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ABSTRAKT 

Syftet med studien är att undersöka vilka föreställningar flickor och pojkar har om kön 

och hur barnen upplever pedagogernas förhållningssätt ur ett genusperspektiv. De 

frågeställningar som vår studie utgår ifrån är: Vilka föreställningar har flickor och pojkar 

om kön? Hur upplever barnen pedagogernas förhållningssätt? I avsikt att närma oss barns 

föreställningar om det aktuella området så använder vi oss av en kvalitativ studie, där 30 

barn medverkar i gruppintervjuer. I intervjuerna med barnen utgår vi ifrån pojk- och 

flickgrupper, där intervjuerna spelas in för att sedan kunna analysera och transkribera det 

inkomna empiriska materialet. För att stärka vår studie nyttjar vi relevanta och 

vetenskapliga artiklar, avhandlingar och litteratur som beskriver pojkar, flickor samt 

pedagogers förhållningssätt. I resultatet framgick det att barnen inte uppfattade några 

specifika skillnader i pojkars och flickors egenskaper och förmågor, däremot fanns det 

skillnader i valet av barnens utklädningskläder och lekar. Resultatet visade även att 

barnens föreställningar om pedagogerna var densamma, där barnen ansåg att pedagogerna 

umgicks mer med de yngre än de äldre barnen. 
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1 INLEDNING 
 

I vår studie vill vi undersöka vilka föreställningar flickor och pojkar har om kön och 

pedagogers förhållningssätt utifrån ett genusperspektiv. Vår sondering av 

forskningsfältet/litteraturgenomgång visar att pedagogers förhållningssätt gentemot 

barnen var olika beroende på barnets kön och de stereotypa könsmönstren. Vår 

undersökning nedan är baserad på flickors och pojkars föreställningar om kön och hur 

de upplever pedagogernas förhållningssätt. Till skillnad från tidigare forskning, så har 

vi valt att samtala med barnen så de kunde ge uttryck för sina tankar. Tidigare 

forskning visar att pedagoger har blivit observerade och intervjuade utifrån en 

observatörs synvinkel. Det står även att pojkar och flickor behandlas annorlunda i olika 

mån beroende på förskola och om det är internationellt eller nationellt. Flickor anses 

som ordentliga och som små hjälpfröknar medan pojkarna är stimmiga och tuffa. 

Upplever barnen det så också eller det är endast sett från en vuxen observatörs syn? 

 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) skriver att det inte finns så mycket 

forskning om hur barn upplever genus i sin vardag. En fundering vi får utifrån det är - 

varför finns det så lite forskning med barns röster? 

 

Det står i läroplanen för förskolan att förskolan ska arbeta jämställt och att pojkar och 

flickor ska ha samma möjligheter utan att utgå från stereotypa könsroller och 

könsmönster (Lpfö 98 rev. 2010). Vi anser att personalen ska vara medveten och ha 

kunskaper om vilka könsmönster som kan förekomma på en förskola för att kunna 

arbeta jämställt, där barnens synpunkter är i fokus.   
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2 SYFTE 

 

Syftet med studien är att undersöka vilka föreställningar flickor och pojkar har om kön 

och hur barnen upplever pedagogernas förhållningssätt ur ett genusperspektiv. 

 

2.1 Frågeställningar 

 

1. Vilka föreställningar har flickor och pojkar om kön? 

2. Hur upplever barnen pedagogernas förhållningsätt? 

 

2.2 Relevans 

 

När vi studerar tidigare forskning upptäcker vi att det är många studier som utgår från 

en observatörs synvinkel. Vår studie är relevant då vi inriktar oss på förstahandskällan.  

I tidigare forskning är barnens röster sällan hörda. 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

 

I tidigare forskning redovisar vi vad litteratur, avhandlingar och artiklar tar upp om 

vårt berörda område. I nedanstående avsnitt framför vi vad forskare internationellt och 

nationellt kommit fram till i deras studie om flickor, pojkar och deras könsroller, samt 

pedagogernas förhållningssätt ur ett genusperspektiv. 

 

3.1 Flickor och pojkars könsroller 

 

Chens och Raos (2011) studie handlar om förskollärare i Hongkong som behandlar 

barnen utifrån ett likavärde, där barnen får möjlighet till inflytande och kan uttrycka 

sina idéer. De jämför förskollärarna i Hongkong med bland annat USA:s och 

Australiens förskollärare. I USA utförs en studie som visar att pojkar umgås med 

pojkar och flickor umgås med flickor. Barnen är inte tillsammans med barn av det 

motsatta könet för att de inte vill ha ”tjej-/killbaciller”. De upptäcker att det finns 

traditionella könsvärden, där vikten ligger i skönhet hos flickorna och styrka och 

aggressivitet hos pojkarna. Detta är någonting som förmedlas av lärarna till barnen. 

 

 I likhet med föregående studie, visas det i en undersökning i Australien att flickor ses 

som sårbara och är i behov av en vuxens assistans (Chen & Rao, 2011). I Ärlemalm-

Hagsérs och Pramling Samuelssons (2009) studie så påvisar det ett stereotypiskt 

genusmönster, där flickorna i större mån följer regler mer än pojkar. Stereotypa 

konstruktioner beskrivs av Nordberg (2004) som att vissa egenskaper betecknas med 

vad som är manligt respektive kvinnligt och ur ett historiskt perspektiv så har det 

feminina varit underordnande och det manliga överordnande.  Hon menar vidare att vi 

inte kommer kunna frångå de typiska könsindelningarna så länge som begreppen 

manligt och kvinnligt används i vårt tänkande och agerande. 

 

Heikkilä (2013) beskriver en kommentar från en lärare att skolans läroböcker bör vara 

könsneutrala för att öka jämställdheten ur ett jämställdhetsperspektiv. Hon menar att 
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lärares värderingar kring flickors och pojkars stereotyproller tar sig i uttryck vid 

bedömning av barnen. Studien visar att pojkar och flickor tar olika mycket utrymme i 

en barngrupp, vilket även Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) påvisar 

i sin studie där pojkarna är mer i fokus än flickorna. Chen och Rao (2011) skriver om 

att pojkar och flickor behandlas olika utifrån en manlig norm där pojkarna ska gå först 

och stå i centrum i jämförelse med flickorna som klarar uppgifter utan stöd från 

pedagoger (2011). Pedagogerna uppmärksammar pojkarnas sätt att vara mer än 

flickornas. Det visar även att i interaktioner mellan elev och lärare i klassrummen är 

det mest tydligt att lärare formar barnens könsidentitet (Pardhan, 2011). 

 

Barnen i förskolan i Hongkong är ofta indelade i pojk- och flickgrupper under större 

delen av dagen. Barnen uppmuntras att tävla mot det motsatta könet. Detta menar Chen 

och Rao (2011) inte gynnar barnen, då det inte framhålls ur ett jämställdhetsperspektiv. 

