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ABSTRAKT 
 

Studien bygger på hur könsroller skapas i förskolan och hur pedagogen uppfattar och 

påverkar detta. Studien genomförs för att vi vill få kunskap kring hur pedagogen 

omedvetet eller medvetet påverkar barnen i deras skapande av könsroller. Stereotypa 

könsroller ska inte få begränsa flickors och pojkars möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen.  

Undersökningen som har utförts är en kvalitativ undersökning som bygger på 

videoobservationer och återkopplande samtal med pedagogerna. Resultatet visar att 

pedagoger ständigt påverkar barnens skapande av könsroller och pedagogen uppfattar att 

det är språkets funktion, förhållningssättet samt deras bemötande som påverkar. 
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1 INTRODUKTION 

 

Vi har valt detta ämne för att pedagogens fårhållningssätt är relevant för hur 

verksamheten formas och att det ständigt finns en diskussion i samhället om manligt 

och kvinnligt. Vi båda har fått erfara under vår verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) hur viktigt det är att vara medveten om sitt eget förhållningssätt. 

Utgångspunkten med denna studie är att upptäcka om och i så fall hur könsroller och 

könsmönster förstärks av pedagogen i den dagliga verksamheten på förskolan. En 

könsmedveten verksamhet är en förutsättning för att uppnå jämställdhet anser Wedin 

(2011). Arbetet med att uppnå en könsmedveten verksamhet kan delas upp i två 

delar. Första delen handlar om att medvetet kunna se och förstå de olika könsmönster 

och normer som finns i verksamheten. Andra delen handlar om att förändra 

verksamheten så att den istället för att förstärka de traditionella könsmönster som 

finns motverka dem. Grunden och första steget är att göra pedagoger och personal 

medvetna om hur de vuxna tillsammans med barn skapar könsmönster (a.a.). Och det 

är detta första steg som vi hoppas kunna uppnå med denna studie. Interaktionen 

mellan pedagoger och barn är en stor del av vardagen på förskolan och framförallt 

samlingen blir en mötesplats för barn och vuxna. I den här studien kommer fokus 

ligga på samlingen och  på vilket sätt pedagogen i denna situation påverkar barnens 

skapande av könsroller.  

 

Begreppet förskola är enligt nationalencykopedin (2013-11-25) en pedagogisk 

verksamhet för barn. Daghem är tidigare begrepp som nu är ersatt med begreppet 

förskola. Förskolan är till för barn mellan 1-5 år. Förskolan skall främja barns 

utveckling, lärande och erbjuda omsorg, samtidigt som den ska vara organiserad så 

att föräldrarna ska kunna studera eller förvärvsarbeta. Förskolan har sedan hösten 

1998 en egen läroplan som genomgick en revidering 2010. I läroplanen preciseras 

vilka krav som ställs på verksamheten och det pedagogiska arbetet, med värdegrund, 

mål och riktlinjer för verksamheten. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) 

står det att alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges 

i skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa 

värden. Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar 

som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som 

är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller 

(a.a.). I studien kommer följande begrepp att belysas, könsroll, makt, pedagog, 

språkets funktion, samling och värdegrund. 

 

1.1 Begreppsdefinition 

 

Begrepp har många olika innebörder och betyder olika för olika personer. Stukát 

(2005) nämner att begreppsdefinitionerna ska klarlägga vad författaren menar för 

läsaren när begreppen används. Det är nödvändigt med definitioner av de mest 

centrala begreppen för att läsaren ska få förståelse kring innehållet i begreppen. 
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Einarsson och Hammar Chiriac (2002) påpekar att, för att kunna analysera och 

bearbeta det observerade materialet utifrån frågeställningar krävs att relevanta 

begrepp tas upp för att få ökad förståelse för det empiriska materialet. Stukát (2005) 

anser att läsaren inte behöver hålla med om definitionerna men behöver få en 

förståelse för vad begreppen avser i just denna studie. I denna studie kommer 

följande centrala begrepp att belysas. Begreppet könsroll handlar i denna studie om 

kulturella och socialt invanda skillnader mellan könen. Det handlar enligt 

Nationalencyklopedin (2013-11-19) om beteenden, normer, föreställningar, 

värderingar, makt, prestige och resurser. Makt är ett begrepp som inom 

samhällsvetenskapen innebär en handlings förmåga eller maktutövning. Enligt 

Nationalencyklopedin (2013-11-19) utövas makt  när person A får person B att 

utföra en handling utifrån person A:s intention, även om handlingen strider mot 

person B:s intresse eller intention. Makt kan även utövas på indirekt väg. Begreppet 

pedagog innefattar i vår studie förskollärare. Förskollärare är en person som har 

förskollärarutbildning (Nationalencyklopedin, 2013-11-25). Språk i denna 

undersökning syftar till språk som verbalt används som vardagligt tal av pedagoger 

och barn i en kommunikation samt språkets funktion i den dagliga verksamheten i 

förskolan. Språk är den centrala delen i mänsklig kommunikation med andra 

(Nationalencyklopedin, 2013-11-25). Begreppet samling syftar till en vuxenledd 

situation där pedagogen i detta fall har samlat barnen för en planerad aktivitet. Det är 

ett ofta förekommande traditionellt inslag i svensk förskola. En gemensam samling 

är enligt nationalencyklopedin ( 2014-01-16) en mötesplats för barn, vuxna och 

elever i skolverksamhet. I denna studie lyfts även begreppet värdegrund och det 

handlar om hur grundläggande värderingar formar en individs handlingar och normer 

(Natinalencyklopedin, 2013-11-28). I förskolans verksamhet och i läroplanen läggs 

ett stort fokus på arbetet med värdegrunden. 
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2 BAKGRUND 

 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp ett antal underrubriker för att ge en bakgrund som 

är relevant för denna studie. Vi har valt att dela upp bakgrunden i följande 

underrubriker; genus och jämställdhet, föreställningar om manligt och kvinnligt, 

genus ur ett maktperspektiv, könsneutralitet och kompensatorisk pedagogik, 

genuspedagogik, genuspedagogik och språk och genus ur ett sociokulturellt 

perspektiv. I dagens samhälle är identitet och individen i förskolans verksamhet en 

viktig del i pedagogernas förhållningssätt i mötet med barnen. Med ökade krav från 

styrdokument och mål kring arbetet med jämställdet och normer kring manligt och 

kvinnligt skapas ett ökat fokus på pedagogen och det arbete som sker i förskolan men 

även den tidigare forskning som utförts inom området. 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

Tidigare forskning visar att förskolan tenderar att förstärka traditionella könsmönster 

(Dolk, 2013). Tidigare forskning visar även att i förskolan bemöts flickor och pojkar 

olika just beroende på kön. Även Eidevalds (2009) och Månssons (2000) studier 

visar att pedagoger medverkar till att upprätthålla stereotypa könsmönster hos barn. 

Giraldo och Colyar (2012) nämner att tidigare studier visar att pedagoger ofta 

uppmuntrar traditionella könsmönster, både med språk och material. Eidevald (2011) 

skriver att pedagoger idag anser att de bemöter barn som individer och inte utifrån 

vilket  kön barnet har. Detta problematiseras och nämns som att det i verkligheten ser 

annorlunda ut, vilket tidigare forskning gång på gång även visat (a.a.). Förskollärare, 

liksom andra människor är omedvetna om många av de skillnader de gör. Detta är 

inte enbart ett svenskt problem menar Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 

(2009). En australiensisk studie visar att även där har förskoleverksamheten svårt att 

uppfylla sina mål med jämställdhetsarbetet. Det kan grunda sig i att genusrelaterade 

maktstrukturer inte utmanas tillräckligt (a.a.). 

 

2.2 Genus och jämställdhet 

 

Hedlin (2010) menar att genus är en del av de kulturella seder, normer och oskrivna 

regler som påverkar oss. Det syftar även på uppfattningar om vad som är kvinnligt 

respektive manligt. Begreppet genus betecknar enligt Wedin (2011) det sociala 

könet, alltså de föreställningar vi har om vad som är kvinnligt respektive manligt. 

Genus är någonting som skapas, alltså inget som är medfött. Medan begreppet kön är 

den fysiska kroppen och det biologiska könet (a.a.). Ordet genus innebär enligt 

Svaleryd (2003) även en öppenhet för förändringar och överskridande. Inom modern 

genusforskning anser man att könet ofta är konstruerat. Wedin (2011) menar att när 

vi växer upp lär vi oss hur vi ska vara för att bli betraktade som ”normala” män och 

kvinnor samt var gränserna mellan könen går. Det påpekas även att genus inte är 

statiskt/stabilt utan någonting som förändras i takt med hur samhället förändras, och 
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ser olika ut i olika kulturer, tidsperioder och i olika delar av världen (a.a.). Lenz 

Taguchi, Bodén och Ohrlander (2011) nämner också genus som en social 

konstruktion och att om det betraktas som en social konstruktion kan förändring ske 

när det gäller föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Begreppet 

jämställdhet handlar om att män och kvinnor har samma rättigheter, möjligheter och 

skyldigheter inom alla betydelsefulla områden i livet. Jämställdhet rör förhållandet 

mellan könen (Nationalencyklopedin, 2013-11-25). I dagens samhälle möts manligt 

och kvinnligt på olika sätt eftersom att alla människor har olika erfarenheter, 

förväntningar och förhållningssätt kring begreppen. Detta gäller även genus och 

jämställdhet. Hedlin (2006) framhåller att vi alla är människor men att vi i många fall 

behandlas olika beroende på vilket kön vi har. Vi blir bemötta och bedömda olika 

beroende på om vi är kvinnor eller män. Det poängteras även att jämställdhet i 

förskolan inte handlar om att förändra oss som personer utan det handlar om att ge 

barn fler möjligheter (a.a.). Målet med jämställdshetsarbetet i förskolan handlar i 

själva verket om att ge barn möjligheter att utveckla alla sina egenskaper och sidor. 

 

Ett jämställt land innebär att flickor och pojkar, kvinnor och män har samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla områden i livet. 

 (SOU 2004:115, s.29) 

 

Tidigare forskning visar enligt Siefeddine och Stigmarker (2010) att skolans mål 

med jämställdhetsarbetet är att pojkar och flickor ska få samma möjligheter samt en 

likvärdig utbildning. Det handlar om att förändra attityder, ifrågasätta normer och 

bryta traditioner. Skolan idag speglar den traditionella könsordningen, där flickor och 

pojkar tillskrivs olika behov, intressen och egenskaper och möts av olika 

förutsättningar. Jämställdhet har enligt Hedlin (2006) två olika dimensioner, en 

kvantitaiv som handlar om att få en mer jämn könsfördelning och en kvalitativ som 

handlar om att ge alla lika villkor. I Siefeddine och Stigmarkers (2010) studie påvisas 

att lärare idag saknar kunskaper och genusutbildning och förståelse för vilken 

påverkan det har på det livslånga lärandet. Istället för att motverka traditionella 

könsmönster så förstärks de. 

