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Abstrakt 
I denna studie har vi intervjuat tre förskollärare med hjälp av fokusgrupp som metod. I 

fokusgruppen får de frågor ställda där de tillsammans diskuterar fram olika svar. Frågorna 

som ställs är inriktade på pedagogisk dokumentation och genus, som är ofta förekommande 

i förskolan. Förskollärarna som deltog i fokusgruppen förklarar att de jobbar efter att 

försöka undvika begreppet genus i pedagogisk dokumentation.   

 

Syftet med studien är att bidra med om och hur genus konstrueras i förskollärarens tal 

om pojkar och flickor. För att få fram svar till frågeställningarna och syftet, gjordes en 

kvalitativ forskningsmetod. De frågeställningar som studien utgår ifrån är: Hur talar 

förskollärare om pojkar och flickor i arbetet med pedagogisk dokumentation? samt Hur 

konstrueras genusmönster i förskollärares tal om pojkar och flickor? I den insamlade 

empirin framkommer det att förskollärarna försöker jobba utifrån ett jämlikt 

förhållningssätt men kommer fram till att det i vissa fall är svårt. Begreppet genus är 

något som inte borde förekomma i förskolans pedagogiska dokumentation. Då 

förskollärarna inte dokumenterar det enskilda barnet utan utgår från barngruppen i 

helhet. De är också överens om att miljön är något som de formar efter barngruppen i 

helhet. Vi synliggör hur miljön påverkas av några förskollärares tal kring genus, då 

pedagogisk dokumentation finns till som underlag i systematiskt kvalitetsarbete. 

 

Nyckelord  

Genus, pedagogisk dokumentation, förskollärare, barn. 
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1 Inledning 
Vårt forskningsintresse fokuserar på en problematik kring hur förskollärare talar om 

flickor och pojkar i arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan. Pedagogisk 

dokumentation används som ett verktyg i processen systematiskt kvalitetsarbete i 

förskolan, vilket vi återkommer till (se sida 3) Problematiken handlar centralt om hur 

genus konstrueras i  förskollärarens tal om pojkar och flickor i reflektionsarbete.  

 

Tallberg Broman (2010) skriver om förskolan och hur den förändrats över tid. Vid 

1900-talet var förskolan en internationell rörelse och man baserade mål och innehåll och 

arbetssätt på traditioner. Det var först framåt 70-talet som förskolan fick en 

betydelsefull roll för jämställdhets- arbetsmarknads och familjepolitiken och genom 

detta blev förskolan viktig för Sveriges välfärd. Vid 2000-talets intåg fick förskolan en 

mer tydlig utgångspunkt i utbildningssyfte. Målen och innehållen präglas mer av 

förhållanden av internationella och lokala inslag. EU-kommissionen lyfter denna 

satsning och menar att detta är viktigt för effektiviteten och likvärdighet i utbildningens 

system. Barnens tidiga utveckling och lärande blev nu mer synliggjort och riktades mest 

mot språkutveckling, tidig matematik, naturkunskap och teknik. För att förskolan skulle 

fylla sitt utbildningssyfte flyttades den till Skolverket och Utbildningsdepartementet.  

 

Elfström (2013) skriver om de tankar som fanns med i skolverkets förarbete med lpfö 

98. Här uttrycks förväntning på att förskolans pedagogiska roll ska förtydligas och att 

förskolans inre arbete ska utvecklas genom utvärdering. Elfström skriver vidare om den 

reviderade läroplanen (Skolverket, 2010), där uppföljning, utvärdering och utveckling 

tillkommit som ett diskussionsunderlag för att förskollärare ska kunna säkra förskolans 

kvalitet och att verksamheten strävar mot de utsatta målen.  

 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att flickor och pojkar ska få samma 

förutsättningar att utveckla sina förmågor och prova på intressen utan att begränsas av 

stereotypa mönster. Dolk (2011) skriver att förskollärare ofta delar in barn efter kön, 

vilket innebär att flickor och pojkar identifieras därefter. Detta är något som både Dolk 

och Lenz Taguchi (2011) problematiserar genom att lyfta att det i vissa fall finns större 

skillnader inom könen än emellan. En begränsning i barns utveckling grundat i 

genuskonstruktion kan tänkas bidra till att pojkar och flickor får olika förutsättningar på 

förskolan samt i samhället.  