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) lyfter att det är svårt att hantera 

uppdraget om jämställdhet som står i de nationella målen. Författarna frågar sig, vem 

ska vara den som bestämmer om vad som är problematiskt i ett barns egenskaper och 

vilka likheter som ska förespråkas? En hel del jämställdhetsprojekt har gjorts, men 

fokusen i dem ligger i pojkars och flickors bristande kompetenser. Förskollärare/lärare 

utgår ofta från ett könsstereotypiskt mönster medan barnen utmanar detta mönster.  

 

 

 

 

 

 

3.2 Pedagogernas bemötande gentemot barn 

 

I Chens och Raos (2011) studie står det att förskollärare integrerar mer med pojkarna 

än med flickorna och orsaken till detta anses vara att pojkarna upplevs som olydiga 

och inte har lika bra självkontroll jämfört med flickorna. Det kan även tolkas som att 
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förskollärare interagerar mer med pojkar för att de ställer högre krav på dem, vilket 

inte gynnade pojkarna. Det visar sig att pojkarna kan få sämre självförtroende när de 

blir äldre, eftersom förskollärare har så höga akademiska krav på dem.  Liknande 

uppmärksammar Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) att flickorna 

oftare blir osynliga i förskolan/skolan och inte blir sedda av förskollärarna/lärarna, då 

de inte alltid uppmuntrar flickorna på samma vis som pojkarna. Författarna menar att 

flickorna inte påkallar uppmärksamhet i den grad som pojkarna gör, vilket resulterar i 

att flickorna förblir osynliga.  

 

Eidevald (2009) poängterar att omgivningens bemötande varierar gentemot barnets 

kön, då vuxna anses ha undermedvetna förutfattade meningar om hur bemötandet av 

barnets genus uttrycks. Detta uttalande ses utifrån en gruppnivå där pojkar upplevs 

som aktiva och stökiga, medan flickor ses som lugna och självständiga. Dessa 

uppfattningar om flickor och pojkar grundar sig i en gruppnivå, eftersom alla dras över 

en kant. Om genus istället ses utifrån individnivå så menar författaren att det troligtvis 

inte blivit så stora klyftor inom uppfattningarna om pojkar och flickor (2009). En 

annan skillnad i gruppnivå mellan flickor och pojkar är språket som används i 

förskolan, där personalens språkbruk med barnen går att associera till barnets 

könstillhörighet. Ett exempel på detta kan vara att en förskollärare vänder sig till 

flickor när någonting är sött, medan när en pojke börjar prata om någonting som han 

anser vara sött så får han inte samma respons från förskolläraren (Ärlemalm-Hagsér 

& Pramling Samuelsson, 2009).    

 

 

 

Pedagogens förhållningssätt gentemot jämlikhet och genus ska vara i en 

professionsnivå under tiden personen är på arbetet. Vad personen sedan anser om 

jämställdhet och genus på sin fritid får inte speglas i dennes profession i verksamheten 

(SOU:2004). 
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3.3 Pojkars och flickors grupperingar 

 

Schjellerup Nielsen (2006) delar med sig av sina erfarenheter när det gäller pojkars 

och flickors könsindelning. Pojkarna bildar lättare större grupper med en viss 

gemenskap och har inga problem med att förflytta sig mellan dessa grupper, vilket 

medför en öppenhet inom gruppen. Flickornas grupperingar är däremot mer snäva där 

de planerar vem de ska umgås med, vilket skapar en mer sluten grupp. Även Byréus 

(2010) framför att de flesta pojkar leker mer i större grupper, vilket kan bidra till att 

de vågar ta mer plats och samtala inför fler människor. Flickor är däremot ofta två och 

två och har ett företräde när det gäller dialog, men inför en större samling blir de 

tystare.  

 

Pedagogerna på en förskola har en viss benägenhet att tilltala pojkar och flickor som 

grupper istället för individer. Ett exempel för detta kan vara att pedagogerna säger att 

pojkarna är stökiga när det i själva verket endast är två pojkar ifrån gruppen som 

upplevs som lite stökigare. För att individualisera det så är det bättre att säga barnens 

namn eftersom då företräder inte dessa barn hela gruppen pojkar. För att konkretisera 

pedagogens genusbemötande kan det visa sig genom att de säger ”pojkar är sådana”. 

Ett exempel på detta är om en pojke knuffar en flicka, kan flickan få ovanstående 

kommentar. När det gäller flickorna ses de ofta som de duktiga som hjälper till och 

inte är stökiga (SOU, 2006). 

 

 

 

3.4 Den vuxnes genusskapande 

 

Redan vid födseln tar barnet emot information från omgivningen om hur hon/han ska 

behandlas eller bemötas beroende på dess kön (Orlenius & Bigsten, 2006). ”Hur vi ser 

på vad som är flickaktigt respektive pojkaktigt påverkar såväl vårt sätt att tänka om 

flickor och pojkar som hur vi agerar gentemot flickor och pojkar (Öhman, 2008:182)”. 
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Undersökningar som utförts visar att pedagoger oftare behandlar pojkar och flickor på 

olika vis. Pedagogen samtalar med pojkarna och ser oftare dem än flickorna. Flickorna 

beskrivs mer som ett stöd till pedagogerna på förskolan då de uppfattas vara mer 

ordningsamma än vad pojkarna anses vara (Månsson, 2000). Byréus (2010) har 

däremot kommit fram till motsatsen, där det är skillnad på pedagogernas bemötande 

gentemot pojkar och flickor då de ofta har längre konversationer med flickorna. 

 

Eidevald (2011a) förklarar hur pedagoger från olika förskolor säger sig arbeta med 

jämställdhet där det visar sig att flickor är högljudda och pojkar är lugna, vilket 

författaren menar inte går under kategorin jämställdhet. Det är samma värderingar som 

pedagogerna lägger hos barnen, fast tvärtemot heteronormen. Eidevald framhåller att 

pedagogerna ska ifrågasätta varför det sätts gränser för vad barnen ska göra, istället 

för vad barnen vill göra. En annan teori som Hedlin (2006) tar upp är att pedagoger på 

förskolor anser sig vara genusmedvetna, men när de konfronteras så intar de en 

försvarsställning. Enligt författaren så måste det ske en omställning i samhället för att 

det ska inträffa förändringar kring jämställdhet (2006). Förskollärare ser oftare mer till 

miljön och leksakerna när det gäller att arbeta på en jämställd förskola, istället för att 

se till sitt eget bemötande gentemot barnen. När personalen får frågan om vad de gör 

på förskolan för att få den jämställd, så är det svårt för dem att svara konkret på vad 

det är (Eidevald, 2009).  

 

 

 

I Eidevalds avhandling (2009) benämner han att han inte ser någon skillnad i 

bemötandet i allmänhet mellan flickor och pojkar utan mer i situationsbunden kontext. 