  

2.3 Föreställningar om manligt och kvinnligt 

 

Föreställningar som vi tillägnar oss om vad som är manligt och kvinnligt i vår 

upptäxt stämmer inte alltid överens med det som står om jämställdhet i läroplanerna 

påpekar Svaleryd (2003). När det kommer till innebörden av hur kvinnligt och 

manligt förhåller sig till varandra menar Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson 

(2009) att det varierar mellan olika kulturella sammanhang och mellan olika 

historiska tidpunkter. Vi kan läsa om att kön skapas på tre olika nivåer, den 

symboliska, den individuella och den strukturella. Att det handlar om normer, 

traditioner och förväntningar påpekar även Hedlin (2006). Förr ansågs det att endast 

kvinnor kunde vara hemma med barnen medan männen inte ansågs kunna ta hand 

om barnen. Månsson (2000) nämner att det finns olika sätt att vara flicka och pojke 

samt vilka positioner man tillåts ha om man är flicka eller pojke. I en annan studie av 

Månsson (2010) påpekas det att barn lär sig vad som förväntas av dem genom att 
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själva tilldela sig könsroller d.v.s. rollen som pojke respektive flicka. Och att 

pedagogen förstärker de föreställningar som finns kring vad som är manligt och 

kvinnligt. Emilsson och Johansson (2013) anser att föreställningar om kvinnligt och 

manligt ofta genomsyrar kommunikationen i olika situationer. Manligt och kvinnligt 

ses enligt Lenz Taghuchi m.fl, (2011) som socialt konstruerade olikheter. Vilket 

påverkar hur vi på olika sätt förhåller oss till kvinnligt och manligt, hur vi beter oss 

mot varandra samt vilka förväntningar vi har och vilka konsekvenser detta kan få.  

Vi formas enligt Svaleryd (2003) av budskap som vi tilldelas av andra, när vi i olika 

situationer prövar olika sätt att vara. Det vi upplever och förstår blir vår erfarenhet. 

Traditionella föreställningar om manligt och kvinnligt leder till förutfattade meningar 

om hur vi blir bemötta och beter oss som kvinna respektive man. Dessa roller 

påverkas oss inom alla områden. Föds vi till individ eller till ett konstruerat kön. Hur 

vi kommer leva våra liv påverkas av vilket kön vi tillhör. Månsson (2000) nämner att 

barn redan i de tidiga åldrarna påverkas av genus och skapande av könsidentiteten. 

Ofta sker detta i det subtila, vilket innebär att det inte alltid är helt medvetet. Alla 

nyblivna föräldrar får enligt Svaleryd (2003) frågan: fick du en pojke eller en flicka? 

Svaret på den här frågan avgör för hur den nya individen kommer att bemötas. När 

det kommer till människors färväntningar kring hur en pojke respektive flicka är, 

deras olika egenskaper, hur de leker och vad de väljer att leka med. Flickor är och 

förväntas vara hjälpsamma, söta, snälla samt agera hjälpfröknar. Medan pojkar ses 

som dominerande, aktiva och krävande efter uppmärksamhet (a.a.). 

  

2.4 Genus ur ett maktperspektiv 

 

Inom en stor del av genusforskningen ingår en kritisk granskning av makt. I alla 

relationer menar Svaleryd (2003) att det förekommer en maktstruktur. Genus är även 

ett begrepp som kan vara laddat med makt. När genus används på individnivå blir 

makt ett aktuellt begrepp eftersom män generellt ofta tillskrivs mer makt än kvinnor. 

Lenz Taguchi m.fl, (2011) nämner att pojkar i förskolan ofta tilldelas mer makt än 

flickor av pedagogen. Wedin (2011) nämner att det män gör ofta är mer värt än vad 

kvinnor gör, det manliga tillskrivs mer makt i genusordningen. Dolk (2013) skriver 

att genuspedagogik och jämställdhetsarbete återskapar och förstärker en assymetrisk 

maktrelation mellan barn och pedagog trots att pedagogen har goda intentioner med 

sitt arbete, vilket ses som en form av vänlig maktutövning som sker ständigt på 

förskolan exempelvis vid valsituationer. Svaleryd (2003) påpekar att pedagoger idag 

ofta omedvetet tillskriver pojkar mer makt. Enligt Statens Offentliga Utrdeningar 

(SOU 2004:115) nämns problematiken med pedagogers medvetenhet om 

könsmaktsystem och hur man arbetar för att förändra dem. Att arbeta med genus 

kräver en medvetenhet om dessa maktsystem mellan pojkar och flickor samt mellan 

pedagog och barn. Dolk (2013) anser att vuxnas påverkan på barn inte sker medvetet 

när det kommer till skapande av könsmönster och könsroller.  

 

Även om vuxna inte aktivit och medvetet styr barn mot traditionella könsmönster 

kommer de normer och maktrelationer som finns i samhället ändå verka styrande åt 

detta håll.  

(Dolk, 2013, s.68) 
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När det kommer till att beskriva olika sätt att utöva makt i förskolan och skolan 

nämner Svaleryd (2003) forskaren och politikern Berit Ås begrepp härskatekniker. 

Härskarteknikerna består av fem delar. Osylinggörande, förlöjligande, objektifiering, 

undanhållande av information samt påförande av skuld och skam. Med dessa 

tekniker kan barn och pedagoger enligt Hedlin (2006) bli mer observanta på sitt 

beteende samt bli bättre på att reflektera kring hur dessa olika tekniker synliggörs i 

förskolan och skolan. Osynliggörande handlar om att agera så att en person inte blir 

sedd eller lyssnad på. Det kan handla om allt från att avbryta den som talar eller ta 

ordet från en person när det är den personens tur att prata. Men det kan även handla 

om lek (Wedin, 2011). Undanhållande av information handlar om att inte berätta om 

information i olika situationer. Det handlar om ett maktutövande som utestänger en 

person. Härskartekniken påförande av skuld och skam handlar om att ge en person 

skuld och känna skam för en handling, egenskap eller händelse. Trots att personens 

handlande inte är orsaken. Förlöjligande är något som kan ske i många olika former. 

allt från att fnissa, grimasera eller håna och skratta, till att i hemlighet göra liknande 

saker. Objektifiering handlar om att döma någon utifrån hur personen ser ut. 

Personen blir ett objekt och det kan handla exempelvis om att bli bedömd utifrån 

kön, kläder osv. Pedagoger har en betydelsefull när det kommer till att synliggöra 

dessa tekniker i den dagliga verksamheten samt vara medveten om sitt eget 

förhållningssätt och sin egen påverkan på barns skapande av könsroller, könsmönster 

och makt.  

 

2.5 Könsneutralitet och kompensatorisk pedagogik 

 

Enligt Dolk (2013) så finns det två dominerande strategier inom genusarbetet i 

svenska förskolor, det ena är könsneutralitet och det andra är kompensatorisk 

pedagogik. I svensk förskola anses miljön vara och beskrivs som könsneutral. Att 

miljön upplevs som könsneutral syftar inte till miljön som trygg och harmonisk utan 

det handlar om ett arbete med jämställdhet (Lenz Taguchi m.fl, 2011). Begreppet 

könsneutralitet kan förstås i olika sammanhang beroende på vilka föreställningar 

pedagoger har om ordet könsneutralitet och på vilket sätt arbetet med könsneutralitet 

sker. Innebörden i ordet könsneutralitet kan beskrivas som ett sätt att motverka hur 

pojkar och flickor behandlas och bemöts i vardagen och i livet (a.a.). 

Kompensatorisk pedagogik handlar om att barnen får träna manliga respektive 

kvinnliga egenskaper. Exempelvis kan det handla om att pojkar får träna på att visa 

känslor och flickor får träna på att vara mer aktiva och framåt. De behandlas olika 

beroende på kön. Olofsson (2007) nämner att ett kompensatoriskt arbetssätt är att 

flickor och pojkar som grupp behöver stärkas, på olika sätt. Pojkar anses behöva 

träna närhet, omvårdnad och kommunikation. Dessa egenskaper anses vara 

kvinnliga. Flickor behöver däremot träna självständighet, tuffhet, mod och de 

behöver även träna självförtroendet så att de tar för sig mer i gruppsituationer. Dessa 

egenskaper anses som manliga. Denna strategi kan också beskrivas som ett 

kompensatoriskt jämställdhetsarbete. Det handlar inte bara om att på olika sätt låta 

barnen öva på typiska pojk- respektive flickegenskaper utan det handlar även om hur 

pedagogerna talar med barnen (Lenz Taguchi m.fl, 2011). Den kompensatoriska 

pedagogiken ställer krav på att pedagogen ska vara medveten om vilka könsmönster 
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som existerar och sitt eget förhållningssätt. Att arbeta kompensatoriskt innebär att 

erbjuda flickor och pojkar utveckling utifrån samma möjligheter samt skapa en miljö 

där barn inte hämmas av traditionella könsmönster (SOU 2004:115). När det 

kommer till det könsneutrala perspektivet handlar det om att bortse från kön samt 

genus. Medan man i det kompensatoriska perspektivet menar att allt redan har ett 

kön eller tilldelats ett genus samt försöka skapa någonting nytt av det (Lenz Taguchi 

m.fl, 2011).  

 

Därför blir det motstridigt om ett arbetslag skriver att de arbetar med att tala med 

flickor och pojkar på samma sätt, samtidigt som de också skriver att de 

uppmuntrar pojkar att leka med flickleksaker och tvärtom. 

      (Lenz Taguchi m,fl. 2011, s.23) 

2.6 Genuspedagogik  

 

Begreppet genuspedagogik är ett relativt nytt begrepp som har funnits sedan slutet av 

1990-talet och det handlar om att arbetet på förskolan tagit intryck av forskning kring 

genus och jämställdhetsarbete. Genuspedagogik innebär att barnens köns- eller 

genusidentiteter är den största delen i förändringsarbetet som sker i förskolan. I 

arbetet med genuspedagogik är det pedagogerna som anses vara de aktiva aktörerna 

som ska utföra arbetet med förändringen kring genuspedagogiken (Lenz Taguchi 

m.fl, 2011). Dolk (2013) nämner att genuspedagogik kan förstås som en uppfostran 

där man styr barn i önskad riktning. Pedagogik bygger ofta på styrning i olika 

former. Genuspedagogik har i forskning framkommit som negativ eftersom den 

anses vara dold och styrande. Svaleryd (2003) nämner att arbetet med en 

genusmedveten pedagogik handlar om att arbeta med jämställhet som en målsättning 

samt att arbeta brett. Pedagogen måste bli medveten om hur deras egna värderingar 

och könsnormer samt valet av innehåll och bemötande påverkar barnen. Det handlar 

även om att synliggöra och granska föreställningar om manligt och kvinnligt av dem 

som arbetar på förskolan. Pedagogen måste synliggöra, utveckla och problematisera 

barnens föreställningar och könsmyter, det hjälper dem att välja sin framtid utifrån 

intressen och den egna viljan. 

Metoder och arbetsmaterial ska skapa villkor för pojkar och flickor och ge samma 

möjligheter för varje individ utan att de begränsas av traditionella könsmönster. 