 

Genuskonstruktion handlar delvis om att förstå att det finns en skillnad mellan kön och 

genus. Det finns skillnad mellan könets sociala och biologiska konstruktion, det ligger 

däremot inget intresse i denna studie att se skillnader mellan socialt och biologiskt 

konstruerade kön. Fokus ligger istället på förskollärarnas förhållningssätt till genus i 

reflektionsarbetet i pedagogisk dokumentation. Wahlström (2004) skriver om 

diskussionen angående könens biologiska eller sociala konstruktion och menar att det 

inte går att säga att det ena är viktigare än det andra.  
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1.1 Bakgrund 
Studien fokuserar övergripande på hur förskollärare talar om barn i arbetet med 

pedagogisk dokumentation. De centrala aspekterna fokuserar på hur förskollärares tal 

om barn konstruerar genusmönster. Arbetet med pedagogisk dokumentation kan ses 

som ett verktyg som används för att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans 

verksamhet. Denna studie har speciellt fokus på det som handlar om utvärdering och 

reflektion. Det är en process där förskollärarna reflekterar över dokumentationer som är 

genomförda i förskolans verksamhet, där syftet är att synliggöra verksamheten. Detta är 

således en del i en process som följs upp av ett utvecklingsarbete. Forskningsintresset 

ligger därmed i att försöka se hur genus konstrueras i förskollärares tal om barn i 

verksamheten med utgångspunkt i dokumentationer, som i denna studie utgörs av 

fotografier från aktiviteter i temaarbeten.   

 

Pedagogisk dokumentation är en del av det systematiska kvalitetsabetet som finns för 

att kunna kvalitetssäkra förskolans verksamhet. Detta är ett resultat av förskolans 

verksamhetsutveckling vid 2000-talets början, då förskolan fick en mer tydlig 

utgångspunkt i utbildningssyfte. Det kan till exempel vara att förskollärare talar till 

pojkar och flickor på olika sätt. En konsekvens av detta kan vara att det skapas olika 

förutsättningar för barn i deras lärande och framtida möte med samhället.  

 

Det finns en relevans i att göra skillnad mellan kön och genus, denna studie fokuserar 

specifikt på genuskonstruktion som framkommer i tal. Svaleryd (2003) skriver om 

genuskonstruktion och beskriver detta som något som vi människor själva skapar 

genom sociala interaktioner. Hon tar upp skillnaden mellan kön och genus och förklarar 

kortfattat att kön är kroppsligt och genus är hur vi beter oss, det som finns inom oss. 

Svaleryd uttrycker att genus kan konstrueras på olika sätt beroende på hur varje 

människa tolkar begreppet och att genus inte ligger i de biologiska skillnaderna. Hon 

skriver att även strukturella och kulturella skillnader såsom samhällsklass och etnisk 

tillhörighet påverkar de genusskillnader som finns. Enligt Svaleryd är det viktigt för 

förskollärare att vara medveten om dessa förväntningar och föreställningar och även 

kunna möta barn på förskolan utifrån deras förutsättningar (Svaleryd, 2003). Enligt 

förskolans läroplan ska lärandet ses som en social konstruktion och förskollärarna ska  

bemöta varje barn utifrån en kunskap om att varje barn har både likheter och olikheter 

(Skolverket, 2010).   

 

Det kan därför vara av stor vikt att förskollärare är medvetna om hur de talar om barn i 

reflektionsarbetet på ett sådant sätt där de undviker att skapa genuskonstruktioner.  

 
1.1.1 Språkets påverkan  

Det finns en relevans i att ställa frågor kring hur förskollärare talar olika om flickor och 

pojkar. Detta kan ha en betydelse för barns jämställdhet i förskolan samt för deras 

lärande och utveckling.    