Författaren beskriver fyra olika situationer som uppkom under hans studie och att han 

reagerade på att det uppstod olikheter i bemötandet när en flicka eller pojke kom 

utanför det förväntade könsmönstret. Alltså om en pojke är stillsam eller om en flicka 

är aktiv så bemöts de olika från pedagogen. En stillsam pojke kan få frågan om han 

inte ska leka med de andra barnen istället, medan en stillsam flicka inte får någon sådan 

fråga. Detsamma gäller att om en flicka är aktiv så får hon höra fler tillsägelser än de 
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aktiva pojkarna. Enligt Eidevald så kan det bero på att barnen går utanför ramen som 

förväntas av dem.  På liknande sätt går det att utläsa i SOU (2004) att det är viktigt att 

se till och acceptera individen och inte vilket kön barnet har. Det finns pojkar 

respektive flickor som kanske inte ”passar in” i det könsmönster som barnet förväntas 

ha, därför är det väsentligt att ha ett förhållningssätt som gynnar individen och inte 

könsmönstret. 

 

Det finns en del förskollärare som använder sig av kompensatorisk pedagogik, med 

kompensatorisk pedagogik innebär det att förskollärare ger barn möjlighet till att skapa 

egenskaper som förväntas vara från det egna könet samt från det motsatta. Ett konkret 

exempel från en kompensatorisk pedagogik kan vara att flickor får möjligheten att bli 

bemötta som om de vore pojkar, flickorna tar risker och är aktiva istället för passiva. 

Detsamma gäller pojkarna som får arbeta med problemlösning och samarbete. Talet 

och dialogen är i fokus hos pojkarna, vilket annars betraktas som ett feminint beteende 

(SOU, 2004). Däremot beskriver Eidevald (2009) genom att bemöta pojkar och flickor 

på ett visst vis så ges det en betydelse till att det ena könet blir dennes motsats. För att 

konkretisera motsatsen som författaren tar upp i sin avhandling går det att beskriva 

med att pojkar ses som aktiva, ses flickor som passiva. Om flickor förväntas kunna 

vänta, så blir det som att säga att pojkar inte kan vänta. Detta bidrar till att kön blir ett 

grundbegrepp på hur ett visst kön är. Resonemanget om flickors och pojkars könsroller 

framför Eidevald (2011b) vidare i boken En rosa pedagogik, om att det finns 

förutsättningar som innebär att pojkar och flickor inte är på samma sätt, där det blir 

naturligt för den vuxne att bemöta barnen annorlunda. Genom att bemöta barnen på ett 

stereotypiskt sätt bidrar det till att flickor och pojkar lär sig olika saker och utvecklas 

olika.  

 

Förskollärare kan uttrycka sig olika beroende på om barnet är en pojke eller en flicka. 

Vid en pojkes känslostorm kan förskolläraren avleda eller göra en gränssättning som 

lägger grunden i att ”pojkar är som pojkar är”. När en flicka däremot får en 

känslostorm så försöker förskolläraren samtala med flickan och komma till någon form 

av ömsesidig förståelse med henne (Brodin och Hylander, 1997). Även Månsson 

(2000) hävdar att vid de pedagogiska aktiviteterna så bemöter pedagogerna pojkarna 
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med bekräftelse genom positiva ansiktsuttryck och närkontakt. Enligt pedagogerna så 

ses flickor som självständiga, vilket uppmuntras genom att de låter flickorna göra saker 

på egen hand utan pedagogernas iakttagelser eller medverkan. 

 

Månsson (2000) beskriver i hennes intervjuanalys att flickor ses mer som oberoende 

av pedagogernas närvaro än pojkar, där pedagogerna anser att pojkarna är mer 

närhetssökande. För att möta upp närhetsbehovet så lägger pedagogerna mer tid vid 

omsorgsdelen gentemot pojkarna än flickorna. Flickorna bemöts ideligen med psykisk 

feedback så som smart, duktig och hjälpsam, medan pojkarna bemöts med fysisk 

feedback så som snabb, stark och stor. 
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4 TEORETISK ANGÖRING 

 

Det teoretiska perspektivet för denna uppsats utgår från ett genusperspektiv, där valet 

av genusperspektiv grundar sig i våra samtal med barn om deras föreställningar om 

pojkar och flickor. Även livsvärlden, som är en aspekt inom det fenomenologiska 

perspektivet, valde vi att ha i beaktning eftersom vi lyssnar till barnens föreställningar 

och erfarenheter. 

 

4.1 Centrala begrepp 

 

I detta avsnitt kommer vi att förklara de olika centrala begreppen som framkommer i 

vår studie.  

 

4.1.1 Genus 

 

Ordet genus har ingenting med den biologiska faktorn att göra, utan handlar om 

föreställningar och förväntningar utifrån samhällets syn på flicka/pojke (SOU, 2006). 

Månsson (2000) benämner att ordet genus handlar om det kulturella och sociala 

perspektivet av kön, där de biologiska faktorerna uppmärksammas till en viss grad. 

Vidare skriver författaren att genus är en del av en människas personlighet, men att 

begreppet genus även går att undersökas genom relationer mellan olika individers kön.  

 

Begreppet genus används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och 

handlingar som sammantaget formar människors sociala kön (Nationalencyklopedin, 

hämtat: 2014-05-27). Genus behandlar förändringar i uppfattningar om vad manligt 

och kvinnligt är och därför inte en omfattande mening av det biologiska könet. Det 

som betecknas som manligt och kvinnligt i Sverige, betecknas inte så i andra länder. 

Alla kulturer har olika uppfattningar på vad som är kvinnligt och manligt. Dessa 

skillnader kan även ses i olika klasser, där underklassen och överklassen inte behöver 

ha samma syn på vad som är manligt respektive kvinnligt (Hedlin, 2006). 
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4.1.2 Kön 

 

Med kön menas de biologiska faktorerna, det som kännetecknar pojke och flicka. Det 

vill säga de biologiska skillnaderna mellan de båda könen. Kön går att dela upp i 

pojkar/män och flickor/kvinnor (Månsson, 2000). Evertsson (2010) menar däremot att 

människan gör kön, vilket innebär att kvinnor och män gör det som förväntas av dem 

utifrån deras kön. Ett kön beskriver både det biologiska, samt samhällets syn på 

kvinnor och män och dess könstillhörighet. 

 

I dagens samhälle är det mannen som är normen och kvinnan som är den avvikande, 

med det menas det att mannen har en högre ställning än kvinnan. Kvinnan ses som den 

underordnade och även om dagens Sverige är mer jämställt än förr, så finns det 

fortfarande klyftor mellan de olika könen (Evertsson, 2010). 

 

4.1.3 Jämställdhet 

 

 

Jämställdhet innebär att pojkar och flickor ska behandlas lika och ha samma rättigheter 

oavsett kön (Bodén, 2011). Hedlin (2006:11) förklarar jämställdhet med att det är 

”…förhållanden mellan kvinnor och män”. Enligt författaren går det att dela in 

jämställdhet i två olika dimensioner, kvalitativ och kvantitativ. Inom den kvalitativa 

dimensionen är strävan efter lika förutsättningar för män och kvinnor i fokus. Lika 

förutsättningar handlar om att ha likadana möjligheter och rättigheter, men även 

samma skyldigheter. Inom den kvantitativa dimensionen ligger fokusen mer på 

könsfördelningen, där det ska vara lika antal kvinnor och män till exempel inom ett 

specifikt yrke.  

