ofta som en frontfigur för kognitivismen och han anser 

att barns utveckling är genetiskt betingad och omgivningen spelar, enligt Piaget, en 

mycket liten roll. Maltén (1997). Han menar även att Piaget ansåg människorna bära 

på en naturlig drivkraft och att barnets språkutveckling är en naturlig del av den 

kognitiva utvecklingen. Denna utveckling sker utifrån barnets egna mognad och 

barnet skall mötas, av pedagoger, på sin egen mognadsnivå. Piaget menade att 

barnen först utvecklar ett språk inom sig, ett egocentriskt språk som sedan övergår 

till ett socialiserat språk (a.a. s. 130). Vidare beskriver författaren att vägen till det 

socialiserade språket sker i utvecklingsstadier och är alltså inte beroende av 

omgivningen. Piaget betonade vikten av att se eleven som ett subjekt och låta elevens 

motivation och intresse prägla undervisningen. Han menar att det är skolan som ska 

anpassa sig till eleven samt att det är helt meningslöst att undervisa ett barn utanför 

dennes mognadsnivå. ”Läraren måste möta eleven på hans eller hennes 

mognadsnivå, visa barnet uppskattning och tilltro, samt stimulera till aktivitet och 

kreativitet. Skolan ska anpassa sig efter barnet” (Maltén, 1997, s. 144). 

 

2.3.2 Behavioristisk utvecklingsteori 
Den behavioristiska teorin utformades av en amerikans psykolog vid namn John B 

Watson. Men även Psykologiprofessorn B.F. Skinner och den ryske språkpsykologen 

Lev Vygotsky kan associeras med den behavioristiska teorin (Jerlang, m.fl., 2007). 

Grundtanken bakom denna teori är idén om stimuli och respons och trots att många 

anser att det är en förlegad föreställning så finns det spår av den överallt, inte minst i 

skolan och förskolans verksamhet. Man brukar säga att betygssystemet och 

upprätthållandet av skolans normer och värderingar bär på många 

betingningsmodeller Maltén (1997). Genom att uppmuntra ett önskat beteende, och 

ignorera eller straffa oönskat beteende, styr man barnet mot den norm som 

verksamheten vilar på (a.a.). Pojkar och flickor blir på detta sätt inrättade till att 

passa in i de stereotypiska könsrollerna som finns i vårt samhälle (a.a.). Den 

behavioristiska teorin ser på barnet som ett objekt som ska anpassa sig till sin 
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omgivning, exempelvis skolan (Jerlang, m.fl., 2007). De beskriver att både Skinner 

och Vygotsky betonade samt ansåg att lärandet och intresset av språk påverkas av 

yttre miljöfaktorer och är ett resultat av social samverkan (Jerlang, m.fl., 2007) 

Vygotsky var, enligt dem, noga med att betona lärarens stora betydelse för elevers 

lärande. Vidare skriver de att han ansåg att omgivningen spelade en central roll för 

en individs utveckling och att det genetiska arvet var av ringa betydelse. Bra 

språkförebilder var enligt Vygotsky nödvändigt för ett positivt språkbruk. Maltén 

(1997) skriver, ”Ryssen Vygotsky ser språkutvecklingen enbart som ett socialt 

fenomen. Goda förebilder i den sociokulturella miljön är avgörande” (a.a., s. 144). 

Språk är enligt behaviorismen någonting som styrs av omgivningen med hjälp av 

negativ och positiv respons. Barnet lär sig att sortera ut vilket språkbruk som är 

önskvärt och vilket som anses som felaktigt (Jerlang, m.fl., 2007). 

 

2.3.3 Psykoanalytisk utvecklingsteori 
Behavioristerna menar alltså att omgivningen är den faktor som är central för ett 

barns språkutveckling medans kognitivisterna hävdar att det genetiska arvet är det 

styrande. Den psykoanalytiska teorin anser att en samverkan mellan dessa två är den 

bästa vägen till den ultimata utvecklingen (Maltén, 2007). Den psykoanalytiska teori 

härstammar från Freuds idé om att människor lever verkar i en spänningszon mellan 

det sociala ansvaret som samhällets krafter ställer på oss samt de biologiska krafter, 

främst sexualdriften och aggression, som finns i oss (Jerlang, m.fl., 2007). De skriver 

att Freud ansåg det vara viktigt att dessa krafter inte ska härja fritt utan bör istället 

kontrolleras. Man ska sträva efter en balans mellan biologiska drifter och socialt 

ansvar, fortsätter de. Man bör alltså enligt den psykoanalytiska läran stimulera den 

språkliga utvecklingen med hjälp av både den inre motivationen och yttre förebilder. 

Maltén (1997) menar att ”Forskare inom den psykoanalytiska teorin talar i stället om 

en växelverkan mellan de genetiska förutsättningarna och den omgivande miljöns 

påpasslighet, när det gäller att stimulera vid rätt tillfälle” (a.a., s. 145). Den 

psykoanalytiska teorin har på många sätt utvecklats med tiden och anammas ofta av 

pedagoger (Jerlang, m.fl. 2007). 

 

 

2.4 Förväntningar på barnet utifrån könstillhörighet 

Vad är det då som vi definierar som typiskt för flickor respektive pojkar? Wahlström 

(2004) skriver att redan från det att bebisen är född bemöts barnet utifrån olika 

förutsättningar beroende på vilket kön den fötts med. När den lilla flickbebisen 

skriker pratar vi tröstande med henne och undrar om hon är ledsen medan den lille 

pojkbebisen blir bemött med föreställningen om att han är arg eller uppretad. Dessa 

sätt att bemöta barnen olika på grund av deras kön, menar författaren, blir ett 

fortgående händelseförlopp under hela deras uppväxt. Flickor och pojkar har olika 

förväntningar på sig. En pojke som är aktiv och klättrar omkring, på ibland vådliga 

tillvägagångssätt, får sällan några uppmaningar från de vuxna i sin närhet om att det 

kan vara farligt eller att han ska ta det lugnt. Skulle en flicka bete sig på liknande sätt 

är de vuxna där och förmanar och ber henne att ta det lugnt så att hon inte slår sig. 

Flickorna lär sig att de är ömtåliga och känsliga medan pojkarna tillåts vara driftiga 

och energiska (Wahlström, 2004). 
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Även Svaleryd (2002) belyser hur barnen bemöts olika utifrån vilket kön de blivit 

födda med. Olika roller tillskrivs vårt yttre synliga kön och till dessa roller knyts de 

uppföranden, intressen, färger etc. som anses vara typiskt för respektive kön. ”Vi 

formas av de budskap som vi får av andra när vi prövar olika sätt att vara” (Svaleryd, 

2002, s. 24). Om barnet då bemöts efter specifika förväntningar, beroende på vilket 

kön han eller hon har, formas barnet med hänsyn därtill. Författaren beskriver vidare 

vad forskningen kommit fram till, nämligen att pojkar redan som spädbarn bemöts 

med smeknamn som hänvisar till att han är aktiv, smart och stark. Det är vanligare 

att de blir underhållna utan att de själva tar initiativet till aktivitet än tvärtom. Små 

pojkars gråt tolkas oftast av utomstående som ett tecken på vrede och de tränas tidigt 

i ledarskap och självständighet. Nyfödda flickor däremot, menar författaren, blir 

bemötta och bekräftade utifrån sina känslor och får höra att de är söta, duktiga och på 

gott humör. Vill de bli aktiverade får de signalera om det själva innan någon 

engagerar dem. En utomstående som hör en flicka gråta tar förgivet att hon är rädd 

eller ledsen och flickor blir tidigt tränade i empati och relationer (a.a.).  

 

I en av Statens Offentliga Utredningar (2004:115) beskrivs hur förskolepersonalen 

har olika förväntningar på barnen utifrån deras kön. Pojkar betraktas vara högljudda, 

bråkiga och otåliga vilket leder till att pedagogerna känner att de behöver ligga steget 

före pojkarna hel tiden annars kan det bli problem. Detta får till följd att pojkarna 

oftast får sina behov tillfredsställda fort för att inte börja bråka vilket i sin tur 

resulterar i att flickorna får stå tillbaka. Flickor anses nämligen av pedagogerna att 

vara tysta, lugna och regelrätta. De har större krav på sig från omgivningen när det 

gäller att hjälpa till och att ta ansvar, både för sig själv och för andra. För det mesta 

utses flickorna omedvetet till små ”hjälpfröknar” som assisterar pedagogerna i deras 

arbete, främst med de yngre barnen. ”Med olika förväntan på och fostran av flickor 

och pojkar återskapas värderingar och erfarenheter beroende av vilken könskategori 

de tillhör, vilket kommer att prägla barnets tankar i sitt identitetsskapande” (SOU 

2004:115 s.30). Detta nämner även Svaleryd (2002) och beskriver hur flickorna lärs, 

redan från det att de är små, att de kommer i andra hand. De små ”hjälpfröknarna” 

stoppas ofta in mellan två bråkiga pojkar och får agera stötdämpare dem emellan. På 

grund av de förväntningar som vuxna i barnens omgivning har på flickor och pojkar 

under deras uppväxt, vidmakthålls detta genuskontrakt som säger att det manliga 

könet har, och hela tiden får, mer makt (Svaleryd, 2002). 

 

2.4.1 Förväntningarna leder till… 
Månsson (2000) säger att dessa förväntningar får till följd att flickorna lär sig att de 

ska stå tillbaka för pojkarnas skull. Pojkarna i sin tur uppfattar sitt kön (genus) som 

något som är mer värt än flickornas. Genus skapas alltid i relation till något annat 

och i detta fall blir det maskulina något idealiserat som är eftersträvansvärt. Pojkarna 

tilldelas huvudrollen och flickorna får foga sig i att bli tilldelade birollen (a.a.). 

Förskolan är en social verksamhet där pedagoger och barn interagerar med varandra 

under vardagliga former och blir på så sätt en del av barnens socialisationsprocess. 