 

Hur förskollärares barnsyn ser ut och hur de talar om barn, kan påverka deras sätt att 

tala till barn. Wahlström (2004) skriver att barnens självbild kan påverkas beroende på 

hur förskollärarna talar till dem. Om barnet hör sitt namn i ett negativt sammanhang, 

kan barnets självbild påverkas till det negativa. Hon påstår att de olika förväntningarna 

på flickor och pojkar påverkar hur olika vi behandlar dem. Hon skriver att vuxna ofta 

behandlar ett barn på olika sätt beroende på om de tror att det är en flicka eller pojke. En 

pojke förväntas växa upp till att bli en stor och stark man, medan en flicka förväntas 

växa upp till att bli en vacker och mjuk kvinna.  
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Det kan vara relevant för förskollärare att vara medveten om dessa stereotypa 

könsmönster, då deras barnsyn synliggörs i talet som uppstår i reflektionsarbetet kring 

pedagogisk dokumentation. Det kan i sin tur påverka hur förskollärare sedan talar till 

och bemöter barn i förskolan. 

 

Enligt Wiklund, Petrusson-Nahlin & Schönbäck (2011) kan barn påverkas efter hur 

förskollärare tilltalar dem. De nämner att förskollärare ofta vet i en situation vilken 

intensitet de behöver tala i. Exempelvis om det är under lek eller under en lugn 

vilostund. Detta kallar Wiklund, Petrusson-Nahlin & Schönbäck för en ”tyst kunskap” 

då förskollärarna ofta inte tänker på hur detta sätt påverkar barnen.  

 

På grund av att genus är ett begrepp som kan tolkas och konstrueras på olika sätt är det 

av vikt att förskolläraren arbetar utifrån ett medvetet förhållningssätt. Som vi tidigare 

nämnt kan en konsekvens av hur förskollärare talar om barn påverka hur de talar till 

dem. Därför är det av vikt att förskollärare som ingår i samma arbetslag diskuterar och 

tolkar genusbegreppet tillsammans. Detta för att alla i arbetslaget bör arbeta efter 

samma mål, så att barn får samma förutsättningar för sitt lärande.  

 
1.1.2 Pedagogisk dokumentation  

Vårt forskningsintresse är att ställa frågor kring hur förskollärare talar olika om flickor 

och pojkar, det finns en relevans i att förstå och använda sig av pedagogisk 

dokumentation som ett verktyg i kvalitetsarbetet. Detta kan ha en betydelse för barns 

jämställdhet i förskolan samt för deras lärande och utveckling.    

 

I pedagogisk dokumentation sker ständigt reflektioner och utvärdering, på så sätt kan 

olika mönster och tolkningar stärkas såsom de även kan förändras, detta uttrycker Dolk 

(2011). Genus konstrueras bland annat genom social interaktion och det är därför av 

stor vikt att ha en genusmedvetenhet när det sker reflektion vid pedagogisk 

dokumentation.  

 

Systematiskt kvalitetsarbete är något som hör ihop med den pedagogiska 

dokumentationen. Det menas att förskollärare dokumenterar, sedan följer de upp och 

kontrollerar att verksamheten är på väg mot de mål som finns. Förskollärare analyserar 

den data som de samlat och gör sedan en utvärdering av den dokumentation de samlat, 

detta arbete ska ske kontinuerligt på förskolan (Skolverket, 2012).       

 

Systematisk kvalitetsarbete fungerar som redskap för att kontrollera att verksamheten 

rör sig mot de utsatta verksamhetsmål som finns med i läroplanen för förskolan. 

Beroende på hur förskollärare talar om barn i reflektionsarbetet kan det påverka hur 

miljön utformas. Det är därför av stor vikt att skapa en miljö som stimulerar alla barn.   

 

Med utgångspunkt i förskolans läroplan (Skolverket, 2010) står det att förskolan ska se 

till att barns omgivning är stimulerande och utvecklande. Detta innebär att miljön ska 

anpassas efter varje barn på förskolan. Palmer (2012) skriver att det är viktigt att skapa 

sig en förståelse om att omgivningen påverkar individen och att förskollärare bör ha det 

i åtanke när det observerar och dokumenterar om barn. Det står även i förskolans 

läroplan (Skolverket, 2010) att det inte är barnen som ska utvärderas utan det är 

verksamheten. Däremot skriver Palmer att förskolläraren ska utgå från barnens intresse 

och även låta de interagera i dokumentationen och genom att försöka inta ett 

barnperspektiv kan vuxna sätta sig in i hur barn tänker. Genom uppföljning, utvärdering 

och utveckling kan förskollärare se om miljön håller kvalitet och stimulerar barnen eller 
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om det behövs göras åtgärder, genom pedagogisk dokumentation kan förskollärarna 

även få syn på sitt egna förhållningssätt (Palmer, 2012).   