 

Jämställdhet inom förskolan handlar om att inte begränsa barnen utifrån deras kön. 

Alla barn ska utveckla sina egenskaper utifrån sina egna förmågor oavsett 
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könstillhörighet. Det är den kvalitativa dimensionen av jämställdhet som ska stå i 

fokus på förskolor, då det är barnens möjligheter som ska vara i centrum (Hedlin, 

2006).  

 

4.2 Genusperspektiv 

 

Johansson (2008:75) beskriver genusperspektivet, ”där sätt att vara pojke ofta relateras 

till en överordnad position, medan sätt att vara flicka antas innebära en underordnad 

position”. Inom genusforskning så undersöks det hur ens uppfattningar om manligt 

respektive kvinnligt bildar hinder eller möjligheter (Hedlin, 2006). Allwood och 

Erikson (2010) skriver att ett genusperspektiv på forskning menas med att forskaren 

väljer att se hur faktorerna kön och genus påverkar hur samhället bidrar till att skapa 

begrepp om vad som är manligt respektive kvinnligt. Liknande belyser Helén och 

Granholm (2007) om att genusperspektivet skapas i samband med kunskaper kring 

genus. För att få fram kunskaper om genus så krävs det en analys av verksamheten, 

det vill säga vilka könsmönster som förekommer i förskolan. Ärlemalm-Hagsér och 

Pramling Samuelsson (2009) skriver att barn ska ha ett reellt inflytande i diskussioner 

på förskolan för att kunna bryta könsmönstren som kan uppstå. 

 

Heikkilä (2013) betonar att förskolor och skolor arbetar med jämställdhet utifrån deras 

egna värderingar och inte kring vad barnen har för möjlighet att lära sig om det aktuella 

ämnet. Vidare menar författaren att förskolor ska motverka traditionella könsmönster, 

där flickor och pojkar i förskolan ska ha samma möjligheter att pröva och utveckla 

förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Det 

framkommer i studien att en del lärare anser att de inte längre vågar påstå att de är 

genusmedvetna i sin undervisning, då lärarna endast kan koppla sina kunskaper i teori. 

En ökad medvetenhet kring genus vidgar förståelsen för vad genus innebär i 

utbildningen för barnen, om arbetet i verksamheten bearbetas på ett praktiskt sätt.  

4.3 Varierande versioner av genusperspektiv 
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Hardings genusteori handlar om dikotomi som går att förklaras genom en relationell 

synvinkel, samt asymmetri som är en maktsynvinkel. Inom dikotomi så ses kvinnor 

och män som varandras motsatser, där de inte kan ha samma förmågor och därmed 

inte ha någonting gemensamt. Asymmetri kan liknas vid heteronormen där männen 

har högre status, vilket bildar en obalans i samhället. Mannen är en självklarhet, medan 

kvinnan måste hävda sig. Båda synvinklarna influerar hur människan resonerar och 

tänker kring omgivningen, detta bidrar till hur processen i samhället ser ut. 

Människans normer ligger djupt rotade i dem och det kan vara svårt att förbise det 

invanda mönstret (Hedlin, 2006). Värderingar och normer om kvinnor och män följer 

med från tidigare släktled, vilket beskrivs som ett genuskontrakt. Genuskontraktet har 

en inverkan på att pojkar och flickor är uppdelade utifrån kön (SOU, 2006).  

 

Haavind skriver om relativ underordning vilket menas med att det går att bryta normen 

så länge detta görs inom rimlig mån. För att konkretisera professorns teori så förklarar 

denne det med att män inte ska visa alltför mycket känslor, men de kan visa sig 

känslosamma inom en lämplig ram. Kvinnor kan visa sig mer auktoritära i sin 

framhållning så länge det är inom en lämplig omfattning (Hedlin, 2006). 

 

Connells genusperspektiv utgår från heteronormen där maskulinitet och femininitet 

bildas i relation till varandra. Han menar att skolans ämnen bidrar till genus då 

maskulinitet och femininet konstrueras i de olika skolämnena, exempelvis syslöjd och 

träslöjd.  Connells perspektiv på genus innefattar manligheten och hur viktigt det är att 

följa heteronormen, följs inte heteronormen så försvinner makten som en man har haft. 

På liknande vis förklarar Hirdman om genusperspektiv som utgår från två olika synsätt 

varav det ena är könsindelat, det vill säga vad som är manligt respektive kvinnligt. Det 

andra synsättet handlar om maktrelationer som innebär heteronormen, där kvinnan 

framställs som det avvikande könet (Holm, 2007). 

 

4.4 Livsvärld – En aspekt inom fenomenologiskt 
perspektiv 
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Inom fenomenologin ges det förutsättningar för lärande, där erfarenheter av likheter 

och olikheter kommer i uttryck. Livsvärld är en aspekt inom fenomenologin, där 

individen får uppleva samma fenomen på varierat vis. Alla individer är olika och 

erfar samma fenomen på olika vis, därför är samspelet mellan människor en viktig 

faktor där de olika förmågorna framhävs (Björklund, 2009). Johansson (2008) 

förklarar att livsvärlden är allt det som en människa har upplevt i sitt liv och hur ens 

liv ser ut. Alla upplevelser bildar referenser som vi relaterar till i våra olika 

erfarenheter. 

 

4.5 Operationalisering av teorin 

 

Vi har omsatt genusperspektivet i vår studie genom att se vad tidigare forskning har 

påvisat om genus och heteronormen, där det är konstaterat att heteronormen har spelat 

en avgörande roll. Bland annat har Cornells syn på genus speglat hur könsroller bildas, 

där olika ämnen i skolan/förskolan bidrar till maskulinitet och femininitet i barns 

skapande av könsroller vilket är relevant i vår studie. Pedagogernas förhållningssätt är 

väsentligt för genusskapandet i förskolan, det vill säga att pedagogers syn på genus 

har betydelse för barns identitetsskapande. Vi utgår från ett livsvärldsperspektiv, som 

visas genom att vi närmar oss barns föreställningar om kön och pedagogers 

förhållningssätt utifrån ett genusperspektiv. Vi framhäver barns perspektiv, istället för 

att tolka barns föreställningar utifrån en vuxens barnsyn. 
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5 METOD 

 

Vår metod grundade sig i gruppintervjuer. Svaren på dessa intervjuer har vi analyserat 

utifrån flickors och pojkars föreställningar om kön och pedagogernas förhållningssätt. 

Därefter kategoriserade vi det insamlade materialet från barnens svar. 