Imsen (2006) beskriver att de förväntningar som pedagogerna har på barnen är just 

sociala förväntningar om hur barnen ska agera och uppföra sig. Pojkarna får dubbelt 

så mycket intresse från pedagogerna än flickorna, vilka i sin tur får lära sig att stå 

tillbaka och vänta. Förväntar de vuxna sig att barnen ska uppträda på ett speciellt sätt 

utifrån vilket kön de tillhör, bemöter de även barnen med utgångspunkt i dessa 

förväntningar. Det blir till sist en självuppfyllande profetia och barnen blir som det 
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förväntas att de ska bli (a.a.). ”Vi ser ofta barnet med de ögon som är summan av 

våra egna erfarenheter. Barnet kan aldrig vara något annat än det vi förväntar oss att 

det ska vara” (Svaleryd, 2002, s. 46). 

 

2.5 Förstärkta könsroller på förskolan 

Månsson (2000) framlägger forskningsresultat vilka visar att samhället generaliserar 

könsmönstren till att beskriva flickor som stillsamma och pojkar som livliga. 

Emellertid skildrar hon undersökningar där det framkommit att det sker en tydligare 

särbehandling av könen på förskolan än det gör i hemmen. Pedagogerna behandlar 

pojkarna som tydligare individer genom att bland annat tilltala dem oftare. De får 

även mer hjälp och instruktioner samt att pojkar som beter sig ”pojkaktigt” har 

tillåtelse att gör det, medan flickor som beter sig likadant blir tillsagda eftersom de 

då inte uppför sig enligt de traditionella mönster som förknippas med flickor (a.a.). 

”Individperspektivet har ett starkt fäste inom förskolan. Det finns en utbredd 

övertygelse att om pedagogerna ser barnen som individer betyder detta automatiskt 

att de också behandlar barnen rättvist och likvärdigt” (SOU 2006:75, s. 60). Det har 

dock visat sig att så inte är fallet. Pedagogernas förväntningar på barnen visar en 

tydlig indelning i könsstrukturer med klara skillnader i hur de bemöter flickor och 

pojkar olika (a.a.).  

 

Eidevald (2009) fann även han att förskolan förstärker barnens könsroller. Han 

tycker det är intressant att förskolepedagogerna sällan lyfter fram deras egen roll i 

arbetet med att få verksamheten mera jämställd. Istället understryker de hur 

föräldrarna hindrar arbetet till viss del genom att till exempel klä barnen i typiska 

”tjej/kill-kläder” eller att föräldrarna blir osäkra när de får höra att förskolan ska 

arbeta aktivt med jämställdhet eftersom de tror att deras barn då ska formas till något 

slags ”könlösa” varelser. Framförallt är det pojkarnas vårdnadshavare som utrycker 

den sistnämnda oron. Förskolelärarna framhåller även miljön, och då i synnerhet 

leksakerna, som ett hinder mot jämställdheten. Pedagogerna förbiser sin egen 

centrala roll i arbetet med jämställdhet men anser, vid de samtal författaren haft med 

dem, ”att de utgår från varje barns behov, oavsett ålder och kön” (a.a., s. 167). Likaså 

Hedlin (2004) skriver att många skyller ifrån sig när det kommer till arbetet med 

jämställdhet eftersom de tycker att de själva inte har något att erbjuda, samtidigt som 

de anser att arbetet borde börja på annat håll. Alla skyller nedåt i samhällssystemet, 

då olika yrkesverksamheter pekar på att det är skolan som ska börja med det. Skolan 

i sin tur tycker att det ska börja arbetas med jämställdhet så tidigt som möjligt och då 

hamnar ansvaret på förskolan. Medan förskolan i sin tur hänvisar till föräldrarna och 

deras roll i barnens fostran (Hedlin, 2004). 

 

Eidevald (2009) upptäckte att ord och handling är två helt olika fenomen och att 

pedagogerna, trots att de ansåg sin verksamhet vara jämställd, bemötte barn i 

liknande situationer olika på grund av deras könstillhörighet. Även Wahlström 

(2004) beskriver detta, när de på förskolan där hon arbetar skulle starta upp sitt 

jämställdhetsarbete trodde de sig redan arbeta på ett jämställt sätt, men upptäckte till 

sin förfäran att så inte var fallet. De skräckexempel som de läst om i teorin, och som 

de hävdade inte existerade i deras verksamhet, upptäcktes när de började granska hur 

de arbetade. Vidare framställer Eidevald (2009) att det finns dominerande diskurser 

på förskolan om hur ett barn ”ska vara” för att det fötts med ett speciellt kön. Han 

beskriver som exempel att pojkar som väldigt aktivt driver igenom sin vilja gång på 
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gång till sist sätter normen för hur pojkar generellt beter sig, att det blir en diskurs för 

hur pojkar tolkas och förstås. ”Med utgångspunkt i dessa förståelser opererar makt 

via och genom diskurser och materialiseras genom handlingar och språk” (a.a. s. 

166). Pedagogerna kan då uttrycka att de bemött t.ex. en flicka som bråkat utifrån det 

faktiska störandet, men tänker inte på att de kanske uppfattade henne som störande 

just för att hon är en flicka och inte stämmer in i diskursen för ”typiska” flickor. 

Vissa barn får på detta sätt bli grunden för hur det specifika könet bemöts och risken 

finns att pedagoger generaliserar och drar alla barn med samma kön över en kam, 

nyanserna inom könet förbises. Den större faran med detta är att de stereotypa 

könsrollerna upprätthålls och att förskolan inte är den könsneutrala verksamhet som 

den ska vara. Med sina könsrelaterade förväntningar och diskurser vidmakthåller 

pedagogerna istället ojämställdheten mellan könen (Eidevald, 2009). I sin avhandling 

refererar Månsson (2000) till ett forskarlag (Cochran och Gunnarsson, 1985) vilka 

genomförde en studie där de jämförde barn i hemmet med daghemsbarn. 

Skillnaderna mellan barngrupperna som kunde urskiljas i studien var könsrelaterade 

och de konstaterade bland annat att de flickor som befunnit sig i hemmet var mer 

”olydiga” än de som fostrats på daghem. Vidare skriver Månsson (2000) att 

förskolepedagogerna är medskapande i processen att skapa dessa könsskillnader 

inom verksamheten. Detta skulle bero på ett behov hos pedagogerna att väga upp den 

feministiska miljö som råder på förskolan, att de vill ha lite motvikt, och att det är 

därför de ger pojkarna en så framträdande roll. Ett beteende hos pedagogerna som, 

hon säger, sker omedvetet (a.a.).  

 

2.6 Könskategoriseringen sker omedvetet 
”Att se bortom könskategoriseringar innebär inte nödvändigtvis att barn betraktas som 

’könlösa’ varelser, utan att ge barn utrymme att gestalta en mångfald av feminiteter och 

maskuliniteter i sina identitetsskapande processer, utan att bli ifrågasatta, kränkta och 

begränsade. Att gränserna mellan vad som anses vara feminint och maskulint suddas ut 

och helt enkelt inte görs särskilt relevant.” ( Frödén, 2009, s. 5 

 

Som tidigare nämnts, så bemöter vi barnen olika utifrån kön redan när de är nyfödda. 

Svaleryd (2002) beskriver att den första frågan man som nybliven förälder får är just 

undran över vad det blev för kön. Hon skriver att det inte är någon slump att det är 

så, eftersom den frågan avgör hur detta lilla nya liv kommer att bemötas (a.a.). 

Frödén (2009) håller med om detta då hon menar att frågan som nyblivna föräldrar 

får inte syftar till att få veta ifall det blev ett barn eller något annat, utan den som 

frågar vill veta vilket kön barnet har. Barnets könstillhörighet avgör hur omgivningen 

kommer att förhålla sig till det (a.a.). Svaleryd (2002) menar att alla har en kulturell 

och historisk bundenhet till hur de olika könen ska uppföra sig och detta avgör i 

mångt och mycket hur man beter sig, eller agerar, gentemot små barn utifrån deras 

könstillhörighet. Ett litet barn är ett oskrivet blad. Den har varken något förflutet 

eller några erfarenheter. Detta lilla barn, menar författaren, kommer att formas efter 

sina interaktioner med andra människor och hos oss människor finns ett behov av att 

sortera och kategorisera. Kan detta vara en anledning till att styra in det lilla barnet 

mot de könskategorier som finns? De konservativa och nedärvda föreställningar om 

vad som är manligt och kvinnligt leder till att varje individ redan på förhand har 

inpräglade uppfattningar om vad som är typiskt för de bägge könens olika beteenden 

och agerar utifrån dem (Svaleryd, 2002).  
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Pedagogerna säger att de bemöter barnen som individer men tänker inte på att de 

omedvetet bemöter dem utifrån vilket kön barnet har. ”… så länge som kön verkar så 

starkt på ett omedvetet plan krävs ett aktivt synliggörande av skillnader i hur vi 

behandlar flickor och pojkar” (SOU 2004:115 s.32). Som flera forskare redan nämnt 

så sker det på förskolor en förstärkning av barnens könsroller och detta många 

gånger omedvetet då pedagogerna påstår sig handla efter barnet som individ även 

fast det visat sig att könet spelar en stor roll i bemötandet (Månsson, 2000, Eidevald, 

2009). Eidevald (2009) kallar detta bemötande för att pedagogerna är ”könsblinda” 

och förklarar begreppet med att förskolepersonalen inte är medvetna om att de gör 

skillnad på hur de behandlar barnen olika utifrån de mönster, vilka är typiska för 

könens olika diskurser. Precis som Svaleryd (2002) tar upp den kulturella aspekten 

vad gäller vår syn på könen och dess handlingar, lyfter Eidevald (2009) samma 

resonemang. Han menar att pedagoger, och vuxna överlag, är omedvetna om hur 

detta kulturarv påverkar vårt handlande och därför jämställs ofta en människas 

uttalande felaktigt med dess handlande. Så till trots att pedagogerna säger sig 

behandla barnen jämställt visar det sig i praktiken att så inte är fallet. Denna 

omedvetenhet kring hur barnen bemöts på förskolan måste lyftas fram och 

synliggöras för att den ska kunna åtgärdas (a.a.). Huruvida dessa könsroller går i arv, 

finns i våra gener eller är en del av vår fostran kan diskuteras i oändlighet menar 

Wahlström (2004), men en sak som är säker är att de förs vidare från generation till 

generation av de vuxna i samhället. Det är även de som har makten att förändra dem, 

men då måste alla bli medvetna om denna könsuppdelning så att det med hjälp av 

den kunskapen kan implementera en förändring (Wahlström, 2004). 