Målsättningen med ett genuspedagogisktarbete är enligt Lenz Taguchi m.fl, (2011) 

att ge så många barn som möjligt chansen att utvecklas utifrån en stabil och jämställd 

könsidentitet, oavsett om man är flicka eller pojke. Gemensamt för  

genuspedagogiken och det sociokulturella perspektivet är enligt Ärlemalm-Hagsér 

och Pramling Samuelsson (2009) att det är individen som påverkar sin egen omvärld 

i samspel med andra. Att arbeta utifrån ett genuspedagogisk arbetsätt innebär en 

medvetenhet och att anlägga ett genusperspektiv på verksamheten. Det innebär att 

pedagogerna fördjupar sina kunskaper om vad genusordningen innebär och ser ut på 

den egna förskolan (SOU 2006:75). 
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2.6.1 Genuspedagogik och språk 
 

Leksaker, material och miljö anses enligt Lenz Taghuchi m.fl. (2011) vara viktigt i 

arbetet med genuspedagogik och jämställdhet. Sagor, ramsor och sånger är av stor 

vikt för barnens tillägnande av språk och det påverkar deras språkutveckling (SOU 

2006:75). Men det allra viktigaste är pedagogens användning av språket. Språket 

kommer inifrån och ger uttryck för ens identitet och personlighet. Med en medveten 

språkanvändning kan man påverka indentitetsskapandet. Inom förskolan är det 

barnens sociala och språkliga förmåga som pedagoger ska arbeta med samt utveckla. 

Det språkliga samspelet har en betydelsefull roll i det genuspedagogiska arbetet. 

Wedin (2011) nämner att språket är en viktig del av vår identitetsutveckling. Barn 

använder språket för att skapa könsroller på olika sätt, det blir även ett sätt att 

förstärka identiteten för vad som är manligt och kvinnligt (a.a.). På förskolan blir 

vuxna och barn olika deltagare och skapare som påverkar hur normer och könsroller 

tilldelas genom språk och interaktion mellan deltagarna. Språket blir en dold läroplan 

i pedagogernas arbete, språket påverkar lika mycket som handlingar (a.a.). Detta kan 

förstärka stereotypa och traditionella könsmönster. 

 

2.7 Genus ur ett sociokulturellt perspektiv 

 

Inom det sociokulturella perspektivet handlar det om barnets lärande och utveckling i 

samspel med det sociala och kulturella samt individens enskilda förutsättningar. 

(Ärlemalm-Hagsér & Pramling Samuelsson, 2009), vilket sker i interaktion mellan 

barnet och dess omgivande miljö. Hundeide (2010) anser att det sociokulturella 

perspektivet handlar om att man som barn föds in i en social värld som påverkas av 

kulturella och historiska processer. Dessa processer påverkar i sin tur hur barnets 

utveckling ser ut. Sociokultur innebär samspel och samarbete mellan människor där 

en sociokulturell individ utvecklar sina grundläggande kognitiva färdigheter, det vill 

säga sin uppfattning om sig själv och andra människor. Det sociokulturella 

sammanhanget anses vara av stor betydelse för individens utveckling. För att förstå 

barns utveckling och lärande räcker det inte med att förstå det isolerade barnet som 

individ, man måste också förstå barnets sociokulturella landskap (a.a.). Lärandet sker 

tillsammans med andra på ett eller annat sätt. Som lärare är det viktigt att man är 

medveten om sin egen pedagogiska grundsyn, för att kunna förstå den enskilda 

individen. Men man ska även vara medveten om att det inte är bara den enskilda 

individen som har betydelse för lärandet, utan även allt runt omkring. Sociokulturellt 

perspektiv handlar också om vilken identitet och självuppfattning man har, hur vi ser 

på oss själva beror ofta på hur andra ser på oss, vi speglar oss i andra. Giraldo och 

Colyar (2012) nämner att det är i samspel och social interaktion som teorier om 

genus och kön skapas.  

 

 
Betydelsen av kön skapas i relation till omgivningen och förändras beroende på 

sammanhang och vad människan själv gör till manligt och kvinnligt. Barns 

upplevelser av vad det innebär att vara pojke eller flicka formas i samspelet med de 

vuxna och med varandra. Genom att tillgodose varje barns intresse och behov 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiv
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förutsättningslöst oberoende av kön lägger förskolan en grund för jämställdheten ur 

ett samhällsperspektiv. 

 (Skolverkets allmäna råd, kvalitet i förskolan, 2005, s.30) 

 

Jerlang och Ringsted (2008) framhåller att enligt Vygotskij utvecklas handlingar och 

olika sätt att hantera dem i social sampel med andra. Det nämns även att barn i 

förskoleåldern skapar förståelse genom socialt samspel och i detta skapas även 

förståelse för den egna personligheten och därmed även könsidentiteten. 

Könsidentiteten hos barnen utvecklas i förskoleåldern i samspel med föräldrar och 

andra vuxna (Skolverket, 2005). Aktiviteter med andra skapar socialt samspel som 

utvecklar individen och det i sin tur påverkar även individens skapande av 

könsidentiteten (Jerlang & Ringsted, 2008). 
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3 SYFTE 
 

Utgångspunkten med studien är om och i så fall hur könsroller och könsmönster 

skapas i den dagliga verksamheten på förskolan, och hur pedagogen uppfattar och 

påverkar barns eventuella skapande av könsroller och könsmönster.  

 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 

ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller.    

(Skolverket, 2010, s.5) 

 

3.1 Frågeställningar 

 

Studien utgår från följande frågeställningar: 

 Hur påverkar pedagogens förhållningssätt barns skapande av könsroller i en 

samlingssituation?  

 Hur uppfattar pedagogen sin egen roll i barns skapande av könsroller i 

förskolan?  
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4 METOD 
 

I kommande avsnitt presenteras val av metod samt studiens genomförandeprocess. 

Studien bygger på en kvalitativ undersökningsform, där vi använder oss av både 

videoobservationer och återkopplingssamtal för att samla in empiri till studien. I 

insamlingen av data togs även hänsyn till etiska aspekter som också presenteras i 

detta avsnitt.  

 

4.1 Etiska aspekter 

 

Målet med all forskning är att få fram information som är trovärdig och viktig för 

samhällets utveckling samt för oss individer. Vid inhämtande av information, vare 

sig det är individen som lämnar information eller om det är observerad information, 

måste vi värna om den enskilda individens integritet (Patel & Davidson, 2003). 

 

I denna studie har vi tagit hänsyn och lagt stor vikt vid att följa Vetenskapsrådets 

(2011) fyra forskningsetiska principer; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi har tagit hänsyn till 

informationskravet där det handlar om att forskaren ska informera de berörda om den 

forskning som ska göras och syftet med den aktuella forskningen. Forskaren ska 

enligt informationskravet informera om studiens syfte och hur den i stora drag 

kommer att utföras för att de deltagande inte ska känna obehag. Dock  ska det tydligt 

framgå att de deltagande är frivilliga och att insamlad data inte missbrukas. Vi har 

valt att informera om studien för berörda pedagoger och föräldrar till barnen som 

deltar genom att presentera studiens syfte och tillvägagångssätt. I denna studie har 

även hänsyn tagits till samtyckeskravet vilket handlar om att deltagare i en 

undersökning själva har rätt att bestämma över sin eventuella medverkan . 

Deltagarna i studien ska närsomhelst kunna avbryta sitt deltagande. Genom att 

använda oss av ett informationsbrev till föräldrarna (se.bilaga 1) gavs föräldrarna 

möjligheten att bestämma om deras barn fick delta i studien eller ej. När det kommer 

till pedagogerna valde vi att informera om studien som vi nämnt innan samt låta 

pedagogerna avgöra om de ville delta eller ej. Pedagoger och de tillfrågade 

föräldrarna gav alla sitt samtycke till att medverka i studien. Konfidentialitetskravet 

handlar om hänsyn till deltagarnas anonymitet och det  innebär att på största möjliga 

sätt att konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan få tillgång till dem menar Vetenskapsrådet (2011), vilket vi i 

denna studie tagit hänsyn till.  I studien har vi valt att inte nämna förskolans, 

pedagogers eller barnens namn, för att på så sätt skydda deltagarnas identitet. Vi har 

även valt att inte beskriva de förskolor vi har besökt, med  tanke på att  information 

om  de förskolor vi har besökt hade kunnat leda till en identifiering och vetskap om 

vilka förskolor det var som deltog. Konfidentialitetskravet handlar om offentlighet 

och sekretess, forskaren måste alltid ha det i åtanke vid forskning så att berörda 

personer, insamlad data och personuppgifter inte läcker ut till obehöriga. 

Nyttjandekravet handlar om att uppgifter som är insamlade om enskilda personer 

endast får användas för forskningsändamål (a.a.). De  insamlade uppgifterna  får inte 

heller användas så att det påverkar personerna utanför studien. I denna studie har det 
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insamlade materialet endast visats för berörda pedagoger och när vi analyserat 

observationerna. 

 

4.2 Urval  

 

När det kommer till att göra en undersökning menar Stukát (2005) att man står inför 

valet att göra en undersökning med hela gruppen eller bara en del av gruppen. I 

denna studie har urvalet valts ut utifrån de observerade pedagogernas egna intresse 

och grundar sig även i att vi valt förskolor som vi har någon form av relation till, där 

vi anser oss vara kända för barn, föräldrar, pedagoger samt där vi känner att det finns 

kännedom om barngrupp, lokaler, pedagoger osv.   

I denna studie har vi valt att observera sammanlagt fyra pedagoger, två pedagoger på 

två olika förskolor. De pedagoger som vi har valt att observera är alla utbildade 

förskollärare och kvinnor. Pedagogerna i studien är mellan 35-55 år och har mellan 

10-30 års yrkeserfarenhet. Barnen som har varit med i studien är i åldrarna 1-5 år och 

det är både pojkar och flickor som har medverkat. Första observationen bestod av tio 

barn, fyra flickor och sex pojkar i åldrarna 3-4 år. Andra observationen bestod av åtta 

barn, fyra pojkar och fyra flickor i åldrarna 1-3 år. Tredje observationen bestod av 

sex barn, fyra flickor och två pojkar i åldrarna 1-3 år. Fjärde observationen bestod av 

tolv barn, sex pojkar och sex flickor i åldrarna 3-5 år. 

I studien har vi valt att studera pedagogens förhållningssätt kring skapande av 

könsroller i en samlingssituation. Samlingen ses i denna situation som en helt 

vuxenledd situation. Trost (2001) nämner att det är viktigt att ha ett urval i sin 

undersökning för att på så sätt kunna göra en begränsning. Det är även viktigt att 

urvalet är relevant till den undersökning som ska göras.  

 

4.3 Kvalitativ undersökning 

 

Det som är avgörande för om studien får en kvalitativ eller kvantitativ inriktining är 

enligt Patel och Davidson (2003) hur vi väljer att formulera vårt undersökningssyfte.  

När det handlar om frågeställningar som berör var, hur, vilka skillnader osv. bör vi 

använda oss av kvantitativ inriktining medan när det kommer till frågeställningar om 

att tolka och förstå så bör vi använda en kvalitativ inriktning. En kvalitativ 

undersökning handlar om att skaffa en djupare och nyare kunskap än den 

fragmentiserade kunskap som ofta erövras när kvantitativa metoder används (a.a.). 