 

Hwang och Nilsson (2011) poängterar att en intervju enkelt kan påverkas, eftersom 

formuleringen av frågorna bidrar till att olika svar uppstår. Författaren menar att 

forskarens förutfattade meningar om ämnet och/eller om respondenten kan påverka 

resultatet. Med detta i åtanke så har vår ambition varit att bearbeta frågeställningarna 

till barnen så att vi inte ”la orden i munnen” på dem. Vi ville att barnen skulle känna 

att det inte fanns några givna svar, utan att alla svar var rätt. 

 

Det är viktigt att vara objektiv i en vetenskaplig studie, detta innebär att det inte ska 

läggas egna värderingar och åsikter i intervjun. De värderingar som en människa har 

sitter djupt rotat inne i denne och det kan vara svårt att förbise dem, vilket medför att 

det kan vara ansträngande att behålla objektiviteten (Hwang och Nilsson, 2011).  

 

5.1 Urval 

 

Vi har valt att utföra gruppintervjuer med barn i åldern fyra till fem år. Vår grundtanke 

var att vi skulle intervjua tre olika grupper per förskola med cirka fyra barn i varje 

grupp. En grupp som skulle bestå av endast flickor, en endast pojkar och en tredje med 

både pojkar och flickor. På grund av olika omständigheter så ser vårt urval annorlunda 

ut, där vi istället valde att endast fokusera på pojk- och flickgrupper. Urvalet 

förändrades till gruppintervjuer med tre barn i varje grupp (tre pojkar och tre flickor) 

från fem olika förskolor. 
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Scott (2008) beskriver en studie som involverar barn som ses som kompetenta till att 

kunna svara på frågor som gäller dem. En sådan studie blir mer värd än om det endast 

är de vuxna som svarar utifrån deras syn på barnen. Vår grundtanke var att genomföra 

intervjuer med barn från fyra olika förskolor, men eftersom vi fick in mindre empiriskt 

material än väntat så besökte vi en till förskola. Förskolorna var belägna i en kommun 

med ca 50 000 invånare, samt två mindre kommuner med ett invånarantal mellan 7 000 

och 12 000 personer. 

 

5.2 Den kvalitativa studiens fördelar/nackdelar 

 

Vi valde att genomföra vår undersökning utifrån en kvalitativ ansats, då vi ville erfara 

flickors och pojkars föreställningar om kön och pedagogernas förhållningssätt. För att 

fördjupa oss i ämnet så ansåg vi att en dialog med barnen var ett bra sätt. Denscombe 

(2009) hävdar att det är en fördel med en kvalitativ studie eftersom empirin blir 

detaljrik och djupgående, där kvalitativ data bjuder in till att undersöka sociala 

sammanhang. Vidare beskriver författaren att kvalitativ data ger tillgång till 

förklaringar, då det är en tolkningsfråga. Nackdelar med en kvalitativ studie menar 

författaren är att tolkningarna från empirin kan formas efter forskarens egna 

förhållningssätt, där svaret vid analysen lyfts bort från sitt sammanhang. 

Intervjusvaren kategoriseras och kan förändra sin betydelse om de lyfts ur sitt 

sammanhang. Samtidigt kan analysen bli förenklad om det som inte handlar om ämnet, 

enligt forskaren, väljs bort. En nackdel som Tengberg (2009) belyser är att det finns 

en tanke om skillnader mellan pojkar och flickor som medför att svaren tolkas på olika 

vis beroende på om det är en pojke eller en flicka som tillfrågas, där författaren menar 

att det ska tas avstånd från att tolka utifrån könstillhörighet (2009). Vår ambition har 

varit att ställa intervjufrågor på ett sätt som visade att det inte uppstått någon skillnad 

mellan flickor och pojkar, det vill säga att vi har varit objektiva. 

 

Fördelar med intervjuer är att empirin som samlas in blir av en mer djupgående 

karaktär, där det som sägs kan följas upp. Intervjuer bidrar till en flexibilitet, där det 

går att ändra fokus under samtalets gång. Ur ett validitetsperspektiv är kvalitativ studie 
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relevant, då svaren uppkommer från förstahandskällan. Intervju som metod är däremot 

tidskrävande eftersom det är svårare att analysera empirin (Denscombe, 2009).  

  

Gruppintervjuer möjliggör ökade antal svar i en undersökning, där det istället för 

endast ett svar kan bestå av många olika svar till samma fråga på kortare tid. Det kan 

förekomma diskussioner under en gruppintervju och det är av vikt, eftersom de 

deltagande kan få en inblick i andra individers synvinklar. Vid empiriinsamlingen 

används någon form av ljudinspelning, vilket kan hämma personer som medverkar i 

intervjuer (Denscombe, 2009). 

 

5.3 Förslag på tillvägagångssätt 

 

Vi skulle kunnat använda oss av både observationer och intervjuer av förskollärare, 

men eftersom vi kände att de metoderna var av tolkningskaraktär och den tidigare 

forskningen baserades på dessa metoder så ville vi inrikta oss på barnens 

föreställningar och upplevelser. För att barnens föreställningar och upplevelser skulle 

kunna komma till uttryck på bästa sätt, så valde vi att utföra gruppintervjuer med dem. 

 

De tillvägagångssätten som vi hade möjligheter att använda oss utav var observationer 

och intervjuer med förskollärare. Med observationer hade vi kunnat se hur barnen 

interagerade tillsammans, till materialet och till hur pedagogerna förhöll sig gentemot 

barnen. Genom att intervjua förskollärare så hade vi kunnat få svar på många frågor 

som vi ställt, men då hade förskolläraren varit andrahandskällan och då hade studien 

inte blivit validerad. 

 

 

5.4 Utförande 
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Vi inledde med att lämna missivbrev till vårdnadshavarna på de fyra förskolor som 

samtyckte till att medverka i vår studie. Vi bekantade oss med barnen och byggde upp 

ett förtroende för att vid intervjutillfället skulle ha en möjlighet till att skapa en bra 

dialog med barnen. En bra dialog med barnen menade vi var när de vågade berätta, ge 

utförliga förklaringar till oss och varandra, samt att det bildades diskussioner mellan 

barnen. 

 

Intervjuerna ägde rum samma dag som vi samlade in missivbreven. Under intervjuerna 

valde barnen i vilket rum vi skulle befinna oss i och vad vi skulle sitta på. En del 

grupper valde att sitta på golvet, antingen på en matta eller på kuddar, medan vissa 

grupper valde att sitta på stolar runt ett bord. I början av varje intervjutillfälle så 

frågade vi först barnen om samtycke till att medverka och förklarade för barnen om 

vårt berörda område.  

 

Efter transkriberingen av de utförda intervjuerna la vi märke till att vi inte fick ihop 

tillräckligt med empiriskt material. Vi valde därför att utföra intervjuer på en till 

förskola som vi fick samtycke från. Tillvägagångssättet var liknande från de övriga 

intervjutillfällena.  