2.6.1 Kategorisering, en hjälp för att förstå 
Nilsson och Waldemarson (2007) hävdar att det är tidigare erfarenheter och nedärvda 

föreställningar, vilka alla individuella personer bär på, som understödjer de 

uppfattningar vilka ges en människa vid nya möten. För att få en bild av hur 

personen i fråga är, kategoriseras de enligt dessa förutfattade meningar och samlade 

erfarenheter. Detta som en hjälp för att förstå den nya människan. Det första 

intrycket skapas utifrån personens utseende, ansiktsuttryck, kön m.m. Bland våra 

tidigare erfarenheter och föreställningar finns stereotypa tolkningar för hur en person 

är om den till exempel ser ut på ett visst sätt. ”En stereotyp uppfattning innebär ofta 

att en individ blir bärare av egenskaper som hör till dennes grupptillhörighet” (a.a. s. 

55). Nackdelen med att kategorisera utifrån stereotypa föreställningar är att 

nyanserna inom gruppen oftast är många och att individerna därför skiljer sig åt mer 

inom gruppen än mellan olika grupper (a.a.). Könskategoriseringar av barn kan ha 

sin utgångspunkt i viljan att veta, samt förstå, vilket kön barnet har menar Frödén 

(2009). Hon skriver att barn saknar de yttre attributen för att kunna kopplas till ett 

specifikt kön, så som till exempel skäggväxt och bröst, och att det är därför barn 

förses med ”kulturellt könsmärkta materiella ting, som leksaker och kläder i vissa 

modeller och färger” (a.a. s. 5). Nilsson och Waldemarson (2007) menar att dessa 

stereotyper fortlever på grund av att man minns och observerar det som 

överensstämmer med de förutfattade meningar man redan har. Annan information 

går oss förbi och det som blir synligt är det som vill ses med avseende på de tidigare 

erfarenheterna. Dessa stereotypa kategoriseringar verkar svåra att ändra på, men de 

går att motarbeta. Ifall kunskap om individerna införskaffas blir nyanserna inom 

dessa grupper synliga (a.a.).  
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2.7 Språket en viktig del av bemötandet 
”Språket har en oerhörd betydelse för alla människor. En betydelse som inte någon kan 

ifrågasätta. Vår identitet och självbild är knutna till språket. Genom språket upplever 

och förstår vi vår tillvaro, uttrycker våra känslor och samspel med andra människor. 

Språket ger oss också tillgång till litteratur och andra kulturalster. Språket är också 

bärare av vårt kulturarv och nyckeln som öppnar dörren till detta. Språket – både om vi 

ser till språket som ett övergripande samhälleligt fenomen och till olika individernas 

språkförmåga – är en förutsättning för att människor skall kunna utvecklas och växa.” 

(SOU 2003:12) 

 

Nilsson och Waldemarsson (2007) talar om att hur människor uppfattar sin egen 

identitet grundas i samspelet med andra personer. Man speglar sig i de andra 

personernas reaktioner och yttringar vilka bidrar till att forma ens självbild. 

Identiteten danas under barndomen där kommunikation med omgivningen spelar en 

viktig roll och språket ingår där som en essentiell del, även om kommunikation kan 

ske på många olika sätt. Samspel är något flertalet människor söker med andra, ofta 

genom att söka kontakt via språket. Innan kontakten genomförs definieras relationen 

till den nya människan samt situationen man befinner sig i. ”Social varseblivning 

handlar om hur vi uppfattar andra människor, hur vi tillskriver dem egenskaper och 

avsikter och hur vi tolkar vad de gör” (Nilsson & Waldemarson, 2007, s. 49). De 

föreställningar som genereras om en annan person påverkar vad som kommer att 

sägas och hur man agerar i förhållande till personen. Detta innebär att när nya 

människor träffas tolkar de varandra utifrån deras egna tidigare erfarenheter och 

förutfattade meningar, vilka de blivit präglade av under barndomen, om hur 

verkligheten ser ut. Alla bär på någon slags teori inombords för hur en människa ska 

vara, hur hon ska bete sig och uttrycka sig. Denna människosyn, menar författarna, 

ligger till grund för hur man förhåller sig till och tolkar en annan person samt hur 

man interagerar. Även vilket kön den nya individen har, spelar in på hur personen i 

fråga tolkas. Ofta är det tämligen stereotypa tolkningar som innefattar idéer och 

normer för hur personer med olika kön förväntas uppträda (a.a.). 

 

Statens Offentliga Utredningar (2004:115) återger Ingemar Gens där han beskriver 

ett händelseförlopp som skildrar hur en pedagog pratar olika samt förväntar sig olika 

respons av två barn, där den ena är en pojke och den andra en flicka. Komposthinken 

på förskolan ska tömmas och pedagogen går ut för att göra det och möter där en 

pojke på cykel. Hon frågar om han kan hjälpa till men han svarar att han är upptagen 

och cyklar vidare utan mer språklig respons från pedagogen. Det kommer en flicka 

på cykel och pedagogen frågar även henne. Flickan svarar samma sak som pojken 

men får ett långt svar av pedagogen vilket anspelar på flickans relationer och ansvar 

gentemot omgivningen (SOU 2004:115). Wahlström (2004) beskriver ett 

jämställdhetsarbete som de genomförde på förskolan där hon arbetar. De upptäckte 

att de bemötte barnen olika språkmässigt med avseende på vilket kön barnet hade. 

Pojkarna tilltalades med korta kommandon och direktiv, medan de med flickorna 

hade långa konversationer, vilka dock plötsligt kunde avbrytas ifall en pojke krävde 

pedagogens uppmärksamhet. Beträffande möjligheterna till språkträning så fick 

flickorna ut mest av dessa situationer, som utspelade sig vid av/på klädning, men de 

fick också sina innehavda biroller bekräftade varje gång en pojke trängde emellan, då 

de fick stå tillbaka och vänta. Pedagogerna använde sig även av ett icke-verbalt språk 

med vilket de vid de avbrutna ”flicksamtalen” ändå vidmakthöll relationen med 

flickorna genom blickar av samförstånd. Författaren kallar detta för att där fanns en 

”vi-du-jag-relation” mellan pedagogerna och flickorna och att pojkarna utestängdes 
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från denna (Wahlström, 2004). Däremot har det visat sig att vid lärarledda samlingar 

får pojkarna mycket utrymme. Avbryter de med kommentarer under samlingen 

bekräftas de ofta av pedagogen som spinner vidare på pojkens kommentar. Medan 

flickorna, om de kommenterar något, tystas ner genom att pedagogen antingen bara 

svarar lite kort på deras inlägg eller helt ignorerar det (Månsson, 2000). Även Imsen 

(2006) skildrar hur pojkar får mer uppmärksamhet än flickor i klassrummet. Och 

fastän pojkar får mer uppmärksamhet än flickorna, så är det språk som används 

mellan pedagoger och pojkar mer torftigt. Språket är kortare och består oftast av 

befallningar eller förmaningar, vilket har sin grund i att pojkarna utövar ett, för 

pedagogen, oönskat beteende. Samtalen mellan pedagoger och flickor är mer 

konversationslika med större ordförråd och längre meningar (SOU 2004:115). 

 

Svaleryd (2002) och Wahlström (2004) beskriver oberoende av varandra olika 

matsituationer vilka är likartade. Svaleryd (2002) sitter själv med vid frukostbordet i 

en blandad grupp med barn i åldrarna 4-6. Flickorna kring bordet ber, med utförliga 

meningar, om de vill ha något av det som står framdukat och tackar sedan de fått det. 

Pojkarna benämner vad de vill ha genom att med ett kort kommando uttrycka vad det 

är de önskar, t.ex. ”mjölk” eller ”skicka”. De blir bifallna både av författaren eller 

någon av flickorna, som snabbt kan läsa av vad det är pojken i fråga vill ha sig 

tillskickat (Svaleryd, 2002). Wahlström (2004) beskriver en lunchsituation som de 

filmade på förskolan där hon arbetar. Barnen var placerade som de brukade, 

varannan pojke och varannan flicka, kring bordet. När de granskade filmen var ljudet 

”öh” det första de lade märke till. ”Öh” förekom flera gånger under filmtillfället och 

efter varje uttryckt ”öh” levererades något till en pojke. ”Öh” var alltså detsamma 

som att pojkarna ville ha något av det som stod på bordet och flickorna kunde på ett, 

för pedagogerna som studerade filmen, outgrundligt sätt läsa av vad varje ”öh” 

innebar och skicka rätt sak till pojken ifråga. ”Flickorna hade alltså … förfinat sin 

förmåga att uppfylla andras önskemål” (Wahlström, 2004, s. 57). Under måltiden 

servade flickorna hela tiden pojkarna och tränade upp sin lyhördhet ytterligare. 

Pojkarna styrde samtalsämne och ljudnivå och propsade hela tiden på att 

uppmärksamheten skulle riktas mot dem och deras berättelser, vilket pedagogerna 

också gjorde. Författaren beskriver även andra filmade tillfällen där det tydligt syntes 

hur pedagogerna tilltalade barnen olika. Språket gentemot pojkarna var, som även 

nämnts ovan, kort och ofta i form av negativa förmaningar. När pedagogerna vänder 

sig till flickorna innehåller språket mer känslouttryck och formuleras mer på ett sätt 

som kräver en följdkommunikation, än de klara kommandon som ges till pojkarna 

(a.a.).  