Trost (2001) nämner för att få förståelse kring människors sätt att reagera och 

resonera är det positivt att använda sig av en kvalitativ undersökning. Stukàt (2005) 

skriver att den kvalitativa undersökningens huvudsyfte är att förutse och tolka de 

resultat som framkommer, inte generalisera, förutsäga eller förklara. Den kvalitativa 

metoden har enligt Lantz (2007) kritiserats för att resultaten och slutsatserna är svåra 

att kritisera och värdera. Det redovisade materialet anses svåröverskådligt i en 

kvalitativ undersökning. Trots denna kritik har vi valt att göra en kvalitativ 

undersökning, för att det ger oss möjligheterna att få svar på våra frågeställningar 

och passar vår undersökning bäst. Eftersom vi vill undersöka det som händer och 

sker, inte bara det som sägs.  
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4.4 Videoobservation 

 

Patel och Davidson (2003) skriver att observationer är användbara när det kommer 

till att samla in information som berör beteenden i olika situationer. Enligt Stukát 

(2005) brukar observation som  metod vara lämplig när det handlar om att ta reda på 

vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att de gör. Vilket kan vara en stor 

skillnad. När observationsmetoden används ger det oss precis som (a.a.) och Patel 

och Davidson (2003) nämner möjlighet att studera beteenden i ett naturligt 

sammanhang , till skillnad från enkäter och intervjuer.  

Utifrån Einarssons och Hammar Chiriacs (2002) olika observatörsroller så har vi valt 

att utgå ifrån rollen observatör som deltagare, vilket innebär att vi är närvarande i 

situationen som observeras men att vi inte är delaktiga i aktiviteten utan fokuserar på 

att dokumentera det som sker. Att registrera den pågående händelsen kräver 

observatörens fulla uppmärksamhet och aktivitet (a.a.).  

Fördelen med just en videoobservation är att vi har möjligheten att spela upp den 

observerade situationen flera gånger, men också att vi kan låta den observerade 

pedagogen kolla igenom materialet (Stukát, 2005). Att observera någon med en 

kamera kan vara ett sätt som blir objektifiering av undersökningspersonen. Därför 

har vi valt att, som vi nämnde innan, ge den observerade möjlighet att studera och 

observera sig själv i en återkopplingssituation.  Einarsson och Hammar Chiriac 

(2002) menar att återkoppling av resultatet i en observation kan vara svår beroende 

på vad resultatet visar. Det nämns även att vid mindre omfattande studier kan detta 

bli mer påtagligt.  

 

4.5 Återkopplande samtal med pedagog 

 

Eftersom vi har valt att ha ett återkopplande samtal med de observerade pedagogerna 

efter observationstillfället så skulle det kunna ses som en ostrukturerad intervju. 

Stukát (2005) nämner att i en ostrukturerad intervju är den som intervjuar medveten 

om vilket område som det ska samtalas kring och de frågor som ska ställas, ställs i 

den ordningen som situationen inbjuder till. Detta är någonting som Patel och 

Davidson (2003) nämner och benämner som kvalitativ intervju. En kvalitativ intervju 

har en låg grad av strukturering där den som intervjuar ställer frågor som ger den 

som intervjuas möjlighet att svara med egna ord. Stukàt (2005) nämner även att 

miljön påverkar och att miljön ska vara ostörd samt upplevas som trygg för de 

inblandade. Därför valde vi i samråd med observerade pedagoger att genomföra 

samtalen i förskolans lokaler. De berörda i observationen måste känna sig bekväma 

och trygga i sin situation. Både under observationen och vid det återkopplande 

samtalet. Trost (2001) påpekar att de som intervjuas och blir tillfrågade måste känna 

att de svarar frivilligt och den som intervjuar får inte övertala dem att svara. Det är 

viktigt att skapa en god intervjusituation där nervositet och oro inte skapar ett hinder 

(Lantz, 2007). Det återkopplande samtalen med pedagogerna har vi gjort för att vi 

vill få en fördjupelse kring händelserna som sker utifrån videoobservationerna, där 

pedagogernas tankar kring deras egna förhållningssätt framkommer och där vi i 
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diskussion med pedagogerna kan få vetskap om vad som sker medvetet och 

omedvetet, samt hur pedagogerna själva ser på sitt förhållningssätt kring skapande av 

könsroller, genus, makt etc.  

4.6 Transkribering 

 

Transkribering innebär en tolkning av det som är sagt, alltså överförning av den 

muntliga interaktionen till skrift. Efter varje videoobservation och 

återkopplingssamtal har en transkribering gjorts. När det kommer till att transkribera 

kan det vara frestande att använda sig av kommatecken, punkt och andra tecken samt 

att bilda meningar för att få den transkriberade texten att bli tydligare menar Patel & 

Davidson (2003). Detta är någonting som vi valt att ta med oss när det kommer till 

transkriberingen av det inspelade materialet. Vi har valt att endast transkribera det 

verbala språket. Videoobservationerna som vi har gjort har transkriberats och ligger 

till underlag för de analyser och diskussioner som uppkommit i denna studie. I 

resultatet har vi valt att benämna pedagogen som bokstaven P, när det är en grupp 

barn benämns det som bokstaven B, när det gäller enskilt barn som är en flicka som 

bokstaven FB, pojke som PB och när det gäller pedagog och barn i samma situation 

som P&B.  

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) nämner i sin studie att när det 

kommer till analys av språk och handling så är det problematiskt. Och påpekar att det 

är bra om man är flera som analyserar materialet, vilket kommer att göra ske i vår 

studie med tanke på att vi använder oss av återkopplingssamtal där pedagogens 

tankar kommer fram samt att vi är två som gör studien tillsammans. Validiteten i 

denna studie ökar genom att en kontinuerlig dialog har förts mellan forskarna i denna 

studie.   

 

4.7 Genomförande av undersökning 

 

Vi började med att kontakta de förskolor som vi ville göra videoobservationerna på  

och bestämde sedan ett datum för besöket. Under besöken på förskolorna 

presenterade vi syftet och på vilket sätt undersökningen skulle gå till. Vid detta 

tillfälle lämnades även information till föräldrarna. Föräldrarna fick tilldelat ett 

informationsbrev med kontaktuppgifter samt information om undersökningen (se 

bilaga 1), för att föräldrarna skulle ges möjligheten att ställa frågor kring 

undersökningen. Berörda pedagoger samt föräldrar till berörda barn har alla blivit 

informerade om studien och fått ge sitt samtycke för deltagande, i enlighet med 

Vetenskapsrådets krav. Sedan diskuterade vi i samråd med pedagogerna vilka barn 

som fick delta och vid vilka tillfällen som observationerna och 

återkopplingssamtalen skulle utföras. Vid genomförande av observationer valde vi 

att komma lite tidigare än utsatt tid för att bekanta oss med miljön, barnen och 

pedagogen. Allt för att skapa en så trygg och neutral miljö som möjligt. Vid de två 

första observationstillfällena valde vi att delta båda två för att upptäcka så mycket 

som möjligt. Men vi märkte sedan att det var tidskrävande och valde istället att dela 

upp observationerna för att kunna uttnyttja tiden både för pedagogerna och för oss 

själva. Efter observationstillfällena satt vi oss ner och analyserade filmerna och 
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diskuterade händelser och upptäckter i observationerna. Detta gjorde vi för att vara 

förberedda inför återkopplingssamtalet och för att händelserna skulle vara lätta att 

återkomma till. Under återkopplingssamtalen fick berörd pedagog titta på 

videoinspelningen och sedan komma med egna tankar och funderingar kring 

eventuella upptäckter. Sedan  svarade pedagogen på återkopplingsfrågor (se. bilaga 

2) som berörde ämnet som vår studie handlar om samt pedagogens egna 

förhållningssätt. För att få kunskap om vad som sker medvetet och vad som sker 

omedvetet. Det material som vi sedan valde att analysera i resultatdelen är det som vi 

i samråd med pedagogerna valde ut. Under återkopplingssamtalen framkom det att 

det var fem specifika situationer som uppmärksammades av oss och pedagogerna. 

Det är dessa fem situationer som kommer presenteras i resultatet.    

När det kommer till analysen av resultatet har vi valt att inte redovisa allt som 

framkommit. Stukát (2005) nämner att allt inte alltid redovisas utan att vissa delar 

kan läggas som bilagor eller helt utelämnas. Orsakerna till att vissa delar inte 

behandlas ska kommenteras och anledningen till att vissa delar tas bort ska inte vara 

att de inte stämmer in med ens egna förväntingar. Det vore att lura läsarna och oss 

själva. De delar som vi valt att inte redovisa är borttagna för att de inte hade någon 

relevans när det kom till våra frågeställningar. När vi analyserade resultatet valde vi 

att ta på oss ”genusglasögon” för att kunna gallra bort de delar som inte kändes 

relevanta. Vi har även tagit hänsyn till att resultatet ska presenteras så tydligt som 

möjligt för att läsaren ska kunna dra egna slutsatser som sedan jämförs med de 

slutsatser som vi dragit i diskussionsdelen.  
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5 RESULTAT 
 

Resultatkapitlet bygger på de fyra videoobservationerna som vi gjort i denna studie. 

Fem situationer ur dessa fyra videoobservationer valts ut i samråd med pedagogerna 

under återkopplingssamtalen. Resultatet presenteras i form av en beskrivning av 

miljön och sammanhanget kring observationen, olika transkriberade delar av 

observationen, resultatet av återkopplingssamtalet samt en sammanfattning av 

resultatet. Resultatet kommer även att delas in  i fem delar utifrån de olika 

videoobservationstillfällen som genomförts. 

 

 

I resultatet har vi valt att benämna pedagogen som bokstaven P, när det är en grupp 

barn benämns det som bokstaven B, när det gäller enskilt barn som är en flicka som 

bokstaven FB, pojke som PB och när det gäller pedagog och barn i samma situation 

som P&B. 

 

 

5.1 ”Bockarna Bruse” 

 

Barnen sitter i en ring på en stor rund och blå matta, pedagogen har sedan tidigare 

placerat ut platser åt barnen. I samlingen finns det både pojkar och flickor, denna del 

av samlingen utspelar sig efter ett par sånger och ramsor och pedagogen övergår nu 

till att ta fram en saga. Pedagogen tar fram en flanograf som kan använda vid 

sagoberättande. Barnen har innan frågat vad det är för någon pryl som står vid sidan 

av pedagogen. Flanografen ser enligt barnen ut som ett ihåligt tält. Eftersom det är 

första gången pedagogen använder flanografen på en samling så är barnen nyfikna på 

vad det är. Pedagogen använder i denna situationen rösten för att förstärka sången 

och innehållet i sagan.  

 

//..  

PB: Å ett tjoll. 

P: Å vart bor det lilla trollet någonstans? 

PB: Under bjon. 

PB: Här! 

P: Här under bron står trollet.  

PB: Jag ser inte. 

P: Ser du inte? Om jag flyttar den såhär då? 

PB: Där under bjon. 