 

5.5 Tolkning av empirin 

 

Det empiriska materialet har tematiserats utifrån vilka föreställningar som flickor och 

pojkar hade om kön och pedagogernas förhållningssätt i förskolan. Vi förde fram vilka 

likheter och skillnader det fanns i svaren hos flick- respektive pojkgruppen. Efter det 

så förde vi samman likheter och skillnader från de båda grupperna.   

 

5.6 Validitet och reliabilitet  
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Denscombe (2009) menar för att en text ska vara validerad så behövs det empiriskt 

material som är kopplat till forskningsfrågorna, där svaren från det insamlade 

materialet ger svar på frågeställningen som forskningen syftar till. Allwood och 

Erikson (2010) klarlägger begreppet validitet som sanningsenligt. Det här talar för att 

studien har hög validitet eftersom vi har gått till förstahandskällan, som i detta fall är 

barnen.  

 

Reliabilitet är detsamma som tillförlitlighet och med detta menas det att studien som 

utförts är pålitlig. För att en studie ska uppnå reliabilitet så måste alla som utför studien 

på likande sätt få liknande svar (Kihlström, 2007). I vår studie råder det mindre 

reliabilitet, då resultatet endast gäller på de förskolor där intervjuerna med barnen 

skett. 

 

5.7 Metoddiskussion 

 

Det tog tid innan vi hittade förskolor som ville medverka i vår studie. De flesta sa att 

det var nya arbetslag och att de hade mycket just nu, men detta sa dem efter att vi hade 

talat om vad vår studie handlade om. En fundering vi fick var om det hade med vårt 

valda ämne att göra eller om det var så att förskolorna kände att tiden inte räckte till. 

En del av förskolorna som vi kom i kontakt med verkade positiva till intervjuerna fram 

tills vi sa att det handlade om hur flickors och pojkars föreställningar om kön och 

pedagogers förhållningssätt ur ett genusperspektiv. Var det för att de ansåg att genus 

var ett uttjatat ämne eller var de rädda för att höra hur barnen upplevde pedagogerna? 

 

 

 

Vi lämnade ut hundra missivbrev till vårdnadshavare, men fick endast tillbaka cirka 

en fjärdedel av dem, varav dessa var flest flickor som fått godkännande av 

vårdnadshavare. Vi lämnade sedan ut ytterligare tjugofem missivbrev till en annan 
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förskola på grund av bristande antal intervjuer, men även i denna förskola medverkade 

få barn.  

 

Eftersom studien skulle bli så sanningsenlig som möjligt, har vi valt att utföra 

intervjuerna med ett jämnt antal flickor och pojkar. Med anledning av att vi inte fick 

in tillräckligt med godkännande från pojkars vårdnadshavare så ändrade vi vårt urval.  

 

5.8 Forskningsetiska överväganden 

 

För att ta hänsyn till de etiska principerna så har vi lämnat ut missivbrev till 

vårdnadshavare med information om vårt valda område, tillvägagångssätt, att vi 

skyddar deras integritet genom att inte lämna ut namn på varken barnen, personalen, 

avdelningen eller förskolan. Detta missivbrev undertecknas av vårdnadshavare för att 

ge sitt samtycke till att barnet får medverka i vår studie. Vi har informerat 

barnet/barnen om de etiska övervägande samt att de har fått möjlighet att ge oss sitt 

godkännande om de vill medverka eller inte.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att personerna som medverkar är anonyma och att det 

material som vi har fått fram inte ska kunna spåras tillbaka till dem. Eftersom det 

insamlade materialet inte ska kunna spåras tillbaka till personerna som medverkat, så 

ska materialet vara svårtillgängligt (Hwang & Nilsson, 2011, Björkdahl Ordell, 2007). 

 

Nyttjandekravet går ut på att den informationen som vi har samlat in får inte användas 

till någon annans studie förutom vår (Hwang & Nilsson, 2011, Björkdahl Ordell, 

2007). 

 

Med informationskravet menas det att vi informerar de medverkande om syftet med 

vår studie och om vad vår studie ska handla om, men även att de inte behöver delta i 
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studien och kan avsluta sin delaktighet när de vill (Hwang & Nilsson, 2011, Björkdahl 

Ordell, 2007). 

 

Samtyckeskravet medför att det är frivilligt att medverka i studien. Vid barns 

delaktighet i studien så måste vi ha barnens och vårdnadshavarens godkännande 

(Hwang & Nilsson, 2011, Björkdahl Ordell, 2007). 
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6 RESULTAT 

 

Här nedan har vi sammanställt vårt resultat genom analyser från gruppintervjuerna och 

tematiserat dem utifrån våra forskningsfrågor om pojkar och flickor. Vissa barn vi 

intervjuade var tillbakadragna och tystlåtna och andra var framträdande personer med 

mycket att säga. Majoriteten av flickorna som vi intervjuade avbröt lätt varandra och 

hade mycket att säga, medan majoriteten av pojkarna talade i turordning. 

 

6.1 Flickor och pojkars föreställningar om kön 

 

Intervjusvaren gav oss uppfattningen om att barnen inte märkte någon skillnad i hur 

pojkar och flickor var. Det fanns en stor variation på hur flickor och pojkar upplevde 

barn, då det enligt dem både fanns snälla, busiga och jobbiga barn oberoende av om 

det var en flicka eller pojke. I deras ögon var alla barn lekfulla oavsett om barnen 

ansågs ha olika karaktärsdrag, det vill säga, att vara pojke eller flicka inte hade någon 

betydelse. 

 

Lekarna som barnen valde att leka var av stereotypiska mönster där barnen uttryckte: 

”Jag leker med barbie (Flicka, 4 år)”, ”Jag brukar leka med bilar (Pojke, 5 år)”. Barnen 

nämnde att de lekte både med pojkar och flickor på de flesta förskolorna. 

Könstillhörigheten hade ingen betydelse i frågan om varför de ville leka med någon, 

så länge barnet var snällt, roligt och omtyckt. De barn som ansågs vara jobbiga eller 

arga ville barnen däremot inte leka med. Barnen gav intryck av att de uppfattade olika 

när ett barn ansågs vara jobbigt: ”Jag tycker (flicknamn) är jobbig så jag leker inte med 

henne” (Flicka 5 år). Hon leker jag med (Flicka 4 år).” 
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Flickorna ansåg i de flesta fall att det var accepterat för en pojke att ha 

prinsessklänning, däremot när det gällde att en flicka skulle vara batman eller 

spindelmannen så ansågs det inte vara lämpligt enligt flickorna: ”Batman är inte fint 

(Flicka, 5år)”. Det var viktigt för flickorna att de skulle vara fina. De flickor som inte 

klädde ut sig gjorde detta val för att det enligt dem inte fanns fina utklädningskläder 

kvar. De utklädningskläder som fanns kvar kopplade flickorna till 

”pojkutklädningskläder”. 