 

2.7.1 Judith Butler och performativitetsteorin 
Butler (1999) anser att den mänskliga sexualiteten är konstruerad av språket och att 

det är psykosociala värderingar som bestämmer vad som är manligt respektive 

kvinnligt. Hon menar att kön är lika mycket en konstruktion som genus och dessa 

bör således inte betraktas som åtskilda. Det är genom språket vi förstår och gestaltar 

kön och genus. Utan språket som filter mellan de kaotiska känslorna i en människas 

natur och våra handlingar skulle vi inte ha vare sig kön eller genus, dvs. vi agerar 

kön vi är inte ett kön. Detta kallas för performativitetsteorin. Denna teori menar att 

språk och handling inte kan separeras eftersom språket i sig är en förutsättning för 

tänkandet som föregår ett bestämt handlande. Butler (1999) menar att vi skapar våra 

identiteter genom upprepningar av handlingar och att genusidentiteten är skapad av 
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språket och kollektiva handlingsmönster som ligger utanför både begreppet kön och 

genus, som i sig skapar en onödig dikotomi. Könet är alltså inget man ”är” eller 

”blir” utan något man ”agerar” utefter vissa normerande förväntningar (a.a.). 

 
”… gender, that it operates as an interior essence that might be disclosed, an expectation 

that ends up producing the very phenomenon that it anticipates, in the first instance, 

then, the performativity of gender revolves around this metalepsis, the way in which the 

anticipation of a gendered essence produces the which it posits as outside itself. 

Secondly performativity is not a singular act, but a repetition and a ritual, which 

achieves its effects through naturalization in the context of a body, understood, in part, 

as a culturally sustained temporal duration.” (Butler, 1999, s. xiv f.) 

 

2.8 Vad säger läroplanen? 

Under rubriken Grundläggande värden i Läroplanen för förskolan (1998) står det 

bland annat att verksamheten ska lyfta fram och synliggöra rättvisa och jämställdhet. 

Det är de vuxnas förhållningssätt som påverkar barnen och därför framhåller 

läroplanen att de vuxna därför även är viktiga förebilder. Vidare står det att de krav 

och förväntningar som vuxna har på flickor och pojkar understödjer barnens 

uppfattningar om vad som är kvinnligt respektive manligt. ”Förskolan skall motverka 

traditionella könsmönster och könsroller” (Lpfö 98, s.4) och både flickor och pojkar 

ska ha samma förutsättningar att prova samt utveckla förmågor och intressen utan att 

begränsas av könsstereotypa roller. I förskolan ska ett livslångt lärande grundläggas 

och därför ska barnen erbjudas en god pedagogisk verksamhet. Språkutvecklingen 

ska stimuleras på förskolan genom att barnets intresse för och nyfikenheten på 

skriftspråket tas tillvara. Ett av målen som förskolan ska sträva efter är att varje barn 

ska utveckla en förståelse för alla människor, oavsett könstillhörighet. Ytterligare ett 

mål innebär att varje barn ska ha möjligheten att utveckla ett rikt och nyanserat 

talspråk samt sin förmåga till att kunna kommunicera och således även förkovra sig 

ett bättre ord- och begreppsförråd. Det är arbetslagets uppgift att utforma 

verksamheten så att varje barn får det stöd och den stimulans han eller hon behöver i 

sin språk- och kommunikationsutveckling samt även att se till att flickor och pojkar 

har likvärdigt inflytande på och utrymme inom verksamheten (Lpfö 98, Skolverket, 

2006). 
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3 SYFTE 

Syftet med denna undersökning är att ur ett genusperspektiv diskutera skillnader i 

barns sätt att uttrycka sig verbalt samt pedagogers förutfattade meningar kring detta. 

Vad gäller pedagoger prövas även deras medvetenhet/vetskap/kännedom kring 

formuleringar angående innehållet i Lpo 94. Vi vill även belysa hur förväntningar på 

barns språk påverkar deras språkutveckling samt förväntningar på pojkars respektive 

flickors sätt att verbalt uttrycka känslor. 
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4 METOD 

Vi har anpassat vårt val av metod efter vårt forskningsproblems karaktär. Vår analys 

grundar sig på en kvalitativ studie som är subjektiv eftersom det aktuella 

problemområdet, och även forskningsresultatet, påvekas av socioemotionella 

erfarenheter (Patel & Davidsson, 2003). Det är en kvalitativ studie där förståelse och 

upplevelser av problemet är centralt (a.a.). Analysen bygger även på en kvantitativ 

del som assisterar och fördjupar undersökningen. Denna del går att finna i 

undersökningens kartläggning av olika pedagogers förutfattade meningar om flickor 

och pojkars sätt att tala. Den delen förefaller sig ha ett kvantitativt inslag då den 

innefattar deskriptiv statistik, det vill säga statistik som ”… används för att i siffror 

ge en beskrivning av det insamlade materialet, och på detta sätt belysa 

forskningsproblemet.” (Patel & Davidsson, 2003, s. 109). Även faktumet att vi 

använde oss av fasta svarsalternativ ger den statistiska uppställningen en kvantitativ 

karaktär. Men denna statistik är endast assisterande till undersökningen som bygger 

på tolkningar av svaren samt pedagogernas subjektiva förförståelse. 

 

4.1 Undersökningsmetod 

Vi har gjort en kvalitativ undersökning med hjälp av inspelade samtalen med 

pedagogerna. Undersökningen bestod i att vi presenterade olika meningar för 

pedagogen som denne sedan skulle avgöra huruvida det var en pojke eller flicka som 

yttrat. Denna metod liknar det som Patel och Davidsson (2003) kallar för "Enkät 

under ledning" (a.a., s. 69). Detta innebär att ”man tar med sig formuläret och 

besöker den person som ska besvara den så att man kan hjälpa till och eventuellt 

förtydliga i vissa avseenden.”(a.a., s. 69). Vi valde att, enskilt för varje pedagog, läsa 

upp de meningar som fanns med i formuläret för att sedan be om ett muntligt svar 

utifrån muntligt angivna svarsalternativ. Vi vill därför använda oss av begreppet 

”muntlig enkät under ledning” Som hänvisar till den nyss nämnda metoden, det vill 

säga att både frågor och svar är muntligt framställda samt inspelade för att säkerställa 

resultatet. 

 

4.2 Undersökningsgrupp 

De pedagoger som deltog i frågesamtalen var från två olika förskolor. Den första 

gruppen om sex pedagoger arbetade på samma avdelning. Andra gruppen, som 

omfattade lika många pedagoger, arbetar på en annan förskola i samma stad fast på 

två olika avdelningar. Namnen på pedagogerna i tabellerna är fiktiva (se Bilaga 2). 

Sammantaget var antalet pedagoger som deltog i undersökningen 12 stycken. 

Samtliga deltagande pedagoger informerades enskilt innan varje frågetillfälle om 

deras rätt att inte delta samt att allt material, så som personliga uppgifter och 

inspelningen av enkätsvaren, behandlas konfidentiellt. 

 

4.3 Muntlig enkät under ledning 

I undersökningen blev pedagogerna presenterade för olika meningar som härrörde till 

känslorna kär, arg, ledsen och rädd. Varje känslokategori presenterades innan 

meningarna framfördes, där samtliga grupper av känslouttryck omfattade fyra 

meningar. Vi var båda med på samtliga intervjutillfällen då en av oss läste upp 
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uttrycken samtidigt som den andra förde anteckningar i en färdigställd tabell (se 

Bilaga 2). Parallellt med detta spelade vi även in frågesamtalet på digitalbandspelare 

för att i efterhand kunna kontrollera de ifyllda svaren i tabellen. Vi frågade 

pedagogen om meningarna skulle kunna vara svar från en pojke eller en flicka som 

fick frågorna: Hur känns det när man är kär? Hur känns det när man är arg? Hur 

känns det när man är ledsen? Hur känns det när man är rädd? 

 

Följande påståenden presenterades; 

 

 När man är kär blir man varm i nästan hela kroppen. 

 Kärlek är när man gifter sig, och sen kanske man skaffar barn. 

 Om man är kär så pussas man. Jag är inte kär i någon, för jag vill inte pussas. 

 Kärlek är röd, som ett hjärta. Man blir kär i den man tycker om och då kanske 

man pussas 

 

 När jag är arg så gråter jag och får ont i magen. Det känns jobbigt. 

 Om någon har sagt dumma saker så blir jag arg. 

 Man kan bli arg ibland, och då kan man bli ledsen också. Men sen går det 

över när det arga försvinner. Efter en stund blir man normal igen. 

 Jag brukar slåss när jag blir arg. 
 

 Om jag är ledsen så gråter jag, då vill jag vara hos en vuxen. 

 Man kan t.ex. bli ledsen om man ramlar och slår sig. Jag brukar trösta de 
mindre barnen när de slår sig. 

 Jag blir ledsen ibland när jag inte får vara med i en lek eller när någon retas. 

Då säger jag till fröken. 

 Om det kommer tårar och man kanske inte mår bra. Det känns inte kul att 
göra saker när man är ledsen. 

 

 Ja, om det kommer ett monster skulle jag bli rädd, eller en mördare. 

 Om jag drömmer en mardröm så blir jag rädd, då går jag in till mamma och 

pappa. Då känns det bra igen. 

 Jag är inte rädd för något, bara om det skulle komma en dinosaurie. 

 Min mamma säger att det är bra att vara rädd ibland. Det är för att man ska 
vara försiktig och inte göra för farliga saker. 

 

Varje mening som vi skrev och presenterade fanns en tanke bakom. Ordval, ordföljd 

och sammansättning är noga övervägda i varje mening för att de ska fylla en viktig 

funktion i undersökningen. Vi varierade meningarnas längd och formulering med 

hänsyn till de tankar vi själva hade kring flickors och pojkars olika ordval och sätt att 

uttrycka sig. Vi ville skapa meningar som var motsatser i sin utformning. Vissa 

meningar är korta och sakliga, andra är längre och mer beskrivande. Några av 

meningarna beskriver känslorna på ett mer emotionellt plan, andra med fokus på 

yttre företeelser. Meningarna är även olika vad gäller uppfattning om det egna jaget. 

 

Utöver dessa meningar som presenterades för pedagogerna valde vi även att i 

enkäten ha med fyra påståenden om vilka pedagogerna skulle avgöra huruvida de 

finns med i Lpo 94 eller inte. Eftersom de tillfrågade pedagogerna arbetade inom 

förskolan så ansåg vi att det av etiska skäl inte skulle tillfrågas om den läroplan som 
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deras verksamhet bygger på. På detta sätt kunde undvikas att frågetillfället 

uppfattades som något slags förhör. Eftersom vi inte var ute efter att undersöka 

huruvida pedagogerna var bekanta med sina styrdokument, utan snarare hur bekanta 

de var med genusbegrepp och formuleringar därikring, så ansåg vi detta vara det 

lämpligaste tillvägagångssättet. 