P: Nu är den under bron, nu ska vi se hur många bockar är det vi ska ha? 

B: Tre. 

P+B: Tre. 

P: Vi kan ju sjunga denna saga, då kan ni hjälpa mig. Nu ska vi se, vilken börjar vi 

med? 



17 

 

 

B: Den lilla. 

P: Den lilla bocken bocken bruse, kan det vara...Vilken är den lilla? 

B: Lilla, den! 

P: Den, här är lilla bocken bruse och den lilla bocken bruse han trippar ju. 

P+B: Lilla bocken bruse trippar över trollebron, då tar jag dig sa trollet. Vad svarar 

bocken då? Nej, nej, nej ta inte mig ta den som är efter mig ta den mellan bocken 

stor och fet och tjocken. 

PB: Tjocken. 

P: Nu ska han bara gå över den lilla, lilla bocken. 

PB: Då får han äta så mycket gräs han vill. 

P: Nu får han äta så mycket gräs han vill. Och sen efter den lilla bocken kommer ju 

mellan bocken. 

..// 

 

Efter att sagan är slut stoppar pedagogen ner sagan och flanografen till nästa gång då 

det kanske ligger en annan saga och väntar i flanografen. Pedagogen fortsätter sedan 

med en sång som leder vidare till fruktstund. Under sagans gång får pedagogen 

respons av barnen, och det var pojkarna som tog störst initiativ. Med hjälp av språket 

och rösten förstärker pedagogen sagan och karaktärerna. Detta är en traditionell saga 

med traditionella karaktärer som barnen känner igen och har hört många gånger. I 

observation visar pedagogen att tonläge och språkets funktion har en betydelsefull 

roll där olika karaktärer kan förstärkas eller förbli neutrala. Observationen visar även 

att placeringen av barnen i samlingen kan ha en viktig funktion, när det kommer till 

hur delaktiga barnen är i samlingssituationen. I observationen synliggörs natur och 

djur som neutralt till en början men i slutet benämns som en han.  

 

5.1.1 Återkopplingssamtal ”Bockarna Bruse”  

 

Pedagogen anser att hennes förhållningssätt är relevant, alltså hur hon förhåller sig 

till varje barn. Hur hon tilltalar, uppmuntrar och utvecklar det enskilda barnet. Det 

ska vara lika för både pojkar och flickor. Pedagogen upplever sig själv som neutral i 

videoobservationen men påpekar att det i ett annat sammanhang troligtvis hade sett 

annorlunda ut exempelvis i en påklädnadssituation. Hon nämner att sagan i detta fall 

bockarna bruse är traditionell men att man lika gärna hade kunnat ändra på den dvs. 

att trollet lika gärna kan vara en flicka och tvärtom. Pedagogen nämner att hon nog 

inte arbetar så väldigt målmedvetet med just könsroller. Utan det är hennes 

bemötande mot varje barn som landar mycket i den värdegrund och läroplan de har. 

När det kommer till pedagogens eget förhållningssätt påpekar hon att hon tänker på  

att både pojkar och flickor ska kunna leka med alla saker, klä sig i alla kläder och få 

uttrycka känslor på lika villkor. Pedagogen anser att hon inte planerar sina aktiviteter 

utifrån ett genusperspektiv. Men pedagogen nämner att barnen ofta vill byta roller 

exempelvis när det kommer till rollekar. Hon nämner olika exempel som när barnen 

leker mamma, pappa, barn. I den leken kan pojken ta mammarollen och tvärtom, 

även om mammarollen är traditionellt bunden. Hon nämner att barnen inte gör någon 

skillnad på rollerna. Periodvis arbetar arbetslaget med genusfrågor men pedagogen 

anser att det ibland kan upplevas som överdrivet. Det handlar mer om värdegrund 
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och förhållningssätt. Enligt pedagogen så är förhållningssättet mot barnen och arbetet 

med värdegrunden viktigt eftersom det påverkar barnen i deras identitetsskapande.Vi 

står nog på samma grunder säger pedagogen men att just nu är arbetslaget nytt. Men 

hon påpekar att alla arbetar utifrån läroplanen. 

 

5.2 ”Fruktstund” 

 

Innan samlingen börjar, får barnen själva sätta sig ner var de vill på den runda  blåa 

mattan som är placerad i mitten av rummet. Det är två pedagoger och åtta barn som 

medverkar under denna observation. Det är bara en av pedagogerna som observeras. 

Pedagogen börjar med att berätta en saga om en uggla och hennes uggleunge, sagan 

slutar med att alla djuren har en kakfest. Efter sagan sjunger de en sång och efter det 

är det dags för fruktstund. Pedagogen har förberett fruktstunden genom att ha delat 

frukt och lagt den i en skål.  Pedagogen i den här situationen använder sig av olika 

tonlägen till flickor och till pojkar. Frukten delas även ut till varannan pojke, 

varannan flicka.  

 

P:  Så bra, då måste vi ta lite. Dom hade ju kakfest där uppe. Vi låtsas att vi har 

kaker här i. Då ställer jag den här. Så ska vi se om det finns nån som heter… A, 

varsågod och ta frukt. Vad tog du för frukt? 

FB: Bababa 

P: Vad smakar det för nått? 

FB: Äpple 

P: Finns det nån som heter O? 

PB: Jaaa 

P: Varsågod och ta frukt. Vad tog du för nånting? 

FB: Banan 

PB: Banana 

P: Jaa. Så finns det nån som heter M. 

FB: (säger sitt namn) 

FB: Ojojoj 

P: Den var visst lite stor, oj kan du bryta av den lite. Du tar den. Å sen har vi nån 

som heter L. Varsågod och ta dig en frukt.  

PB: Nanan 

P: Vad tog du dig för en frukt? 

PB: Äpple 

P: Smaka på den får du se. Vad va det för nånting. 

PB: Äppje 

P: Ja det var ett äpple. Har vi nån som heter I. 

FB: Mmm mm 

P: vad tog du för en frukt då? 

B: (skrattar) 

FB: Banan 

P: finns det nån som heter L. Som tar en eller ett.. en.. eller… ett. Vad va det för 

nått? 

B: Päjon 
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P: Smaka får du se. Smakar den? 

L. Äpje 

P: Ja ett äpple. Sen har vi nån som heter A med va? 

B: Bavavava 

P: Å A tar sig ett  

FB: Päj.. äpple 

P: Sen har vi W också, varsågod. Varsågod och ta dig en frukt. Varsågod. Varsågod 

och ta dig en frukt. Åh så bra. Där kan du hålla ja.  
..// 

 

Observationen visar att pedagogen delar ut frukt till varannan pojke varannan flicka, 

det visar sig även att pedagogen använder rösten och språket på olika sätt när hon 

tilltalar barnen. Vad barnen har för kön påverkar hur de blir tilltalade av pedagogen i 

samlings situationen. Till pojkar ”daddas” det medan det till flickor talas med ett mer 

”vanligt” tonläge.  

 

5.2.1 Återkopplingssamtal ”Fruktstund” 
 

Pedagogen upptäckte att under samlingssituationen använde hon olika tonlägen 

beroende på om det var en flicka eller pojke som tilltalades. Pedagogen påpekar att 

det upplevdes som väldigt skrämmande, då hon själv inte var medveten om det. Hon 

anser att tonläget och språket är viktigt. Sagor och sånger är ofta traditonellt bundna, 

men pedagogen anser att man kan ändra och göra det könsneutralt. När det kommer 

till bemötandet av barnen  i situationen upplevde pedagogen att det är relevant för 

förhållningssättet. Hon påpekar att alla ska ha samma möjligheter oavsett kön. 

Pedagogen nämner att hon i rollekar uppmuntrar barnen att välja vilken roll de vill 

och att rollen inte ska styras av om det är en pojke eller en flicka. Det ska finnas 

möjligheter att utveckla identiteten exempelvis med utklädningskläder. Men att man 

som pedagogen ska uppmärksamma och uppmuntra nya roller och då ta in nytt 

material. Det är vanligt att det mest förekommer ”tjej” utklädningskläder och detta 

begränsar anser pedagogen. Det ska finnas en valmöjlighet och hon lägger stor vikt 

vid att det spelar ingen roll vad man väljer att ha på sig eller vem som har 

klänningen. Hon nämner även att det ska vara tillåtet att flickor leker vilda lekar och 

att pojkar även kan vara lugna och stillsamma. Pedagogen nämner att det just nu inte 

diskuteras så mycket kring genus men det är någonting som brukar gå upp och ner. 

Det är viktigt att tänka på i den dagliga verksamheten och att det ingår i förskolans 

uppdrag att arbeta med detta. I videosekvensen påvisas det att pedagogen delar ut 

frukt till varannan pojke, varannan flicka. När detta diskuterades under 

återkopplingssamtalet så framkom det att pedagogen trodde att hon delat ut frukt i 

den ordningen som barnen satt i samlingen. Pedagogen menar att detta var en 

omedveten handling och att det nog är vanligare än man tror att det blir så. Just att 

man delar ut frukt varannan pojke varanna flicka och att det i andra situationer kan se 

lika ut.  
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5.3 ”Ett skepp kommer lastat” 

 

Samlingen börjar med att alla barnen till en början sätter sig precis bredvid 

pedagogen. Pedagogen ber barnen ställa sig upp och hålla varandra i handen så de 

kan bilda en cirkel.  Sedan får barnen sätta sig ner igen. Pedagogen tar fram en 

sångpåse och ett blått skynke som symboliserar havet. Pedagogen tar fram en rosa 

båt ur påsen och visar med händerna hur alla barnen kan hålla i en båt. Sedan sjunger 

den sången ”en liten båt blir ofta våt”. Efter det skickas båten fram och tillbaka till 

barnen med olika laster. Tillsammans sjunger de sången ett skepp kommer lastat.  

 

//.. 

P: Ett skepp kommer lastat till I och den kommer ända från Vimmerby stad. Va kan 

det va för last idag. Kan du berätta för oss.  

FB: kjokodijaj 

P: Va det de? 

FB: kjokodil 

P: Oj vad vassa tänder han hade. 

FB:Apoj 

P: Va ska den krokodilen göra? Ska den… Va tycker du han ska göra? 

FB: Åka bijen. Tjumpet åsså så däj 

FB: stjumpoj häj 

P: Ska han köra bil? å blåsa trumpet. Ja. 

P: Ja det va ju a strumpor. 

PB: m (säger flickans namn) 

P: Då får vi göra en sån här stor kokodil. Mmm. A har en sån krokodil. Å A har en 

krokodil. Vet du va. Nu! Den kom ju till I. Han kan ju simma här under tiden. 

..// 

 

Under denna observation, är det olika föremål som skickas med båten bl.a en 

igelkott, ett lamm osv. Resultatet visar att pedagogen ofta benämner tingen som han. 

I sekvensen ovan kan vi se ett exempel på detta.  

Observationen visar att könsneutralt inte alltid är just könsneutralt utan att det 

benämns som han. Som i detta fall då krokodilen i början benämns som just en 

krokodil men sedan övergår till att bli en han.  