 

Pojkarna valde oftast att klä ut sig till någon form av superhjälte för att de ansåg att 

det var häftigt och roligt. Hälften av pojkarna som medverkade brukade klä ut sig till 

prinsessa. Prinsessklänningen uppfattades av pojkarna både som unisex och 

”flickutklädningskläder”. Pojkarna hade på sig utklädningskläder för att de ansåg att 

det var roligt att beträda en annan roll. ”Spindelmannen är rolig, för då kan man 

spruta spindelnät (Pojke 4 år)”. 

 

6.2 Flickor och pojkars upplevelser av 

pedagogernas förhållningssätt 

 

Både flickor och pojkar erfor pedagogerna på liknande sätt. Enligt både pojkar och 

flickor var pedagogens vardagsspråk gentemot barnen lika, där de ansåg att 

pedagogerna upplevdes som snälla och ibland arga beroende på vilken situation som 

uppstod. Barnen berättade att vid de situationer där pedagogerna uppfattades som arga 

var när barnen gjorde någonting som de inte fick göra, samt när de inte lyssnade på 

dem. Barnen la inte märke till någon skillnad i pedagogernas tillrättavisningar 

gentemot pojkar och flickor. 
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I de flesta förskolor var pedagogerna inte med i barnens lek, vilket barnen poängterade 

med: ”Vi leker själva istället (Flicka, 4år)”, ”Nä, de leker bara med de små (Pojke, 

5år)”. De flesta barn ansåg att det var tråkigt att pedagogerna inte medverkade och 

interagerade med dem även i den fria leken. Enligt barnen så låg fokusen hos 

pedagogerna oftare hos de yngre barnen på avdelningarna, där de yngre behövde mer 

hjälp av de vuxna. Yttrandet angående pedagogernas fokus upprepades i majoriteten 

av barnens svar, som medverkade i vår studie på de olika förskolorna.  

 

Barnen hade svårigheter med att svara på frågorna om pedagogerna, eftersom de inte 

ansåg att de var med dem i den fria leken. Enligt barnen ansågs pedagogerna sitta 

och fika eller som en pojke uttryckte: ”Hålla på med papper (Pojke, 4år)”. 

 

6.3 Analys  

 

Chen och Rao (2011) beskriver en studie som har utförts i USA, där endast barn av 

samma kön interagerar med varandra. I vårt resultat framkom det att pojkar och flickor 

lekte tillsammans oberoende av vilken könstillhörighet de hade.  

 

Öhman (2008) skriver om en situation om flickor och dess utklädningskläder. 

Författaren beskriver hur en flicka bryter mot normen och klär ut sig till batman och 

att detta inte är godtagbart bland de andra flickorna. En flicka i vår intervju svarade: 

”En flicka kan inte klä ut sig till batman för det är inte fint”. 

Alla intervjuer vi utförde med flickor svarade de liknande kring 

”pojkutklädningskläder”. Chen och Rao (2011) uttrycker att fokusen ligger på flickors 

skönhet, vilket även flickorna gav uttryck för under våra intervjuer. Det var viktigt för 

flickorna att vara fina.  
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Westerlund (2009) belyser att det kan vara svårt att veta om det är barnets kön som 

gör att hon/han väljer olika lekar/leksaker eller om det är de vuxna som har ett 

inflytande i valet. Vid frågan om vad barnen leker med så fick vi könstereotypiska 

svar: ”Jag leker med barbie (Flicka, 4 år)” och ”Jag brukar leka med bilar (Pojke, 5 

år)”. 

 

Pojkar är normen i samhället och i förskolan så går de först och står ofta i centrum 

(Chen & Rao, 2011). Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) betonar att 

flickor inte påkallar uppmärksamhet och är ofta osynliga. När vi jämförde intervjuerna 

med pojkarna mot flickorna så såg vi att flickorna sökte mer uppmärksamhet och 

talade i mun på varandra, medan pojkarna turades om och la till i det någon annan sagt. 

Både i Eidevalds (2009) och i Chens och Raos (2011)  studie visar det att pojkar ses 

som stökiga och olydiga. I vårt resultat förknippade däremot barnen ordet jobbig med 

både pojkar och flickor och var därför inget könsbundet begrepp. 

 

Det som sägs vara stereotypiskt manligt och kvinnligt sätts in i olika sammanhang 

utifrån gruppnivå, där pojkar upplevs som aktiva och stökiga och flickor som lugna 

och självständiga (Eidevald, 2009). Även pedagoger har en tendens att tilltala både 

pojkar och flickor som grupper (SOU, 2006). Kopplat till vårt resultat så upplevde inte 

barnen att flickor och pojkar sågs på olika vis, då de ansåg att alla kunde ha liknande 

egenskaper oberoende av kön. Eidevald (2009) för vidare sin aspekt att genom att se 

utifrån individnivå så förbises de förutfattade meningarna om flickor och pojkar 

(2009). Ett förslag för individualisera kan vara genom att säga barnets namn istället 

för att barnet ska företräda en hel grupp (SOU, 2006). Intervjusvaren gav oss 

information om att barnen individualiserade varandra, då barnen påpekade att både 

flickor och pojkar kunde uppfattas som busiga, snälla och jobbiga. 
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Harding beskriver att kvinnors och mäns invanda mönster har relevans till hur 

förväntningarna inom samhällets normer ser ut och att människor influeras utifrån 

dessa normer (Hedlin, 2006). Enligt barnen som medverkade i våra intervjuer så fanns 

det skillnader i hur de kännetecknade normen, det vill säga att för vissa var det okej 

om en pojke bar klänning, medan hos andra barn ansågs det som löjligt och konstigt. 

Haavind menar att det är tillåtet att bryta normen till en viss del, men inte så mycket 

så att det blir en markant skillnad (2006). Genom att se utifrån ett livsvärldsperspektiv 

framkommer det olika normer och värderingar från barnen om flickor och pojkar. 

Barnen berättade olika versioner av vad de tyckte sig vara acceptabelt inom 

utklädningskläder. Johansson (2008) och Björklund (2009) beskriver livsvärlden som 

människors erfarenheter och varierande tolkningar, där ett och samma ämne kunde 

framstå som olika. Vad en person har för tankar om ett visst fenomen, kan en annan 

ha en skiljaktig tanke om. Barnen vi intervjuade visade upp skillnader i deras 

erfarenheter angående deras val av utklädningskläder, då en del ansåg att vissa kläder 

endast var riktade till pojke eller flicka.  

 

I likhet med det som står i Eidevalds (2009) avhandling kring pedagogernas generella 

bemötande gentemot flickor och pojkar, så märktes där inte heller någon skillnad i hur 

barnen upplevde personalens bemötande. I vår studie ansåg flickor och pojkar att de 

inte behandlades olika av pedagogerna. Eftersom den vuxne varken var involverad i 

pojkars eller flickors lek behandlades de, enligt barnen, heller inte annorlunda. 