 

Följande påståenden presenterades för pedagogerna; 

 

A. Skolan skall hjälpa varje elev att stärka sin könstillhörighet. 

B. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. 

C. Skolan skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och 

sina intressen med hänsyn till dennes könstillhörighet. 

D. Flickor och pojkar har olika förutsättningar och undervisningen skall formas 

därefter. 

Av de ovan redovisade påståendena är det endast C som är helt korrekt de övriga är 

modifierade. 

 

4.4 Databearbetning 

Dessa valda undersökningsmetoder bygger på tolkning och förståelse av de 

situationer som vi valt att fokusera på. Undersökningarna är subjektstyrda och 

kontextberoende, vilket innebär att de hamnar inom den hermeneutistiska 

forskningsteorin. ”’förförståelse’ är ett centraltbegrepp inom hermeneutiken. Med 

förförståelse menas att vi inte uppfattar verkligheten enbart genom våra sinnen. Det 

som förefaller vara rena sinnesintryck innehåller i själva verket en god portion 

tolkning.” (Thurén, 2006, s. 53). För att göra undersökningen analysbar skev vi 

meningar med olika typer av ordalydelser. För att ytterligare förenkla analysen så 

kategoriseras dessa meningar upp i fyra olika känslostämningar. Meningarna 

kategoriseras även efter dess karaktärer; långa, korta, sakliga och sammansatta. 

 

Nämnas bör att vid vissa tillfällen svarade pedagogen i fråga att meningen stämde in 

som både pojk- och flicksvar. Vid dessa situationer frågades pedagogen ifall svaret 

övervägde åt något håll. I några fall gjorde svaren det och dessa svar har markerats 

med dubbelsvar i tabellen (se Bilaga 2) men har i analyssammanställningen endast 

räknats som enkelsvar. Det vill säga, om pedagogen svarat att båda könen kunnat 

uttala påståendet, har detta markerats med ett B i tabellen. Har pedagogen sedan efter 

förfrågan tyckt att påståendet övervägt till förmån för något av könen har detta 

formulerats efter ett snedstreck med P för pojke och F för flicka, exempelvis B/F. 

När ett sådant svar sammanställts i diagrammen har det endast räknats som ett 

”flicksvar”. I vissa fall har pedagogen svarat endast ”båda” och i de fallen syns det i 

diagrammen.  

 

I cirkeldiagrammen anges bara hela procent. Detta på grund av att svaren vid 

uträkningarna avrundats till heltal. Skulle talen kontrollräknas märks att de korrekta 

svaren innefattar decimaler, men med tanke på att det är hela personer som avgivit 

svaren som cirkeldiagrammen bygger på, valdes att avrunda till heltal. 
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4.5 Tillförlitlighetsfrågor 

För att öka tillförlitligheten i vår metod så övades meningarna in för att kunna 

framföras så neutralt som möjligt. Det var för oss viktigt att i minsta tänkbara 

utsträckning påverka pedagogernas tolkningar av de påhittade meningarna. För att 

upptäcka och undvika betoningar och röstlägen som kan påverka pedagogens 

associationer och tolkningar valde vi att spela in och lyssna på den text vi skulle läsa 

upp. Uppläsningen tränades även vid flertalet tillfällen innan frågetillfällena, just 

med tanke på ovan nämnda anledning.  

 

Det kan även vara av godo att nämna skillnaden mellan förförståelse och förutfattade 

meningar. Förförståelse kan vara resultatet av tidigare erfarenheter medans 

förutfattade meningar kan var en föreställning utan förankring till hur verkligheten 

förhåller sig. Det innebär att pedagogernas svar kan bygga på erfarenheter av 

verkliga händelser och är således en förförståelse av barns könsstereotypiska 

språkbruk. Pedagogernas svar kan även bygga på fördomar snarare än erfarenheter 

och förståelsen blir då en förutfattad mening. Huruvida de tillfrågades uppfattning 

om barns språk bygger på förförståelse, förutfattade meningar, eller en blandning av 

dessa, är i denna undersökning omöjligt att fastslå.  
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5 RESULTAT 

Pedagogernas svar, på de frågor som ställdes, visar på en benägenhet att anta 

generella och förutfattade meningar om språkbruk hos barn. Tendensen visar på att 

pedagoger antar att flickor har ett mer utvecklat och känslosamt språkbruk än pojkar 

samt att pojkar inte, i samma utsträckning som flickor, använder språket för att 

beskriva en inre känsla. Detta redovisas under följande avsnitt. 

 

5.1 Dataanalys 

De sammanlagt sexton olika meningarna, om barns svar på frågor om olika känslor, 

är här indelade så att varje känsla, med sina respektive fyra meningar, har fått varsin 

rubrik. Under dessa redovisas först i ett stapeldiagram huruvida pedagogerna ställde 

sig till frågan om meningarna vara formulerade av en pojke eller en flicka. Staplarna 

visar hur många, och vilka, av varje uttalande som pedagogerna förknippade med 

respektive kön. Siffrorna under staplarna hänvisar till meningens nummer (se även 

Bilaga 1). Sedan följer ett cirkeldiagram där det går att utläsa ifall det är flick- 

respektive pojksvar som är i majoritet av pedagogernas svar under respektive känsla.  

 

5.1.1 Kärlek 
Nedan visas tabeller som åskådliggör hur pedagoger tror att pojkar respektive flickor 

svarar på frågan om vad kärlek är. Pedagogerna fick följande alternativa svar. 

 

1. När man är kär blir man varm i nästan hela kroppen. 

2. Kärlek är när man gifter sig, och sen kanske man skaffar barn. 

3. Om man är kär så pussas man. Jag är inte kär i någon, för jag vill inte pussas. 

4. Kärlek är röd, som ett hjärta. Man blir kär i den man tycker om och då kanske 

man pussas. 

 

Pedagogerna svarade på om de trodde att det var en pojke eller en flicka som skulle 

kunna ha sagt ovanstående meningar.  
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Figur 1. Y-axeln visar antalet pedagoger. X-axeln visar svarsalternativet. 

 

Staplarna i diagrammet visar på en överrepresentation av flicksvar. I samtliga fall, 

utom i svarsalternativ tre, är flickorna i klar majoritet över pojkarna. Den fråga som 

pedagogerna betraktar som mer ”pojkig” är mening nummer tre där det uttalas ett 
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klart avståndstagande från att vilja vara kär ifall det innefattar pussande. Det är bara 

två pedagoger av tolv som tolkar mening nummer tre som uttalad av en flicka. 
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Figur 2.  antal procent av svaren som ansågs vara ”pojksvar” respektive ”flicksvar” 

 

Att pedagogerna tolkade meningarna som mer ”flickiga” framgår även tydligt i detta 

cirkeldiagram. Det är ett övertag för flickorna med tio procent. Det är mening 

nummer tre som hjälper till att få upp andelen pojksvar, vilka i annat fall hade legat 

långt mer under hälften än de gör nu. 

 

5.1.2 Ilska 
Nedan visas tabeller som åskådliggör hur pedagoger tror att pojkar respektive flickor 

svarar på frågan om vad ilska/att vara arg är. Pedagogerna fick följande alternativa 

svar. 

 

5. När jag är arg så gråter jag och får ont i magen. Det känns jobbigt. 

6. Om någon har sagt dumma saker så blir jag arg. 

7. Man kan bli arg ibland, och då kan man bli ledsen också. Men sen går det 

över när det arga försvinner. Efter en stund blir man normal igen. 

8. Jag brukar slåss när jag blir arg. 

 

Pedagogerna svarade på om de trodde att det var en pojke eller en flicka som skulle 

kunna ha sagt ovanstående meningar.  
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Figur 3 Y-axeln visar antalet pedagoger. X-axeln visar svarsalternativet. 

 

Betraktar man detta stapeldiagram är svaren i det närmaste helt omvänt från den 

förra och de ”pojkiga” svaren är i majoritet. Den mening som pedagogerna 
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förknippade mest som ett flicksvar är nummer fem, vilken innehåller ord som gråter, 

ont i magen och jobbigt. Vad gäller mening nummer sju har den av pedagogerna 

ansets vara lika mycket ”flickig” som ”pojkig”. Nummer sju är även den längsta 

meningen av de här fyra, medan nummer sex och åtta, vilka av pedagogerna 

betraktats som mest ”pojkiga”, är de kortaste. Inom denna känslogenre var det en 

pedagog som inte kunde välja ifall mening nummer sex var uttalad av en flicka eller 

pojke, utan tyckte att det vägde jämnt dem emellan. Det är det svaret vilket syns som 

en grå tårtbit i detta cirkeldiagram och såvida det svaret räknats med bland 

flicksvaren hade procentfördelningen varit exakt omvänd den i de förra. Pojksvaren 

har ett övertag med tio procent mot de två andra indelningsgrupperna sammanlagt. 
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Figur 4.  antal procent av svaren som ansågs vara ”pojksvar” respektive ”flicksvar” 

 

5.1.3 Ledsen 
Nedan visas tabeller som åskådliggör hur pedagoger tror att pojkar respektive flickor 

svarar på frågan om vad att vara ledsen/sorg är. Pedagogerna fick följande alternativa 

svar. 

 

9. Om jag är ledsen så gråter jag, då vill jag vara hos en vuxen. 

10. Man kan t.ex. bli ledsen om man ramlar och slår sig. Jag brukar trösta de 

mindre barnen när de slår sig. 

11. Jag blir ledsen ibland när jag inte får vara med i en lek eller när någon retas. 

Då säger jag till fröken. 

12. Om det kommer tårar och man kanske inte mår bra. Det känns inte kul att 

göra saker när man är ledsen. 

 

Pedagogerna svarade på om de trodde att det var en pojke eller en flicka som skulle 

kunna ha sagt ovanstående meningar och studeras samtliga meningar syns att de 

allesamman innehåller ordet ledsen. De tre första meningarna anspelar även på någon 

form av relation, vara hos en vuxen, trösta de mindre samt säger jag till fröken. 