 

5.3.1 Återkopplingssamtal ”Ett skepp kommer lastat” 
 

Pedagogen upplevde videoobservationen som  något positivt. Språket var en sak som 

pedagogen reagerade på och nämnde att hon ofta benämde djur och saker med ordet 

”han” vilket enligt pedagogen var en omedveten handling, trots att hon funderade 

kring det under samlingens gång. Pedagogen beskriver genusbegreppet som 

någonting viktigt och att förskolan har stor makt och även att pedagogen påverkar 

hur genus förmedlas. Hon nämner vikten av barnens intresse och att det kvittar om 

man är flicka eller pojke, det är individen som pedagogen ska bemöta inte vilket kön 

barnen har. Det är viktigt att pedagogen låter barnen välja och skapar möjligheter av 
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val som exempelvis när det gäller utklädningskläder och roller, men även andra val 

som kan förekomma i förskolans dagliga verksamhet. Hon nämner även att när de 

arbetar med utomhuspedagogik blir rollerna mer neutrala både i aktiviteter och när 

de leker. Pedagogen säger att skogen upplevs som mer neutral. Pedagogen nämner 

likabehandlingsplanen som ska vara ett stöd för pedagogen i arbetet och även ett sätt 

att utveckla pedagogens arbete med genus. Hon anser att det är viktigt att kollegor 

påminner varandra om genus och att det finns en öppenhet som gör att pedagogerna 

kan diskutera genusfrågor. En medvetenhet måste finnas enligt pedagogen.  

 

5.4 ”Räkna barnen” 

 

Pedagogen och barnen hade innan den här situationen sjungit en godmorgon sång 

tillsammans och pedagogen hade även räknat hur många barn som var hemma och 

inte var med i samlingen. Hon hade även räknat antalet barn som var med i 

samlingen. När de sedan fortsätter räkna, en flicka får räkna alla barnen i samlingen. 

Ett av barnen har inte kommit in till samlingen än men pedagogen ber barnen att 

börja räkna ändå.  

 

//.. 

P: Tack, Här förstår ni finns en ledig plats till honom när han kommer. Okej, elva 

barn. Då ska vi se här om N (FB) kan räkna hur många tjejer det finns här i. 

FB: En, två.. 

P: Barn alltså. 

FB: Tre, fyra, fem, sex.... 

PB: Du glömde mig. 

FB: Jo, Nej du är ingen tjej. 

FB: Jag ska räkna killarna. 

P: Sex tjejer, bra. 

FB: Jag ska räkna killarna, jag får... 

P: Då får CK(PB) räkna killarna eller CS (PB). Ja, varsågod. 

PB: En, två, tre, fyra, fem 

P: Fem. 

PB: Och sex med C. 

P: Sex med C, ja, han kommer. 

PB: Å ja. 

P: Sex killar och sex tjejer det blir faktiskt, tio, tolv barn. CS (PB) är det flest killar 

eller tjejer? 

PB: Ä äääm 

P: Sex tjejer, sex killar. Är det flest tjejer eller flest killar eller? 

PB: De ä...alla olika. 

P: Alla olika. Det är lika många... Det blir lika många. 

..// 

 

I denna observation låter pedagogen en flicka räkna flickorna som är med under 

samlingen och låter en pojke räkna pojkarna. En flicka frågar gång på gång om hon 

kan få räkna pojkarna. Vilket kan ses i sekvensen ovan.  
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Observationen visar att pedagogen har en stor makt att styra över möjligheterna att 

styra över barngruppen. Det är pedagogen som bestämmer vem som ska räkna vem 

och varför.  

 

5.5 ”En bonde i vår by” 

 

Ett av barnen önskar leken en bonde i vår by och de leker den leken en gång först 

med en pojke som bonde. Bonden tar sedan en fru och det är en flicka som blir vald. 

De andra rollerna i leken varierar mellan pojke och flicka. De leker även en andra 

gång med en ny bonde även den här gången är bonden en pojke. 

 

//.. 

PB: Får jag vara bonde? 

P: Å nu vill ni hemskt gärna leka en gång till? 

PB: Får jag vara bonde? 

PB: Får jag vara hund? 

FB: Kan jag få vara bonde? 

P: Vi gör såhär, jag säger okej. Jag sa en gång men jag säger okej. En gång till, 

eftersom ni tycker den är så kul och den här leken förstår ni den lekte jag när jag 

började jobba en gång för jätte många år sen. Vi lekte en bonde i vår by redan då 

faktiskt. Då har vi en ny bonde och vi går åt det hållet. 

PB: Men jag vill va hund. 

P: En... nu får ni vara med och sjunga. 

P+B: En bonde i vår by, en bonde i vår by, hej hopp faderalalanla, en bonde i vår 

by. 

PB: Jag vill med den.  

FB: Hålla. 

P: Varsågod, ta en fru. 

PB: Ska jag ta en tjej? 

P: Du får bestämma, vem du vill. 

..// 

 

Pojken tvekar och funderar, sedan tar han en tjej i ringen. Leken fortsätter sedan och 

barnen väljer både pojkar och flickor till de olika rollerna i leken utan att fråga 

pedagogen. 

Observationen visar att pojken i denna samlingssituation försöker bryta de 

tradtionella könsroller som finns i denna lek. Pedagogen i denna situation har 

möjlighet att förstärka eller utmanna de traditonella könsmönster och könsroller som 

finns i just denna lek. Vi kan även se att det faller sig naturligt både för barnen och 

pedagogen att bonden är en han medan en fru är en hon.  
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5.5.1 Återkopplingssamtal ”Räkna barnen” & ”En bonde i vår 

by” 

 

Pedagogen nämner att idag arbetar och är man mer medveten om genus och 

könsroller än vad man var för några år sedan. Hon nämner att i videoobservationerna 

så försöker hon behandla barnen lika men att hon väljer en pojke att räkna pojkarna 

och en flicka att räkna flickorna var en handling som var omedveten. Samtidigt anser 

hon att det är viktigt att både pojkar och flickor får komma till tals och att det kanske 

var en omedveten del i varför hon valde som hon gjorde i den situationen, när flickan 

i observationen gång på gång frågar om hon kan få räkna pojkarna. Pedagogen 

berättar att hennes tanke var att hon ville att flickor skulle räkna flickor och pojkar 

skulle räkna pojkar. För att det skulle vara lika för alla. Och att både pojkar och 

flickor skulle få komma till tals. Pedagogen nämnde att pedgogens förhållningssätt är 

viktigt och att man är medveten som pedagog om att familjer ser annorlunda ut idag 

och att i leken en bonde i vår by valde hon medvetet att säga till pojken att han får ta 

vem han vill eftersom att det inte spelar någon roll vem han väljer. Det behöver inte 

vara en flicka bara för att den traditionella leken ser ut så. I bemötandet av barnen 

anser pedgogen att det är viktigt att jobba med sin egen roll som pedagog och vara 

medveten om det förhållningssätt som används mot barnen. Hon berättade att hon 

inte medvetet planerar sina aktiviteter efter genus men att även om hon delar in 

barnen i pojk- och flickgrupper behöver det inte vara något negativt utan att det 

också kan vara bra eftersom barnen då får stärka sina identiteter som pojke och 

flicka. Ett gemensamt förhållningssätt i arbetslaget anser pedagogen vara en 

utmaning ibland, eftersom alla är olika individer och att prata om genusfrågor är 

viktigt för att gemensamt förhållningssätt. 

 

5.6 Pedagogers uppfattning och påverkan av barns 
skapande av könsroller 

 

Vad innebär genusbegreppet för dig, var en fråga som vi ställde till pedagogerna och 

detta var vad vi fick för svar. 

 

”Genus handlar mycket om mitt förhållningssätt. Hur jag bemöter 

varje barn. Hur jag tilltalar, uppmuntrar och utvecklar det enskilda 

barnet.”  

”Hur jag bemöter pojkar och flickor är genus för mig . För mig är det 

viktigt att vara medveten om att man är pojke eller flicka och det är 

inget konstigt med det. Inget är finare än det andra, alla behövs.” 

”Genus för mig handlar om att behandla alla lika, alla ska ha samma 

förutsättningar. Idag gör vi skillnad på pojke och flicka, vi pedagoger 

måste bli mer medvetna om vad vi gör.” 

”Alla ska ha samma möjlighet, det är vad genus innebär för mig.” 
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Resultatet visar att pedagogens uppfattning och påverkan när det kommer till barns 

skapande av könsroller påverkas av deras egna förhållningssätt och detta sker både 

medvetet och omedvetet. I resultatet framgår det att språket har en stor betydelse för 

barns skapande av könsroller. Det talas om tonläge där flickor och pojkar talas till på 

olika sätt. Där pedagogerna talar till flickor med ett vanlig tonläge medan det 

”daddas” med pojkarna. Språket används också till att förmedla könsroller i sagor 

och sånger, där manligt blir normen då huvudpersonen ofta benämns som ”han”.  I 

traditionella sagor, sånger och ramsor som exempelvis observationen ”En bonde i vår 

by” är bonden en han och det faller sig naturligt för barnen att inta traditionella 

könsroller. Det traditonella maktsystemet där det manliga styr framkommer tydligt i 

denna observation. Dock sker detta omedvetet eftersom det är en traditionell ramsa 

som alltid har sett ut så. Pedagogen hade i denna situation möjligheten att bryta dessa 

könsroller när pojken sökte kontakt och frågade vem av barnen han fick välja som 

sin fru. I en annan observation framkommer det att naturen och djur ses som 

könsneutrala men att när det benämns blir det ofta en han, trots att djuret benämns 

som neutralt i början. Pedagogerna uppmärksammade detta i videoobservationerna 

och i återkopplingssamtalen. Det framkom att natur och djur ofta används för att det 

ses som neutralt ur ett genusperspektiv, men att det nu framkom att så inte alltid är 

fallet.  

I en av observationerna låter pedagogen barnen räkna antalet flickor och pojkar i 

samlingen. En pojke fick räkna antalet pojkar och en flicka fick räkna antalet flickor. 

Pedagogen ville med detta göra lika för både pojkar och flickor. Den här situationen 

kan tolkas på olika sätt. Antingen handlar det om just som pedagogen påpekade, att 

göra lika för alla och att stärka barnens identitet som flicka och pojke. Eller så kan 

situationen även tolkas ur ett genustänkande där tradtionella könsroller stärks. Detta 

kan upplevas som en komplex och svår situation, där pedagogens förhållningssätt 

och medvetenhet om situationen blir avgörande.  