 

 

Det är av stor vikt att förskollärare har ett medvetet förhållningssätt och vågar dyka ner 

på djupet genom att reflektera kring och tolka normer och attityder utifrån ett 

genusperspektiv. Det först när förskollärare vågar granska sig själva, se ett samband 

mellan sina egna värderingar och samhällstrukturer kan motarbeta genusstrukturer och 

samtidigt försöka bryta mönster. Det finns en relevans i att de dolda föreställningarna 

om kön lyfts upp på ett medvetet plan och analyseras. Det är vanligt att fokusera på 

barnets görande istället för att fokusera på sitt eget agerande som förskollärare och vad 

det har för påverkan. I en pedagogisk dokumentation ligger fokus på vad som behövs 

arbetas vidare med för att kunna utmana barngruppen, samt hur de ska gå tillväga. 

Medan i en dokumentation ligger fokus på vad som görs. Med andra ord är 

dokumentationen inte lika utmanande och utvecklande för verksamheten, som en 

pedagogisk dokumentation. Det är genom pedagogisk dokumentation som förskollärare 

kan upptäcka mönster som de tidigare inte visste att de arbetade utefter. I pedagogiskt 

arbete är det viktigt att förskollärare fokuserar på hur och varför de agerar på ett visst 

sätt (Svaleryd, 2003).  

 

 
1.1.3 Jämlikhet 

Idag fokuserar förskolan på lärandet i en större utsträckning än tidigare, detta på grund 

av att även förskolan har fått en läroplan med tydligare mål och riktlinjer. Studiens 

fokus ligger på hur förskollärare talar om pojkar och flickor och hur detta kan påverka 

deras förutsättningar för utveckling redan i förskolan.  

 

En problematik som kan uppstå när pojkar och flickor ges olika förutsättningar i 

förskolan skulle kunna resultera i att samhället konstrueras på en grund som bottnar i ett 

icke jämställt samhälle. Dolk (2013) skriver att en jämställd skola för alla barn inte är 

något nytt utan tanken om detta har funnits i många år. Redan år 1936 tog Alva Myrdal 

upp att det inte ska finnas skillnad på bemötandet av flickor och pojkar, eller på 

exempelvis deras leksaker. Under 70- och 80-talet handlade jämställdhet mycket om 

könsneutralitet och handlade om att oavsett vilket kön vi förds till, ska vi alla behandlas 

lika och ha möjligheten att välja vilket arbete man vill, speciellt de arbeten som kräver 

en högre utbildning på högskolan.  

 

Denna studie fokuserar specifikt på hur förskollärares tal om barn skapar förutsättningar 

för lärande och utveckling i förskolan. Det är därför av stor vikt att förskollärare har en 

barnsyn där alla barn ses som kompetenta och ska ges samma villkor till lärande. Att 

förskollärare ska ha möjlighet att möta barn utifrån deras förutsättningar är något som 

Svaleryd (2003) skriver om. Det finns därmed en relevans i att förskollärare har en 

medvetenhet kring hur de talar om barn i reflektionsarbetet för att undvika att ett 

ojämlikt förhållningssätt konstrueras i talet till barn vid lärandesituationer.  

 

Dolk (2013) skriver om jämställdhet och jämlikhet och menar att dessa kopplas ihop 

med det som läroplanen skriver om värdegrunden. Värdegrunden ska genomsyra 

förskolans verksamhet och detta, tillsammans med de olika målen, är något som 

förskolepersonal ska arbeta efter kontinuerligt. Ett av förskolans uppdrag är att arbeta 

för att kränkningar eller diskrimineringar inte uppstår. Alla barn på förskolan ska 

behandlas lika, oberoende av kön och ingen ska känna sig utanför. Hon skriver vidare 
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att det är de vuxnas ansvar att agera efter goda värden samt se till att barnen tar efter 

detta och lär sig att behandla alla lika. Dolk nämner att förskolor strävar efter att pojkar 

och flickor ska få sysselsätta sig med samma saker, och att leksaker och material de 

använder sig av till största del är könsneutralt. Trots dessa förutsättningar för 

jämställdhet har Dolk sett att barn möter olika villkor i förskolan. En anledning till detta 

är för att stereotypa könsmönster har en viss tendens att fortfarande uppstå i förskolan. 