Beskådar man sedan stapeldiagrammet nedan syns det klart att flicksvaren är i stark 

majoritet i denna känslogenre. Samtliga av de fyra meningarna tolkades av 

pedagogerna som mest uttalade av flickor. Framförallt mening nummer nio som 

endast tolkats som avvikande från ett rent flicksvar av en pedagog och den 

pedagogen kunde inte säga klart om det var ett pojk- eller flicksvar, utan svarade 

båda. Den mening som ändock antagits vara mest ”pojkig” i denna genre är mening 

nummer tolv, i vilken det inte anspelas till några relationer av något slag. 
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Figur 5 Y-axeln visar antalet pedagoger. X-axeln visar svarsalternativet. 

 

Vid beaktande av stapeldiagrammet ovan och cirkeldiagrammet nedan blir 

flicksvarens övertag utan tvivel väldigt synliga. Tre fjärdedelar av svarsalternativen 

kopplades samman med flickor av pedagogerna. Två pedagoger var vid olika 

svarsalternativ tveksamma till om det var en pojke eller flicka som svarat, därav de 

fyra procenten som anger att meningen likaväl kunde varit uttalat av en flicka som en 

pojke. 

 

 

75%

21%

4%

Flicka

Pojke

Pojke/Flick

a

 
Figur 6 antal procent av svaren som ansågs vara ”pojksvar” respektive ”flicksvar” 

 

5.1.4 Rädd 
Nedan visas tabeller som åskådliggör hur pedagoger tror att pojkar respektive flickor 

svarar på frågan om att vara rädd. Pedagogerna fick följande alternativa svar. 

 

13. Ja om det kommer ett monster skulle jag bli rädd, eller en mördare. 

14. Om jag drömmer en mardröm så blir jag rädd, då går jag in till mamma och 

pappa. Då känns det bra igen. 

15. Jag är inte rädd för något, bara om det skulle komma en dinosaurie. 

16. Min mamma säger att det är bra att vara rädd ibland. Det är för att man ska 

vara försiktig och inte göra för farliga saker. 

 

Pedagogerna svarade på om de trodde att det var en pojke eller en flicka som skulle 

kunna ha sagt ovanstående meningar. Studeras meningarna ovan syns det att nummer 

tretton och femton är kortare uttalanden än de andra två. Nummer fjorton och sexton 

innehåller även någon form av relationsuttal, då går jag in till… samt min mamma 
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säger. I mening nummer femton uttalas likaså ett klart ställningstagande till att jag är 

inte rädd för något förutom dinosaurier. Just det påståendet har av pedagogerna bara 

ansetts vara uttalat av en pojke och samtliga tolv har svarat så. 
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Figur 7 Y-axeln visar antalet pedagoger. X-axeln visar svarsalternativet. 

 

I denna genre har pedagogerna varit mest tveksamma till sina antaganden vad gäller 

att uttrycka ifall påståendena är klara pojk- eller flicksvar. Detta syns i de båda 

tabellerna i form av de grå partierna. Det går även att utläsa ur stapeldiagrammet att 

meningarna nummer fjorton och sexton ansetts vara flicksvar samt att nummer 

tretton övervägande antagits vara uttalat av en pojke. 
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Figur 8 antal procent av svaren som ansågs vara ”pojksvar” respektive ”flicksvar” 

 

 

Vid beaktande av cirkeldiagrammet framgår det att pojksvaren varit i majoritet. Det 

syns även att indelningsgruppen för båda könen är störst inom denna genre jämfört 

med de andra tre känsloområdena. 

 

 

5.1.5 Lpo 94 
Nedan visas en tabell som åskådliggör huruvida pedagogerna tror att följande 

påståenden går att finna/inte finna i Lpo 94 (Skolverket, 2006). Pedagogerna fick 

följande alternativa påståenden och skulle svara sant eller falskt. Sant såvida de 

trodde att påståendet står i Lpo 94 (Skolverket, 2006) och då följaktligen falskt ifall 

de trodde att den inte gjorde det. 
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A. Skolan skall hjälpa varje elev att stärka sin könstillhörighet. (FALSKT) 

B. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. (SANT) 

C. Skolan skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och 

sina intressen med hänsyn till dennes könstillhörighet. (FALSKT) 

D. Flickor och pojkar har olika förutsättningar och undervisningen skall formas 

därefter. (FALSKT) 
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Figur 9 Y-axeln visar antalet pedagoger. X-axeln visar påståendet. 

 

Påstående A uttrycker ett tydligt mål i att skolan ska stärka elevernas 

könstillhörighet. Detta påstående har av dubbelt så många pedagoger tolkats som 

sant, gentemot falskt. Det är i själva verket bara ett av de ovanstående påståendena 

som går att finna i Lpo 94 (Skolverket, 2006) i det exakta ordalag som står angivet 

här och det är mening B. Det är även det påstående som av flest pedagoger har 

angivits som att det skulle vara sant. Vad gäller mening C finns den med i läroplanen 

men i påståendet här har orden med hänsyn till ersatt oberoende av. Med denna 

ändring av orden omvandlas hela påståendets avsikt så att den bli motsatsen till 

innebörden av det vilket står formulerat i Lpo 94 (Skolverket, 2006). Det är något 

fler pedagoger som tolkat påstående C som falskt, i jämförelse med sant. I påstående 

D uttalas ett klart ställningstagande till att pojkar och flickor har olika 

förutsättningar. Det påståendet har av flest pedagoger tolkats som falskt. 

 

Vid frågetillfällena var det en pedagog som uttryckte ett tydligt nej när hon fick 

påstående C uppläst för sig. När hon begrundat påståendet en kort stund säger hon: 

”kan det vara så illa att det står med, ja det kan det nog…” (se Bilaga 2). Detta 

uttalande har tolkats som ett nej, alltså falskt, i tabellen ovan. I Bilaga 2 finns även 

ytterligare ett citat från en pedagog noterat. Efter att hon fått påstående D uppläst för 

sig svarar hon att det är sant med orden: ”Det hoppas man ju…”. 
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6 DISKUSSION 

De uppgifter som framkommit vid undersökningen är intressanta ur många 

synvinklar. Det som är intressant att se här är ju inte huruvida flickor är mer ledsna 

och pojkar är räddare, utan hur pedagogerna har tolkat de olika påstådda uttalandena 

från barnen. Detta kommer att diskuteras i följande avsnitt efter det att metoden som 

användes vid undersökningen resonerats. 

 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden fungerade som beräknat. Det var ett, för undersökningen, väl fungerande 

val av metod, då insamlingen av data gick snabbt och smidigt. Tiden för 

frågestunderna varierade mellan pedagogerna, men överskred sällan mer än femton 

minuter. Detta innebar att många frågetillfällen kunde genomföras per gång. Vad 

som dock missades under dessa frågetillfällen var att skaffa kännedom om 

pedagogernas bakgrund, ålder och utbildning. Detta känns i efterhand som ett 

förbiseende, då det med tanke på pedagogernas svar hade varit intressant att se vad 

de har för utbildning och hur länge de arbetat inom verksamheten. Det var å andra 

sidan inte relevant information för undersökningen då vi ändå inte tänkt jämföra 

svaren med varandra. Faktumet att samtliga medverkande pedagoger var kvinnor kan 

ha påverkat resultatet av undersökningen. Att utesluta manliga pedagoger var ingen 

medveten handling utan ett resultat av slumpmässigt urval.  

 

Många av pedagogerna upplevde bedömningen av meningarna som jobbigt eller 

besvärande, just för att de synliggjorde deras egna förutfattade meningar om vad som 

anses vara ”flickiga” respektive ”pojkiga” sätt att uttrycka sig. Anledningen till att vi 

valde att läsa påståendena för pedagogerna och krävde ett omedelbart svar, var för att 

vi ville ”ta dem lite på sängen”. Hade de fått en enkät där de själva fått sitta och läsa 

och fundera hade svaren eventuellt sett annorlunda ut. Nu fick vi deras spontana 

svar, svar som vi hoppas grundar sig i deras erfarenheter vad gäller att arbeta med 

barn.  

 

Även om vi anser att metoden fungerade väl med tanke på undersökningens karaktär, 

så kan det diskuteras huruvida det var en lämplig form att använda vid uppläsningen 

av de sista fyra påståendena. Tanken med just de påståendena var att se ifall 

pedagogerna hade någon uppfattning om och förståelse för olika begrepp kopplade 

till genus. Samma förfarande på genomförandet skedde här som på de övriga 

meningarna, de lästes en i taget och pedagogen fick svara på om de trodde 

påståendena var sanna eller falska. Beträffande det vi ville undersöka med svaren på 

de här påståendena kan vi ställa oss frågan om huruvida det var bästa möjliga val att 

läsa dem högt. Meningarna kan för vissa personer innehålla svåra ord vilka kräver 

längre tankeprocess för att förstås. Att då bara höra dem upplästa kan bidra till att 

svaret blir lite förhastat och inte tillräckligt genomtänkt. Själva poängen i 

påståendena kan gå åhöraren förbi när meningen innehåller ord vilka de inte är vana 

att använda. 
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6.2 Förväntningar på barns språk 

Den kognitiva språkteorin utgår från att barnet utvecklar ett socialiserat språk utifrån 

ett egocentriskt språk. Omgivningen har enligt denna teori en mycket liten roll för 

barnens språkutveckling (Maltén 1997). Detta innebär således att barnen bär på en 

genetisk språkskillnad som påverkas av könet. Resultatet av undersökningen skulle 

då kunna ses som ett bevis på att barnen bär på olika språk som kodas av den vuxna 

omgivningen. Denna språkskillnad ska enligt kognitivismen inte ses som ett skapat 

kulturellt arv utan snarare som genetiskt nedärvt. Pedagogers insats och ökade 

kunskap inom genuspedagogiken skulle enligt denna teori inte ha någon större 

betydelse för barns eventuella språkskillnader som är relaterade till kön. 