 I samband med observation ”fruktstunden” diskuterade vi att pedagogen delade ut 

frukt till varannan pojke varannan flicka. Inför återkopplingssamtalet så valde vi att 

ta med oss denna fråga för att få vetskap om det var en medveten eller omedveten 

handling. I samband med återkopplingssamtalet fick vi veta att detta var en 

omedveten handling och att pedagogen i själva verket trodde att hon hade delat ut 

frukten utifrån hur de satt på mattan. Reslutatet visar att under denna situation var 

även språket viktigt och pedagogens förhållningssätt när det kommer till bemötandet 

av barnen. Pedagogerna nämner att det är viktigt att tänka på hur man använder 

språket när man talar till barnen. När man talar med barnen ska man tänka på att tala 

lika till både flickor och pojkar. Samtliga pedagoger påpekar även vikten av att vara 

medveten om hur man är gentemot barnen. Barnen ska ses som indivier, man måste 

se barnet som det är, sen spelar det ingen roll om det är en pojke eller en flicka. 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att många handlingar sker omedvetet trots att 

pedagogen tror att det sker medvetet. Pedagogens förhållningssätt och bemötande av 

pojkar och flickor har visat sig vara av stor vikt när det kommer till barns skapande 

av könsroller.  
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6 DISKUSSION 
 

Här presenteras en sammanfattande diskussion. Där kommer vi att diskutera kring 

följande rubriker metodval, pedagogers uppfattning och påverkan av barns skapande 

av könsroller som grundar sig i vår frågeställning, pedagogiska implikationer samt 

förslag på eventuell fortsatt forskning.  

 

6.1 Diskussion kring val av metod 

 

Patel och Davidsson (2003) nämner olika nackdelar när det kommer till att 

observera. De nämner det är tidskrävande. Detta är någonting som vi inte håller med 

om när det kommer till vår studie, men vi är medvetna om att det kan se annorlunda 

ut för olika forskare. Vi ansåg att detta var en bra metod för att kunna få svar på våra 

frågeställningar. Videoobservation som metod gjorde att vi kunde studera beteenden 

och händelser i sitt rätta sammanhang och i det ögonblick som det hände (a.a). 

Videoobservationerna gav oss möjligheten att granska materialet obegränsat antal 

gånger vilket innebar många chanser till att analysera och reflektera. Varje gång vi 

tittade på materialet kunde vi få syn på något nytt, den möjligheten får man inte vid 

andra observationsmetoder. Med denna metod kunde vi analysera det som sker och 

inte det som pedagogen anser kunde ha hänt. Det är en sak att göra någonting och att 

tro att man som pedagog gör någonting.  

Genom att även använda oss av återkopplingssamtal ger vi pedagogerna en chans att 

upptäcka och utveckla sitt eget bemötande och förhållningssätt när det kommer till 

skapande i detta fallet genus och könsroller. Återkopplingssamtal gav oss en inblick i 

hur pedagogerna själva uppfattar sin yrkesroll samt deras egna bemötanden och 

förhållningssätt. Tillsammans kunde vi reflektera över det inspelade materialet där 

nya tankar ständigt väcktes.  

Med hänsyn till Vetenskapsrådets (2011)  forskningsetiska principer gav vi de 

inblandade pedagogerna, barnen och föräldrarna en valmöjlighet att delta eller avstå. 

Som forskare är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter. Vi har även lagt stor vikt 

vid att göra de deltagande personerna oidentifierbara, samt att förskolorna ska vara 

anonyma. Eftersom vi är bosatta i en mindre kommun där eventuella beskrivningar 

av förskolorna och pedagogerna hade lett till en möjlig identifiering.  

De metoder vi har valt gav oss möjligheten att studera och reflektera kring våra 

frågeställningar. Genom att använda både videoobservationer och 

återkopplingssamtal kunde vi reflektera, och som vi nämnt innan återgå och se 

materialet gång på gång. Eftersom vi före genomförandet satte oss in i vilka metoder 

vi valt samt de etiska aspekterna, känner vi att studien har utförts på ett respektfullt 

sätt och att vi kunnat studera och observera i verksamheten samt kunnat följa 

Vetenskapsrådets fyra huvudprinciper.  
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6.2 Diskussion kring pedagogens roll och dess 
påverkan av barns skapande av könsroller i 
förskolan.  

 

Av de observerade pedagogerna tog en pedagog upp att de just nu inte arbetade så 

mycket med genusrelaterade frågor men att det ingår i förskolans uppdrag. Olofsson 

(2007) nämner att genusarbetet alltid ska vara en del av den dagliga verksamheten 

och bör inte läggas åt sidan. Flera av pedagogerna ansåg att genusarbetet ofta går i 

vågor och att det är en process som ibland glöms bort.  

Det ansågs även att traditionella sagor, sånger och ramsor går att ändra och göra 

könsneutrala. Dolk (2013) skriver att rutiner och metoder som alltid funnits i 

förskolan ofta framstår som naturliga och självklara, men det finns alltid andra sätt 

att organisera sin verksamheten.  

Genom att bli medveten om det egna förhållningssättet och föreställningar kring 

manligt och kvinnligt som förekommer på förskolan, kan pedagogen motverka 

traditionella könsroller och normer (Wedin, 2011). Att bli medveten om genus i den 

dagliga verksamheten kan hjälpa pedagogen att utveckla förhållningssättet så att den 

kan möta individen och inte kön. Olofsson (2007) nämner att vi i ett 

jämställdhetsarbete strävar efter att ge barn fler valmöjligheter oavsett vilket kön vi 

har. Men att vi styrs av vilka förväntningar vi har på pojkar och flickor.  

 

Jämställdhetsarbetet i förskolan måste börja med de vuxna. Ibland kan det vara svårt att 

upptäcka sina egna föreställningar om manligt och kvinnligt liksom könsmönster i 

förskolans vardag. Det är dock viktigt att analysera hur detta könsmönster tar sig uttryck i 

den pedagogiska verksamheten och koppla det  till läroplanens grundläggande värden.  

                                           (Skolverkets allmäna råd, kvalitet i förskolan, 2005, s. 30) 

 

I observationen där pedagogen låter flickor räkna flickor och pojkar räkna pojkar 

framkom det att det var en omedveten handling som hon nämnde kan grunda sig i 

hennes tänkande om att det ska vara lika för alla. När observationen gjordes 

diskuterade vi att, pedagogen eventuellt hade avsikten att förstärka barnens identitet 

som pojke respektive flicka. Är detta ett sätt att stärka barnens identitet eller 

förstärker det barnens könsroller? Svaleryd (2003) nämner att pedagogen kan arbeta 

med att bekräfta och stärka barnens identiteter som flicka eller som pojke. Samtidigt 

kan pedagogen utmana dem att gå utanför de traditionella könsrollerna. I 

återkopplingssamtalet framkom det, som vi nämnt innan, att det var en omedveten 

handling. Om pedagogen hade utfört handlingen med ett medvetet förhållningssätt 

med målet att stärka barnens identitet, hade tanken varit god. Men det är även en 

situation som kan utvecklas till att det istället förstärker barnens könsroller.  

Resultatet visar att språket har en viktig roll i barns skapande av könsroller. Språkets 

funktion var någonting som kom upp i återkopplingssamtalen med pedagogerna. En 

av pedagogerna använde sig av olika tonlägen om hon pratade med en pojke eller en 

flicka, vilket pedagogen själv upptäckte efter att hon kollat på videosekvensen. 

Pedagogen tar upp att det är skrämmande och att hon aldrig hade blivit medveten om 

detta om denna videoobservationen inte hade gjorts. Emilsson och  Johansson (2013) 

skriver att det manliga ofta styr och att det ofta i sagor är det manliga som får vara 
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huvudkaraktär. Språket har betydelse när det kommer till hur man behandlar flickor 

och pojkar. En annan av pedagogerna menar att språket har en betydande roll när det 

kommer till hur vi talar i sagor, sånger osv. Det framkommer att när det är en han i 

sagan talas det med en mörk bestämd röst medan när det är en hon i sagan talas det 

med en tyst och lugn röst. Med detta menar vi att det är tydligt att vi har olika 

förväntningar på flickor och pojkar samt vilka egenskaper vi tilldelar pojkar 

respektive flickor. Som vi påpekat innan så visar resultatet även att språket har en 

stor betydelse och att pedagogerna själva ansåg att det ofta med hjälp av tonläge och 

ordval gjorde stor skillnad på flickor och pojkar. Det framkom också att pedagogerna 

ansåg natur och djuren  som  könsneutralt men att de i själva verket gjorde både natur 

och djur efter kön, där det var den manliga normen som styrde. Emilsson och 

Johansson (2013) nämner att pedagogen i samlingssituationer där sagoberättande 

används ofta förstärker manlighet som normen genom olika röstlägen. Dolk (2013) 

nämner i sin studie att ett könsneutralt språk har ambitionen att vi ska använda 

samma ordval och tonläge för manligt respektive kvinnligt karaktärer i sånger, sagor 

och ramsor. I SOU (2006:75) påvisas det att i strävan efter att vara könsneutral 

bortser man från det traditionella könsmönster som de flesta följer och som även förs 

över till barnen. För att motverka sådana invanda mönster måste en strävan finnas att 

utveckla sin pedagogiska professionalitet och genusmedvetenhet.  

Det visar sig i Eidevalds (2011) forskning att pedagoger omedvetet talar till flickor 

och pojkar utifrån olika strategier. Exempelvis får pojkar kortare frågor medan 

flickor får mer komplicerade frågor. Det framkommer också att språk ibland kan 

könsmärka objekt, vilket gör att vissa förskolor väljer att inte sätta ord som kill- 

respektive tjej- framför leksaker, material osv. Vissa förskolor väljer också att inte 

säga flicka eller pojke utan benämner alla som barn. Språket kan fungera som ett sätt 

att framställa världen och språket kan även vara laddat med olika värderingar både 

om det sker omedvetet eller medvetet. Kommunikation blir en viktig del av 

genusarbetet eftersom att språket förbinder människor med varandra och det är också 

genom språket könsroller förmedlas på ett tydligt sätt. Det framhålls att när det 

kommer till bemötande av barn så ändrar vuxna tonläge beroende på om de talar med 

pojkar eller flickor (a.a.). Vilket vi även kunde upptäcka i denna studie. 

Pedagogernas val av tonläge har en betydelsefull roll vilket pedagogerna själva 

påpekar. Men att det allt för ofta kan ske omedvetet. Pedagogerna nämner flera 

gånger att med hjälp av videoobservationer så kan dessa saker bli tydliga och på så 

sätt möjliga att förändra.  

När det kommer till genus så anser vi att det är ett stort begrepp som innefattar 

mycket och det är ett komplext ämne som inte får glömmas bort, vilket även våra 

styrdokument påpekar. Det är pedagogen och förskolans uppdrag att motverka 

traditionella könsroller. Precis som resultatet visar så är arbetet med genus någonting 

som går i perioder, vilket vi uppfattar som tråkigt då det egentligen borde genomsyra 

hela verksamheten. Det gäller att vara medveten om sitt förhållningssätt för att kunna 

motverka könsroller. I resultatet framkommer det även att mycket som hände i 

videoobservationerna var omedvetna handlingar som vid återkopplingssamtalen gav 

tankteställare, vilket vi ser som väldigt positivt.  

 

I många jämställdhetsprojekt har personalen uttryckt förvåning över hur olika det 

faktiskt bemött flickor och pojkar i barngruppen, genom att de sett sig själva agera 

på video, eller genom en ökad självinsikt efter att ha läst en bok eller lyssnat på en 
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föreläsning. Detta trots att de allra flesta är övertygande om att de bemöter alla barn 

som individer. Och detta trots läroplanens tydliga skrivningar om att förskolan ska 

motverka stereotypa könsmönster och bidra till att flickor och pojkar kan utvecklas 

på lika villkor.  