Det finns många förskolor runt om i Sverige som arbetar för att motverka dessa 

mönster, för att skapa bättre förutsättningar för alla barn och lika behandling, samt för 

att barnen inte ska behöva leva efter de förväntningar som annars kan finnas på pojkar 

respektive flickor.  

 

De centrala aspekterna i denna studie fokuserar på hur förskollärare talar om barn i 

pedagogisk dokumentation och hur genuskonstruktion kan skapa olika förutsättningar 

för pojkar och flickor. Det är därför av stor vikt att förskollärare tar ställning och 

förhåller sig till olika krav och förväntningar som samhället ställer på barn. Enligt 

Calderon (2003) föds vi in i ett genussystem, där det finns olika värderingar och normer 

som säger hur vi ska bete oss och hur vi ska leva. Hon ställer frågor som handlar om hur 

vi vuxna ska förhålla oss till flickor respektive pojkar och de krav och förväntningar de 

står inför.  

 

Det kan uppstå stereotypa könsmönster på förskolan som förskollärare bör ta ställning 

till, detta är av vikt då förskolan ska vara en värderingsfri arena. Det finns en relevans i 

att ta ställning till dessa stereotypa könsmönster, då det kan påverka hur förskollärare 

talar om barn i pedagogisk dokumentation och vidare möjligheter som skapas för barns 

vidare utveckling. Stereotypa könsmönster är något som Johansson (2008) skriver om 

och uttrycker att moralfrågor ställda till genus i förskolan oftast handlar om att lära 

barnen att visa varandra omsorg och att detta är något som flickor är bättre på att göra 

än vad pojkarna är. Vidare skriver hon att både kvinnliga pedagoger och flickorna på 

förskolorna blir de givna "omsorgstagarna" och att det oftare är flickorna och kvinnorna 

som ser till andras behov före sina egna. Det är redan i förskolan förväntningarna som 

finns på flickor och pojkar skapas. Johansson uttrycker att flickor ska vara 

omsorgstagande och sätta andras behov före sina egna medan pojkarna förväntas vara 

de som är principfasta och lever efter hierarki. Hon skriver vidare att maskulinitet 

förväntas vara överordnad femininiteten. Hon nämner trots att förskolan är en 

kvinnodominerad yrkesgrupp, dominerar ändå det maskulina könet. Även om 

pedagoger påstår att de behandlar pojkar och flickor på samma sätt, visar det sig ändå 

att de ger pojkarna mer uppmärksamhet genom beröm och stöttning än vad de gör mot 

flickorna. Flickorna samarbetar gärna mer med pedagoger än vad pojkarna gör och det 

förväntas av dem att de ska vara ordningsamma, hjälpsamma och inte vara en lika stor 

utmaning för pedagogerna. Hon skriver dock att i klassrummen är det oftast pojkarna 

som har ett samarbete med lärarna medan det är flickorna som jobbar för att få ett 

inflytande. Johansson (2008) diskuterar vidare att forskning kring genus ofta handlar 

om att finna pojkars och flickors skillnader i deras agerande och beteende. Hon menar 

att resultat på dessa forskningar ofta slutar med resultatet att flickor och pojkars skilda 

beteenden är något mycket individuellt och beror ofta på person och situation men även 

på kulturella förväntningar och även de sociala förväntningar som finns.  

 

En konsekvens av att förskollärarens tal om barn i pedagogisk dokumentation skiljer sig 

mellan könen kan bli att genusmönster konstrueras. Dessa genusmönster kan till 

exempel ta sig uttryck i verksamhetens miljö, förskollärares förhållningssätt eller deras 

sätt att tala till barn. Lenz Taguchi & Eidevald (2011) lägger vikt vid förskolan som en 
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jämställd arena och skriver att alla barn bör erbjudas samma grund att utgå ifrån. För att 

koppla detta i skolans verksamhet, handlade detta om att de vuxna skulle vara förebilder 

för barnen men att de också skulle uppmuntra flickorna att bete sig utanför de 

könstypiska normer som fanns för flickorna, de skulle bete sig mer maskulint.  