Behaviorismen å andra sidan skulle tolka resultatet av undersökningen som ett direkt 

resultat av miljöns påverkan på barnens språkutveckling. Barnen lär av språkliga 

förebilder och sorterar ut det språkbruk som uppfattas positivt och normalt av 

omgivningen. Barnen lär sig således att inrätta sig i gängse könsmönster vad gäller 

ett normaliserat språkbruk, det vill säga flickor lär sig prata och uttrycka sig som 

flickor enligt normen bör göra, genom positiv respons från förebilder. Pojkar inrättar 

sig till ett stereotypiskt pojkspråk då det är vad som förväntas av dem, samt belönas. 

Den behavioristiska teorin anser att omgivningens påverkan på barns 

språkutveckling är central och pedagogerna är viktiga resurser vad gäller ett positivt 

språkbruk (Jerlang m.fl., 2007). Kunskap om barns eventuella språkskillnader kan 

därför vara viktig för pedagogernas yrkesutövande. Psykoanalysen ser på språket 

som ett sätt att definiera och kategorisera världen. Ett eventuellt könssegregerat 

språkbruk skulle alltså ha stor betydelse för psykoanalytiskt tänkande. För att hitta en 

struktur i sitt eget psyke så använder man språket som verktyg. Det är därför av stor 

vikt att den språkliga utvecklingen och undervisningen ges kunskap och värde inom 

verksamheten på förskolan.  

 

De bemötande som barnen får rent verbalt speglar hur vi vuxna förväntar oss att 

barnen ska uttrycka sig. Under kategorin ilska så syns det att de meningar som fått 

mest pojksvar är de som är kortast. Mening nummer fem har av pedagogerna antagits 

vara mest uttalat av en flicka. Den meningen är längre än nummer sex och åtta, vilka 

har fått mest ”pojksvar”. Detta går att jämföra med den skildring av Ingemar Gens 

som SOU (2004:115) återger där han beskriver att pedagogen förväntade sig en helt 

annan respons av en flicka än en pojke. Pojken ”kom undan” med att bara svara lite 

kort att han var upptagen med annat, medan flickan, som svarade samma sak, dels 

förväntades ställa upp, dels förväntades svara på ett annat sätt. Både Wahlström 

(2004) och Svaleryd (2002) skildrar matsituationer på förskolan där språket skiljer 

sig markant åt mellan flickor och pojkar. Pojkarna uttrycker knappt så mycket som 

ett riktigt ord för att uppmärksamma omgivningen på att de vill ha något på bordet 

och de blir förstådda. Wahlström (2004) observerar även att pojkar oftast blir 

tilltalade med korta, tydliga kommandon. Att man då som vuxen förväntar sig att 

barnen ska uttrycka sig på samma sätt som man tilltalar dem vore logiskt. Under 

kategorin rädd syns även där en klar fördelning vad gäller meningarnas längd och 

om de fått mest pojk- eller flicksvar. Mening tolv och fjorton anses av pedagogerna 

mest vara pojksvar. De meningarna är även de som är kortast. I SOU (2004:115) står 

det att när pedagogerna vänder sig till flickor och talar till dem uttrycker de sig i 

långa välformulerade meningar vilka ger flickorna ett förbättrat ordförråd. Som 

vuxen förväntar man sig även att flickorna ska svara mer uttrycksfullt. Detta går att 

skönja i undersökningen eftersom de flesta av de långa meningarna anses vara svar 

av flickor. Enligt performativitetsteorin är det vårt agerande och vårt språk som 
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bestämmer vad genus är. Det fungerar alltså inte endast som ett verktyg för att 

gestalta genus utan bestämmer hela begreppets innehåll och mening (Butler, 1999). 

Det betyder att meningarna som pedagogerna svarade på redan är genusbestämda 

och att tolkningen av dessa är oväsentlig då språket ändå bär på en ”genuskod”. 

Genus existerar inte allena utan måste värderas genom mänskligt agerande. Det är 

alltså värderingen av genus som måste förändras, inte genusinnehållet. 

 

Människor har ett behov av att könkategorisera varandra. Detta gör vi för att förstå 

de människor vi möter. En androgyn människa möts sannolikt av osäkerhet och 

misstänksamhet då det blir svårt för omgivningen att förhålla sig till denna, inte 

minst språkligt. De attribut som vi omger barnen med, så som kläder och leksaker, är 

en hjälp för oss vuxna att veta hur vi ska förhålla oss till barnen. Vi är alla uppväxta 

med, för vår kultur specifika, traditioner för vad som räknas som kvinnligt och 

manligt, precis som Kjellberg (2005) beskriver. Frödén (2009) förklarar dessa 

attribut just som ett sätt för att veta vad det är för kön på barnet. De meningar under 

kategori rädd som innehåller orden monster och dinosaurie har av de tillfrågade 

pedagogerna antagits vara pojksvar. Detta anser vi beror på att just de här orden 

förknippas med pojkar. Ordet slåss förekommer i en av meningarna och den 

meningen har av alla pedagoger, utom en, ansetts vara uttalad av en pojke. Svaleryd 

(2002) beskriver pojkar som aktiva och starka. Pojkar anses vara livliga och en 

stökig pojke får sällan samma uppmaningar om att lugna sig, som en flicka får om 

hon uppträder på liknande sätt. Nästan alla pedagogerna anser att det borde vara en 

”pojkmening” då den innehåller ordet slåss. Jämför vi detta med den mening som 

innehåller ordet hjärta, så syns det att slåss är ett pojkattribut och hjärta är ett 

kännetecken för flickor. Ordet hjärta associeras med en flicka, beror det på att ett 

hjärta står för något som kan liknas vid känslor om värme och kärlek och att detta 

skulle vara typiskt för flickor? Redan från det att barnen är nyfödda samspelar vi 

vuxna med dem utifrån olika premisser beroende på om barnet är en flicka eller 

pojke. Detta beskriver både Wahlström (2004) och Svaleryd (2002) och menar vidare 

att flickor bemöts på ett mer emotionellt sätt genom att den vuxna använder ett språk 

gentemot flickan som innehåller många adjektiv. Med dessa egenskapsord anspelar 

den vuxna hela tiden på relationen mellan sig själv och barnet samt beskriver i ord 

hur flickan är och känner.  

 

Pojkarna tillåts gå före flickorna och tilldelas huvudrollerna, vilket medför att 

flickorna får nöja sig med birollerna i sociala sammanhang, menar Månsson (2000). 

Detta medför att det manliga anses som norm i relation till det kvinnliga. Pojkar är 

därför i många samband förfördelade. Detta innebär dock inte alltid fördelar. Vi talar 

torftigare till pojkarna (Imsen, 2006). Flickorna omhuldar vi och är noga med att de 

ska lära sig att uttrycka sig noga och välsituerat. Genom att vara mer nära i 

relationerna till flickorna lär vi dem att ”se mellan raderna” för att de ska kunna ”läsa 

av” personer i deras närhet. Vi diskuterar känslor och använder ett mer beskrivande 

språk. Detta berövas pojkarna samtidigt som de lär sig att de har en mer 

framträdande roll. Tidigare nämnda företeelse, beskriven av Wahlström (2004), som 

syftar till incidenten då en pojke tränger sig emellan pedagogen och flickan, som får 

hjälp, är förståelig med tanke på att han under sin socialiseringsprocess fått lära sig 

att det är okej. Han behöver inte heller vid matbordet uttala det han vill i några 

skönmålande meningar, det räcker med ett ”öh”, för han blir förstådd och 

tillgodosedd ändå. Bemöter vi inte pojkarna med förväntningarna på att de ska 

uttrycka sig på ett speciellt sätt så gör de inte det heller. Både Imsen (2006) och 
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Svaleryd (2002) beskriver just att barnen lever upp till de förväntningar vi har på 

dem och att de inte kan agera på något annat sätt än det som förväntas.  

 

6.3 Pedagogernas medvetenhet kring genus 

Genus är något som är svårdefinierbart. När vi läste de sista fyra påståendena för 

pedagogerna var avsikten att undersöka ifall pedagogerna hade någon kunskap eller 

vetskap om vad som förväntas av lärare verksamma inom skolan. Som nämnts så kan 

det vara svårt att tillgodogöra sig stoffet i meningarna när man bara hör dem upplästa 

och innebörden med påståendet kan gå förlorat. Risken finns även att pedagogerna 

svarade för fort och inte hann tänka efter. Första påståendet innehåller formuleringen 

stärka sin könstillhörighet och att det skulle vara skolans uppgift att hjälpa eleverna 

med det. Två tredjedelar av de tillfrågade pedagogerna trodde att detta påstående står 

i Lpo 94, vilket det inte gör. Att stärka barnens könstillhörighet innebär att forma 

dem efter de könsstereotypa föreställningar som existerar. Eidevald (2009) fann att 

förskolan förstärker barnens könsroller och detta sker omedvetet menar både han och 

Månsson (2000).  

 

När pedagogerna sedan fick påstående B uppläst kan det tyckas som att de skulle 

tänkt efter på hur de svarade på A. A och B motsäger varandra då B syftar på att 

skolan ska motverka traditionella könsmönster, vilket det även står i Lpo 94. Även 

här kan formuleringen och innehållet av påståendet gått förlorat vid uppläsningen 

och likaså med påstående C. I C står det att utrymme ska ges för eleverna att pröva 

och utveckla sin förmåga och sina intressen med hänsyn till dennes könstillhörighet. 

Att uppfatta hur ordalydelsen med hänsyn till dennes könstillhörighet förvränger hela 

meningen till att eleverna ska få möjlighet att pröva könsstereotypa intressen kan 

vara svårt vid endast en eller två uppläsningar. Samtidigt är det viktigt att pedagoger 

besitter kunskapen om hur de ska tolka sådana påståenden. Begrepp som har med 

genus att göra kan vara svåra att förstå och tolka innebörden av såvida relevant 

kunskap kring orden saknas. Jämställdhet och jämlikhet är till exempel två ord som 

låter väldigt lika men har, som Hedlin (2004) beskriver, helt olika betydelse. För att 

kunna implementera en förändring kring den ojämställdhet som råder gällande 

språkanvändningen gentemot barn och förväntningarna på barns språk, måste 

kunskapen om denna ojämställdhet lyftas fram och synliggöras. Precis som Hedlin 

(2004) och Svaleryd (2002) skildrar är enda vägen till en förändring att öka 

medvetenheten och kunskapen om genus och jämställdhet. Som pedagoger är vi en 

viktig del i barnens socialiseringsprocess och det är av yttersta vikt att vi 

medvetandegör för oss själva våra egna förutfattade meningar. Vår utbildning är ett 

viktigt steg i det ledet, men Havungs forskning (SOU 2008:109) tyder på att 

lärarutbildningen är otillräcklig i detta fall.  