  (SOU 2006:75, s.148)  

 

I studien så framkom det att våra traditioner som finns i den kultur som vi lever i, 

förs vidare och också bidrar till att återskapa traditionella könsroller. Emilsson och 

Johansson (2013) nämner att förskolan ofta förmedlar  ideal som är bundna av den 

kultur vi lever i. Traditionella könsroller blir en del av det kulturella arvet. Dessa 

roller förmedlas ofta omedvetet när sånger, ramsor och sagor används. I samlingen 

en bonde i vår by förmedlas traditionella roller när pojken är bonde och flickor alltid 

valdes som fru. Dock försökte pedagogen motverka traditionella könsroller genom 

att uppmuntra pojken att välja vem han vill till fru när han frågade pedagogen. En 

liknande händelse förklaras i deras studie där pedagogen har möjlighet att påverka 

och nämner att barnens deltagande och inflytande i samlingssituationerna är av stor 

betydelse till att bryta de normer som förekommer (a.a.). Månsson (2000) nämner att 

barn kan söka bekräftelse på sina handlingar hos pedagogen och hur pedagogen då 

bemöter dessa blir avgörande för hur barnet sedan handlar vidare i en situation och 

även hur identiteten utvecklas. När barnen ifrågasätter och kommunicerar med 

pedagogen bidrar det till att olika funderingar kring identitet och roller kommer fram 

och på så sätt kan traditionella mönster brytas. Det påpekas att i olika sammanhang 

så kan interaktion skapa nya genusaspekter när det gäller mönster och kopplingar 

(a.a.). Månsson (2010) betonar att pedagogen ofta omedvetet ger flickor och pojkar 

olika roller beroende på hur barnen handlar.  

Genom att förstärkta könsroller tilldelas barn en postion (Månsson, 2010). I 

återkopplingsamtalen med pedagogerna framkom det att barnens handlingar inte ska 

påverka deras könsroller. Bland annat framkom det att pedgogens förhållningssätt är 

relevant och att det även påverkar olika situationer, exempelvis när barnen väljer 

utklädningskläder. Enligt pedagogerna i denna studie ska det inte spela någon roll 

om pojkar väljer kvinnliga roller i leken eller om flickor väljer mer högljudda och 

manliga roller. Giraldo och Colyar (2012) nämner att pedagogens förhållningssätt 

tillåter om barnen får testa olika roller eller inte, det är pedagogen som påverkar om 

barnen intar olika könsroller i aktiviteter. Det är även relevant att pedagogens 

förhållningsätt bemöter barnen efter individ och inte vilket kön barnet har (a.a.). Vid 

återkopplingssamtalen var även detta något som ansågs viktigt och pedagogerna 

påpekade vikten av att se individen och dess intresse. Pedagogen bör se på barnet 

som ett nyfiket, kompetent och lärande barn med individuella egenskaper och 

intressen (Skolverket,2010). 

Hur bemötandet av flickor och pojkar sker kan uppfattas av pedagogen som att de 

behandlar pojkar och flickor lika trots att det inte alltid är fallet. Månsson (2000) 

nämner att det finns en tveksamhet hos pedagoger till hur de egentligen förhåller sig 

till pojkar och flickor. I vår studie framkommer flera situationer där pedagogen tror 

att de behandlar barnen lika men att det egentligen helt omedvetet sker en skillnad i 

bemötande och det kom även fram tankar om detta i återkopplingssamtalen med 

berörda pedagoger. Bland annat i situationen där barnen får räkna varandra och en 

pojke räknar pojkar och en flicka räknar flickorna. I den här situationen ansåg 

pedagogen att hon bemötte barnen på lika vilkor, dock nämnde hon att det är svårt att 
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veta hur språket används och om hon gjorde någon skillnad på pojkar och flickor. 

Den här situationen visar att arbetet med genus kan vara komplext och svårt eftersom 

saker kan ske omedvetet. I situationen fruktstunden framkommer också att 

omedvetna handlingar och tonlägen i språket sker omedvetet. Pedagogen uttryckte i 

återkopplingssamtalet en förundran över sitt eget bemötande när det gäller hur hon 

pratade med flickor och pojkar. I båda de här situationerna sker ett omedvetet 

förhållningssätt mot pojkar och flickor trots att pedagogen antar att ett neutralt 

förhållningssätt sker i bemötandet. Pedagoger särbehandlar barnen ofta omedvetet 

när det gäller kön, eftersom de ibland anser att de arbetar könsneutralt (a.a.). Genom 

att pedagoger blir medvetna om sitt eget bemötande och förhållningssätt i samlingen 

och verksamhetens helhet, kan pedagogen förändra och utforma den för att motverka 

traditionella könsmönster (Wedin, 2011). Att synliggöra de normer som pedagogen 

skapar när det gäller traditionella könsnormer kan vara svårt eftersom arbetet med att 

förändra de egna föreställningarna är en process (a.a.). 

Vi vill avsluta med ett citat från Eidevald (2011) som kan sammanfatta våra egna 

tankar utifrån resultatet i denna studie.  

 

Eftersom även studier långt efter läroplanens införande visar att flickor och pojkar ges 

olika förutsättningar kan man dra slutsatsen att föreställningar om kön är djupt rotade 

och inte enkla att förändra och att det inte räcker med tydliga formuleringar i 

läroplanen för att alla barn ska ges samma möjligheter. //.. Om det saknas en 

medvetenhet kring dessa frågor riskerar olika bemötande av flickor och pojkar ske 

omedvetet och då kan det bli det ojämställda som många gånger uppfattas som 

normalt 

(Eidevald, 2011, s. 198). 

 

6.3 Pedagogiska implikationer 

 

När det kommer till pedagogens syn på skapande av könsroller handlar det 

mycket om språkets funktion, lika för alla oavsett kön, förhållningssätt och 

bemötande. Det framkommer att en medveten pedagog anses som det bästa. I 

den dagliga verksamheten i förskolan utifrån styrdokumenten handlar det om att 

motverka traditionella könsroller. Detta kan påverkas av just pedagogens 

förhållningssätt. Det handlar om att bli medveten om sin egen roll. Ett problem 

med detta kan som även påpekas i SOU (2006:75) vara att ett genusmedvetet 

förhållningssätt riskerar att fastna i redan givna mönster. För att bryta dessa så är 

det viktigt att förstå sin egen del i förändring av könsmönster och könsroller. Att 

använda sig av metoden observation ser vi som positivt och att sedan reflektera 

över vad som framkom, detta gäller inte bara skapandet av just könsroller utan 

om pedagogens förhållningssätt i det stora hela. Som pedagog har man en 

betydelsefull roll i barns livslånga lärande och som medveten pedagog kan man 

utveckla sig själva och andra. Det läggs stor vikt vid att arbetet med genus styrs 

av rektorer och det innebär att vi måste uppmärksamma rektorerna på att detta är 

en minst lika viktig del av barns utveckling som någonting annat. Arbetet med 

genus bör inte vara någonting som går i vågor, utan någonting som genomsyrar 

verksamheten hela tiden.  
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Pedagogerna i studien uppvisar att de ser annorlunda på situationen mot vad de 

gör efter de sett videosekvensen och att deras förhållningssätt och bemötande 

sker omedvetet. Det ger en bild av att pedagoger idag måste bli mer medvetna 

om hur de förhåller sig, bemöter samt talar till barnen. Det är en sak att tro att 

man behandlar alla lika och någotannat att verkligen behandla alla lika.  

I dagens verksamhet med ökade krav på pedagogens arbete och de ständiga krav 

och förändringarna som sker av verksamheterna gör att genusarbetet får flytta på 

sig för de inslag i arbetet som anses gå före. Genusarbetet blir på det sättet mer 

osynligt trots att det anses som viktigt, både i läroplanen och av pedagogerna. 

Det är också i detta som problematiken om pedagogens förhållningssätt finns, 

arbetar inte verksamheten aktivt med genusfrågor glöms även reflektioner om 

förhållningssättet kring genus bort. Att arbeta medvetet och med sin egen roll 

som pedagog gör att förståelse och förändring kring det egna förhållningssättet 

kan ske. Att synliggöra genusfrågor är en viktig del i det pedagogiska arbetet för 

att kunna möta och skapa möjligheter för varje individ på lika villkor.  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden 

som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. 

                                                               (Skolverket, 2010, s.4) 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

 

Genus är en angelägenhet som just nu ligger i tiden och det är ett aktuellt ämne 

att forska kring. Utgångspunkten med denna studie var att synliggöra om och i 

så fall hur könsroller och könsmönster skapas i den dagliga verksamheten på 

förskolan. I studien framkommer det att pedagogerna själva skulle vilja 

observeras i spontana situationer som exemplevis i påklädnadssituationer. För 

att på så sätt upptäcka genus utanför de planerade aktiviteterna. Det skulle vara 

intressant att studera pedagogen i andra situationer såsom planerade och 

spontana situationer. Att utföra observationerna inomhus och utomhus för att 

upptäcka om det är skillnader från miljö till miljö och om det har någon 

betydelse för skapandet av könsroller. Det skulle även vara intressant att utgå 

ifrån barnens perspektiv. Hur ser barnen på sitt skapande av könsroller? För att 

få en inblick i hur barnen uppfattar sin situation och hur och om de påverkas av 

pedagogens bemötande och förhållningssätt. 

Ur ett forskningsperspektiv skulle det vara intressant att göra en longitudinell 

studie, alltså en studie som genomförs under en längre period. För att bli insatt i 

de förhållanden som finns och skapas i förskolan och för att kunna observera i 

olika situationer, miljöer och sammanhang.  
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Bilaga 1 

 
Hej alla föräldrar. 

Vi är två tjejer som går sista terminen på förskollärarutbildningen via 

Linnéunviersitetet i Kalmar och nu är det dags för examensarbetet. Vi har tänkt att 

utföra en undersökning kring hur könsroller skapas i den dagliga verksamheten i 

förskolan. Tillsammans med pedagogerna och barnen kommer vi att göra 

videoobservationer och behöver därför erat samtycke för att utföra denna 

observation. Om ni inte vill att erat barn ska observeras meddela då det till 

pedagogerna på avdelningen och vid eventuella frågor kontakta oss gärna. Materialet 

kommer enbart ses av pedagogerna och oss. Dessutom kommer materialet raderas 

efter genomfört examensarbete.  

Vh. Jenny Johansson & Emelie Wennberg 

Mail: jj222br@student.lnu.se & ew22dz@student.lnu.se  

  

mailto:jj222br@student.lnu.se
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till återkopplingssamtal med observerad pedagog.  

Vad innebär genusbegreppet för dig? 

Hur upplever du ditt förhållningssätt i videoinspelningen? 

På vilket sätt arbetar du med barnen för att motverka traditionella könsmönster? 

Planerar du ibland dina aktiviteter utifrån ett genusperspektiv? 

Diskuterar ni i arbetslaget genusfrågor? 

Har ni ett gemensamt förhållningssätt (värderingar) när det gäller bemötandet av 

barnen? 

 