Lenz Taguchi och Eidevald tar upp att det kan finnas två olika sätt att se på detta och 

menar att antingen kan man tänka att män och kvinnor är likadana eller också att de är 

olika. Vidare skriver de att könsneutralitet är en strategi där man bemöter, hanterar och 

talar könsneutralt och att detta kan bli en pedagogisk strategi för att osynliggöra pojkar 

och flickors olikheter i olika diskussioner. De skriver även att oavsett om man anser att 

flickor och pojkar är lika eller olika och om dessa likheter och olikheter skapas socialt 

eller biologiskt, ska flickor och pojkar ändå behandlas likadant. Det ska inte finnas för 

mycket av till exempel leksaker eller redskap i förskolan som är mer anpassat till ett kön 

än något annat.  
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en bild av hur några förskollärare uppfattar sitt tal 

om barn i arbetet med pedagogisk dokumentation. De centrala aspekterna fokuserar på 

hur genus konstrueras genom några förskollärares tal och hur det skapar olika 

förutsättningar för pojkar och flickor i förskolans verksamhet.  

 

Frågeställningar 

 Hur uppfattar några förskollärare sitt tal om pojkar och flickor i arbetet med 

pedagogisk dokumentation? 

 Hur uppfattar några förskollärare att genusmönster konstrueras i talet om pojkar 

och flickor? 
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3 Tidigare forskning 
Syftet med denna studie är att skapa en bild av hur några förskollärare talar om barn i 

arbetet med pedagogisk dokumentation. De centrala aspekterna fokuserar på hur genus 

konstrueras och skapar olika förutsättningar för pojkar och flickor i förskolans 

verksamhet. I detta kapitel presenteras vald forskning som använts i denna studie.  

 
3.1 Jämställdhet 
Edström (2010) har skrivit en avhandling med syftet att med ett kritiskt synsätt se på hur 

svenska förskolor arbetar med jämställdhet, i förhållande till praxis och politik. Fokus 

ligger på hur förskollärarna arbetar med jämställdhet gentemot barnen. Studien ställer 

Sveriges och Skottlands statliga jämställdhetspolitik och deras olika förskolor mot 

varandra i en jämförelse. 

 

I sin slutsats skriver Edström om svårigheterna med att behandla alla barn lika, eftersom 

många förskollärare inte vet hur lika de kan behandla barnen. Hon menar att 

förskollärarna ser svårigheter i att veta om de ska behandla alla barn helt och hållet lika 

eller om de ska anpassa behandlingen efter barnens individuella behov. Hon nämner 

även att man tidigare fokuserade på att det fanns för få män i förskolan men att man 

idag hellre fokuserar på förskollärarnas kompetens och kunskap, snarare än vad 

förskollärarna har för kön.  

 

Edströms studie sträcker sig från 60-talet men har störst fokus på de 15 senaste åren och 

hennes empiriska data handlar till största del om de officiella policydokumenten i både 

Skottland och Sverige. Hon har även intervjuat skotska forskare samt svenska 

kommunala tjänstemän från fyra olika kommuner. Dessutom har hon intervjuat 

pedagoger från tre olika arbetslag och sett över deras arbete med jämställdhet genom 

deras dokumentationer som handlar om jämställdhet (Edström, 2010). 

 

Arvidsson (2014) har skrivit en avhandling där hon analyserar genuspedagogers 

meningar gällande ledning och kontroll. Hon beskriver genuspedagoger som de 

pedagoger som fått gå en kurs som handlar om genus och jämställdhet. Detta är en kurs 

som kommit fram då den socialdemokratiska regeringen ansåg att arbetet gällande 

jämställdhets- och genuskunskaper gick alldeles för sakta. Deras tanke med denna kurs 

är att de pedagoger som gått den sedan ska kunna arbeta som resurspersonal i förskolans 

jämställdhetsarbete. Det är pedagogernas reflektioner gällande detta som Arvidsson valt 

att fokusera på i sin forskning. I sin sammanfattande analys av resultatet beskriver hon 

det motstånd som de deltagande pedagogerna känner. Det handlar om ett motstånd och i 

vissa fall ett mer eller mindre hot som utomstående personer känner emot 

genuspedagogerna. Pedagogerna har upplevt att det till och med uppstått vissa problem 

även utanför förskolans väggar, då de känt ett motstånd mot dem då kolleger antagit att 

genuspedagogerna skulle ha privata åsikter om dem även privat. Genuspedagogerna har 

upplevt att många begrepp som innefattar genus ofta provocerar folk i deras omgivning. 