 

6.4 Slutsats 

Det finns tydliga tendenser som visar att pedagoger i förskolan har förutfattade 

meningar angående barns sätt att uttrycka sig verbalt. Om detta beror på dolda 

språkkoder, tidigare erfarenheter eller biologiska faktorer är oklart men barns språk 

är inte könlöst och detta påverkar i allra högsta grad deras identitet och utveckling. 

För som psykoanalytikerna hävdar går språk och identitet hand i hand och det som 

påverkar språket påverkar även den personliga utvecklingen. Genusbegreppet är 

enligt Butler (1999) något som skapas av språket och tolkas således inte av språket. 
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Det skulle i så fall vara av betydelse att lyfta upp Vygotskys teori (Jerlang m.fl., 

2007) om att goda språkliga förebilder ger barnen ett mer utvecklat språkbruk. Bättre 

språkbruk skulle således även ge ökade möjligheter att fånga upp och värdera 

genusbegreppet. Att identifiera det genusinfekterade i ett språkbruk skulle kunna 

innebära ökade möjligheter till en mer jämställd tolkning av barns språk. 

 

6.5 Fortsatt forskning 

Det skulle vara spännande att se ifall en mer omfattande undersökning, med samma 

utgångspunkt som denna, skulle stämma överens med de svar som framkom här. Hur 

kommer det sig att flickorna är i så stark majoritet i den genren som handlar om att 

vara ledsen eller att pojkarna har ett övertag i genren som behandlar ämnet rädsla? 

Kan man på meningarnas uppbyggnad och innehåll se hur det kommer sig att 

pedagogerna har tolkat påståendena som antingen flicksvar eller pojksvar? En annan 

intressant utgångspunkt för fortsatt forskning är att byta urvalsgrupp till en homogent 

manlig för att undersöka hur resultatet hade utfallit. Har pedagogernas kön någon 

betydelse för hur de bemöter barnen språkligt ur ett genusperspektiv? 

 

Enligt Sveriges officiella statistik, har pojkar i åk 9 sämre betyg än flickor, inte minst 

i Svenska. Finns det ett samband mellan att pojkar klarar sig sämre i skolan, än 

flickor, och de förväntningar som finns på dem. Språket utgör en oerhört viktig del i 

ett barns skolgång. Kan pojkars successivt försämrade språkbruk hunnit i kapp deras 

skolprestationer? 

 

 

 

 



Ida Lejonqvist & Maria Rohnitz 

Lärarutbildningen, ht - 09 

Linnéuniversitetet Växjö Kalmar  33(37) 

REFERENSLISTA 

 

Butler, J. (1999). Gender trouble. Feminism and the Subversion of Identity. New 

York: Routledge. 

 

Eidevald, C. (2009). Det finns inga tjejbestämmare – Att förstå kön som position i 

förskolans vardagsrutiner och lek. Jönköping: Jönköping Universitet 

 

Frödén, S. (2009). Har (barnets) Jag ett kön? – Didaktiska möjligheter och 

utmaningar i en svensk waldorfförskola ur ett poststrukturalistiskt feministiskt 

perspektiv. Doktorerar 2011. Örebro: Örebro Universitet. 

 

Hedlin, M. (2004). Lilla genushäftet – Om genus och skolans jämställdhetsmål. 

Kalmar: Högskolan i Kalmar. 

 

Imsen, G. (2006). Elevens värld – Introduktion till pedagogisk psykologi. Danmark: 

Studentlitteratur. 

 

Jerlang, E., Egeberg, S., Halse, J., Jonassen, A.J., Ringsted, S. & Wedel-Brandt, B. 

(2007). Utvecklingspsykologiska teorier. Stockholm: Liber AB. 

 

Jung, C. & Stanley M. Dell. (1939). The Integration of the Personality. University of 

Michigan: Kegan Paul. 

 

Kjellberg, K. (2005). Snacka om jämställdhet. Rädda barnen: Elanders. 

 

Lpo 94. (2006). Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet. Stockholm: Skolverket. 

 

Lpfö 98. (2006). Läroplanen för förskolan. Stockholm: Skolverket. 

 

Maltén, A. (1997). Pedagogiska frågeställningar. Lund: Studentlitteratur. 

 

Månsson, A. (2000). Möten som formar – Interaktionsmönster på förskola mellan 

pedagoger och de yngsta barnen ur ett genusperspektiv. Malmö: Malmö 

Högskola. 

 

Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. (2007). Kommunikation. Samspel mellan 

människor. Polen: Studentlitteratur. 

 

Patel, R. & Davidsson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, 

genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

 

SOU 2003:12. (2005). Översyn av teckenspråkets ställning. Promemoria av: Barn 

och språk. Stockholm: Torgny Danielsson. 

 

SOU 2004:115. (2004). Den könade förskolan – om betydelsen av jämställdhet och 

genus i förskolans pedagogiska arbete. Stockholm: Elanders Gotab AB. 

 



Ida Lejonqvist & Maria Rohnitz 

Lärarutbildningen, ht - 09 

Linnéuniversitetet Växjö Kalmar  34(37) 

SOU 2006:75. (2006). Jämställdhet i förskolan – om betydelsen av jämställdhet och 

genus i förskolans pedagogiska arbete. Stockholm: Edita Sverige AB. 

 

SOU 2008:109. (2008). Yttrande över: En hållbar lärarutbildning SOU. Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. 

 

Svaleryd, K. (2002). Genuspedagogik. Stockholm: Liber AB. 

 

Thurén, T. (2006). Vetenskapsteorier för nybörjare. Malmö: Liber AB. 

 

Wahlström, K. (2004). Flickor, pojkar och pedagoger. Kristianstad: Kristianstads 

Boktryckeri AB. 

 

 

 

 



BILAGA 1 
Meningar och påståenden till frågesamtalen med pedagogerna 

 

Kärlek 

1. När man är kär blir man varm i nästan hela kroppen. 

2. Kärlek är när man gifter sig, och sen kanske man skaffar barn. 

3. Om man är kär så pussas man. Jag är inte kär i någon, för jag vill inte pussas. 

4. Kärlek är röd, som ett hjärta. Man blir kär i den man tycker om och då kanske 

man pussas. 

 

Ilska/arg 

5. När jag är arg så gråter jag och får ont i magen. Det känns jobbigt. 

6. Om någon har sagt dumma saker så blir jag arg. 

7. Man kan bli arg ibland, och då kan man bli ledsen också. Men sen går det 

över när det arga försvinner. Efter en stund blir man normal igen. 

8. Jag brukar slåss när jag blir arg. 

 

Ledsen/sorg 

9. Om jag är ledsen så gråter jag, då vill jag vara hos en vuxen. 

10. Man kan t.ex. bli ledsen om man ramlar och slår sig. Jag brukar trösta de 

mindre barnen när de slår sig. 

11. Jag blir ledsen ibland när jag inte får vara med i en lek eller när någon retas. 

Då säger jag till fröken. 

12. Om det kommer tårar och man kanske inte mår bra. Det känns inte kul att 

göra saker när man är ledsen. 

 

Rädd 

13. Ja om det kommer ett monster skulle jag bli rädd, eller en mördare. 

14. Om jag drömmer en mardröm så blir jag rädd, då går jag in till mamma och 

pappa. Då känns det bra igen. 

15. Jag är inte rädd för något, bara om det skulle komma en dinosaurie. 

16. Min mamma säger att det är bra att vara rädd ibland. Det är för att man ska 

vara försiktig och inte göra för farliga saker. 

 

Påståenden som går att finna/inte finna i Lpo 94. Svara sant eller falskt. 

 

A. Skolan skall hjälpa varje elev att stärka sin könstillhörighet. 

B. Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. 

C. Skolan skall ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och 

sina intressen med hänsyn till dennes könstillhörighet. 

D. Flickor och pojkar har olika förutsättningar och undervisningen skall formas 

därefter. 

 

 

 

 

 

 



 

 

BILAGA 2 

Tabell på pedagogernas svar 

Pedagogerna fick uppläst för sig olika meningar eller påståenden och fick svara 

spontant om de trodde det var en flicka eller pojke som hade uttalat dem. Detta 

omfattade 16 olika meningar. Efter det fick de höra fyra olika påståenden och skulle 

ta ställning till om de trodde det var sant eller falskt att de stod med i Lpo 94. 

F = flicka P = pojke B = båda, N = nej (falskt) J = ja (sant) 

 

Fråga: Mia Hanna Ylva Katja Marie Cecilia 

1 F P F F P F 

2 P F F P F P 

3 P P P P F P 

4 F F F F F F 

5 F F F F P F 

6 P P B/P P P P 

7 F P P B/F P F 

8 P P P P P P 

9 F F B F F F 

10 F P F P F F 

11 F F F F P F 

12 F F B/P B/F P F 

13 P P P P P F 

14 F F B F P B/F 

15 P P P P P P 

16 F P F F F F 

A N J N J N J 

B J N J J J J 

C N/J* J N N N J 

D N N N N N J 

 

 

* = Pedagogen ifråga svarar först att påståendet är falskt, men säger efteråt att ”kan 

det vara så illa att det står med, ja det kan det nog…” 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fråga: Jonna Karolin Yvette Anja Elsa Kristin 

1 P F F P F F 

2 F P B/P F F F 

3 P P P P P F 

4 F F F F F F 

5 F P F F F F 

6 P B P P P F 

7 P P F B F F 

8 P P P P F P 

9 F F F F F F 

10 F B/P F F F F 

11 P P F F F B 

12 F F P F P F 

13 P B P P P F 

14 F P F B P F 

15 P P P P P P 

16 F B P F F F 

A J J J J J N 

B N J J N J J 

C J J N N N N 

D N N N J* N N 

 

* = ”Det hoppas man ju…” 

 