 

Förskollärare interagerar mer med pojkar än med flickor (Chen & Rao, 2011). Barnen 

vi intervjuade upplevde inte att pedagogerna samspelade med varken pojkarna eller 

flickorna. Pedagogerna upplevdes vara, enligt barnen, mer med de yngre barnen på 

förskolan eftersom de sa att det ansågs behöva mer hjälp.  
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6.4 Diskussion 

 

I inledningen frågade vi oss varför det inte fanns så mycket forskning med barn. Vår 

studie har inte varit okomplicerad att genomföra, då det var både förskola, 

vårdnadshavare och barn som behövde godkänna för att medverka i intervjuerna. 

Eftersom vi behövde godkännande från alla medverkande så fördröjdes processen, 

detta medförde till att ett godkännande inte räckte. Samtyckte förskolan så samtyckte 

inte alltid vårdnadshavare eller så samtyckte förskolan och vårdnadshavaren men inte 

barnen. 

 

Barnen berättade att pojkar lekte mest med bilar och flickor mest med dockor. Är det 

miljön som bidrar till könsstereotypisk lek? På förskolorna fanns det både dockvrå och 

bilrum. Är det denna indelning som gör att flickor och pojkar väljer? För att motverka 

uppdelningar av leksaker så anser vi att rummen inte borde ha specifika namn samt att 

leksakerna borde kunna vandra mellan rummen. 

 

Barnen sa under intervjuerna att de lekte med saker som betecknas som stereotypa 

leksaker/lekar, men de flesta lekte med det motsatta könet. Med tanke på att inget barn 

gick utanför könsmönstren i deras svar, så undrade vi om det var rimligt att de inte 

gick över gränserna i lekarna eftersom de säger att de lekte tillsammans. Vi funderade 

på om barnen svarade utifrån vad de förväntade sig att vi ville höra eller om barnen 

föredrog dessa lekar/leksaker bäst. Gjorde gruppintervjuerna att barnen valde att säga 

att de lekte med liknande leksaker som de andra i gruppen för att komma in i 

gemenskapen? Hade vi fått andra svar vid enskilda intervjuer? Eller hade våra 

ursprungliga tankar om att ha en samlad grupp med både pojkar och flickor visat ett 

annat resultat? 
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Flickorna som vi intervjuade ansåg sig inte kunna använda sig av 

batmanutklädningskläder tolkade vi utifrån Harding som beskriver att människor 

influeras i hur det ser ut i samhället (Hedlin, 2006). Eftersom normen i samhället är 

det manliga, hur kommer det sig då att flickorna inte använde sig av ”pojkiga” 

utklädnings kläder? Är det för att flickorna redan har skapat det kvinnliga mönstret? 

Enligt samhällets normer så borde det vara mer tabu för en pojke att bära klänning, 

eftersom femininitet är enligt normen ett underordnat beteende.  

 

När pedagogerna inte är med och utmanar barnen under hela dagen så blir 

verksamheten mer som barnpassning än en pedagogisk verksamhet. Enligt barnen så 

var inte pedagogerna med dem. Hur kommer det sig att barnen sa så? Anser barnen att 

pedagogerna prioriterar att vara med de yngre och hur kommer det sig? En pojke 

benämnde att pedagogerna ”höll på med papper”. Har det administrativa arbetet i 

verksamheten ökat så mycket så att barnen inte får den uppmärksamheten som de 

behöver? Även denna frågeställning anser vi kan vara en aspekt att framhålla i vidare 

forskning. 

 

6.5 Förslag på vidare forskning 

 

 

Intervjuer tillsammans med barn har varit en utmaning för oss, då processen till 

utförande av intervjuerna ligger i tre steg. Eftersom det är fler led till det slutgiltiga 

samtycket så krävs det mer tid till utförandet. Vi ser gärna att fler visar intresse och 

engagemang att arbeta med barn i vidare forskning, för att kunna närma sig en 

sanningsenlig föreställning om barn. Det gäller att föra en dialog med barnen istället 

för pedagogerna, eftersom barnen är förstahandskällan och det är om dem som 

forskningen gäller. Genom att endast observera och intervjua pedagoger på förskolor, 

kan det visa förgivettagande skillnader mellan pojkar och flickor. 
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Vi vill att vår studie ska genomföras inom en större nationell utsträckning. Förslag på 

vidare forskning är att genomföra fler intervjuer med barn för att höra deras åsikter 

och föreställningar för att studien inte endast ska ha validitet, utan även reliabilitet. 

Reliabiliteten framkommer då fler intervjuer med barn utförs på olika platser runtom 

i Sverige. 
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BILAGA 1 

Missivbrev 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista terminen på förskollärarutbildningen vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar/Växjö. I samband med vårt examensarbete kommer vi 

utföra en studie kring flickor och pojkars föreställningar om kön och pedagogernas 

förhållningssätt ur ett genusperspektiv. 

Vi kommer att använda oss utav ljudinspelning vid våra intervjuer i syfte att bearbeta 

materialet, samt för att kunna vara mer alert under intervjun som då sker i form utav 

gruppintervjuer.  

Det insamlade materialet kommer att användas under bearbetningsprocessen, samt i 

form utav möjliga citat i det slutgiltiga arbetet för att förstärka texten. Vårt 

examensarbete kommer vara en offentlig handling och för att kunna ta hänsyn till de 

etiska principerna, integritet och anonymitet, så kommer inte förskolans-, 

avdelningens-, pedagogernas- eller barnens namn att stå med.  

Genom att skriva under här nedan ger ni oss samtycke/godkännande till att ert barn får 

lov att medverka i intervjun, samt att vi får använda oss utav ljudinspelningen som 

utfördes.  

Vi tackar på förhand för medverkandet i vårt examensarbete. 

Med vänliga hälsningar  

Veronica Landemyr (vl222bn@student.lnu.se) 

Jessica Johnsson (jj222id@student.lnu.se) 

Härmed ger jag/vi samtycke till att låta mitt/vårt barn medverka i intervjun och 

ljudinspelningen. 

Barnets namn: 

Vårdnadshavares namnteckning: 

Vårdnadshavares namnteckning: 

Datum: 

mailto:vl222bn@student.lnu.se
mailto:jj222id@student.lnu.se
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BILAGA 2 

Intervjufrågor 

 

Vilka föreställningar har flickor och pojkar om kön? 

 Hur är ni? 

 Vad brukar ni leka för någonting? 

Vilka brukar ni leka med? 

Vilka är det som brukar hitta på lekar? 

Vad är det som gör att man vill leka med någon? 

 Brukar ni klä ut er? 

Vad brukar ni klä ut er till? 

Vad finns det för utklädningskläder? 

Hur kommer det sig att ni klär ut er? 

 

Hur upplever barnen pedagogernas förhållningssätt? 

 Hur pratar pedagogerna med er? 

 Hur upplever ni pedagogerna? 

 Hur pratar pedagogerna med er när ni leker?  

Brukar pedagogerna vara med i leken? 

Vad gör hon/han? 

Vad säger hon/han då? 

Vad är pedagogerna bäst på att leka? 

 

 

 