Arvidsson menar att motstånd kan bero på okunskap och osäkerhet kring begreppen 

gällande genus och att personerna därför spjärnar emot (Arvidsson, 2014). 

 

I Wernersson (2009) studie presenteras ett projekt; Förändrade köns/genusordningar i 

skola och utbildning: Policy, perspektiv och praktik. I hennes resultat har hon sett ur 

olika infallsvinklar för att kunna upptäcka hur samhället påverkat genusordning samt 

lyfta de konsekvenser som kan uppstå inom förskolan. Hennes metod har varit att låta 

förskollärare fylla i enkäter. Hon har även tittat på och analyserat över skolans olika 
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läromedel och läroplan för att se hur de ser på jämställdhet och genus i skolan. 

Wernersson (2009) fick ur dessa analyser fram ett resultat som visade på att det manliga 

värdet i förskolan är högre än det kvinnliga men att det hänt en del under de senaste 

åren. Wernersson citerar en lärares kommentar: ”Jag är emot tendensen att ett kön skulle 

vara bättre/sämre. Heller talar jag utifrån olika-perspektivet. Olika: men ändå så lika…” 

 

3.2 Utveckling av förskolan – genom samtal och dokumentation 
Enö (2005) uppmärksammar de förändringar som skett inom förskoleverksamheten de 

senaste 10 åren och ville skapa ett projekt där forskare och personal inom förskolan 

kunde mötas för att visa på vilka kompetenser och kunskap som pedagogerna besitter, 

samt att kunna diskutera och ta ställning till detta i sin yrkesroll. Hon skriver att hon i 

sitt arbete delvis fokuserat på att förstå den pedagogiska personalens beteenden och hur 

de upplever olika händelser, samtidigt som hon sett på maktstrukturer med kritiska 

ögon. Enö har under sitt projekt kunnat se en utveckling hos den pedagogiska 

personalen och hon skriver att en forskare kan använda sig av olika perspektiv i en 

forskning. Hon beskriver att detta är för en forskare viktigt, för att kunna hålla sig så 

objektiv som möjligt. De diskussioner som Enö lett under sin forskning har enligt 

pedagogerna varit givande och intressanta. Tack vare att de fått diskutera ämnen på en 

mer fördjupad nivå, anser de att de lärt sig att se på olika händelser med andra ögon. I 

och med att hon använt sig utav olika samtalsformer (dialogkonferenser, 

forskningscirkel och två olika intervjuer), beskriver hon att pedagogerna kunnat 

fördjupa sig i ämnet på ett annat sätt än om det enbart varit en sorts samtalsform (Enö, 

2005). 

 

I och med att förskolan idag är en del av skolans värld och därmed kräver en större 

kvalitet på utbildning och utveckling, har Elfström (2013) gjort en avhandling som 

handlar om hur man genom att använda sig utav individuella utvecklingsplaner och 

pedagogisk dokumentation, kan få kunskap om utvärdering, dokumentation och 

uppföljning. Detta ska reflekteras över i förhållande till de förväntningar som finns på 

att utveckla förskoleverksamheten gällande arbetssätt, organisation och innehåll. I sin 

sammanfattande reflektion av avhandlingens resultat tar Elfström upp att hon är 

tveksam ifall dokumentationen verkligen används för att utveckla förskolans 

verksamhet på det sätt läroplanen syftar på. Elfström skriver att hon kan tänka sig att det 

finns en viss osäkerhet hos pedagogerna när det kommer till vad som ska dokumenteras 

och varför det ska dokumenteras. Läroplanens syfte med pedagogisk dokumentation är 

att utveckla verksamheten men pedagogerna tycks inte förstå vad den reviderade 

läroplanen skriver om att det är barnens individuella utveckling och lärande ska 

analyseras, för att sedan kunna utvärdera förskolans kvalitet (Elfström, 2013). 

 

3.3 Genus som social konstruktion 
Pramling Samuelsson och Ärlemalm-Hagsérs (2009) studie handlar om det 

genusteoretiska och det sociokulturella perspektivet när det gäller lärande och 

utveckling. De skrev en artikel för att visa på hur förskolan uttrycker olika könsmönster. 

Med sin studie utgår de från att genus är socialt konstruerat, att det konstrueras av 

människan och i detta fall av både pedagoger och barn. Detta är något som kan styrkas 

med det som Eidevald (2009) har gjort studie om, som bygger på feministiskt 

postkulturella teorier. Han har använt sig av video-observationer som metod men har 

även haft fokusgrupper där han varit ledare i samtalen och då använt sig av ett givet 

tema att förhålla sig till. Han poängterar att hans syfte är att lyssna på vad förskollärarna 

har att säga kring ämnet, inte att påverka dem. Han vill skapa diskussioner kring de 
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"sanningar" som uppkommit i studien, vilka handlar om pedagoger och övrig personals 

förhållningssätt till pojkar och flickor ur en stereotypisk föreställning. Eidevalds studie 

visade att pedagoger ser olika på flickor och pojkar, exempelvis då barnen behövde 

hjälp med någonting. Då var det pojkarna som fick hjälp först. Han kunde även se att 

det skiljde sig en hel del i hur pedagogerna behandlade flickor och pojkar beroende på 

vilken personlighet de hade. Han har använt sig av följande perspektiv som han ställt 

emot varandra: "vi föds till flickor och pojkar" och "vi görs till flickor och pojkar". 

 

Månssons (2000) syfte med sin studie var att se hur genus konstrueras på förskolan när 

de yngre barnen interagerar med pedagogerna, då ett genusperspektiv inte är så långt 

utvecklat i den åldern. För att se om detta förekommer eller hur det ser ut på en 

småbarnsavdelning använde hon medverkande observationer som metod. Månsson la 

fokus på det intersubjektiva, där det som påverkas är vad som finns gemensamt. Hon 

ställde sig frågan om de kvinnliga pedagogerna påverkar de yngre barnens samspel 

utifrån ett genusperspektiv och ser det olika ut i olika sammanhang? Hon ställer sig 

även frågan hur viktig barnens roll i genuskonstruktion är. Månsson utgår från en 

psykodynamisk teori av Daniel Stern i sina observationer. Trots att Sterns teorier 

grundar sig på samspelet mellan spädbarn och deras mammor tror Månsson på att kunna 

använda sig av denna teori för att få fram ett resultat. Resultatet av denna stuide visade 

att genus visar sig på olika sätt, till exempel i situationer där det behövdes ansvar var det 

flickorna som blev tilldelade detta. Det var i olika socialinteraktioner som Månsson 

utgått ifrån.  

 

3.4 Normer kring ”pojkighet” 
Hellmans (2010) studie behandlar hur barn diskuterar normer om pojkighet på 

förskolor. Hellman använder sig till störst del av teorier och begrepp utifrån 

postkulturell feministisk teori, queerteori och kritisk maskulinitetsforskning. Hennes 

metod består av deltagande observationer, där hon bland annat observerar diskussioner 

som sker mellan pedagoger - barn och mellan barn på förskolan och vad som enligt dem 

anses vara typiskt pojkigt. Till exempel vilka färger en pojke förväntas ha på sina 

kläder. Dessa normer kopplar hon till makt som ständigt finns med i samhälleliga och 

strukturella sammanhang. Hon skriver även om förskolans normer och uppdrag att 

motverka stereotypa könsroller som står med i LPFÖ 98 (rev. 2010). Hellman 

problematiserar även sin egna närvaro under observationerna och hur den kan ha 

kommit att påverka hur pedagogerna pratat kring normer om pojkar. Det resultat som 

framkom av studien är att det skapas olika könsmönster genom tal mellan barnen och 

även mellan vuxna och barn. Det framkom även att rum skapar olika förutsättningar och 

betonade i sin tur olika normer om kön.    
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4 Teorianknytning 
Syftet med denna studie är att skapa en bild av hur förskollärare talar om flickor och 

pojkar i arbetet med pedagogisk dokumentation. De centrala aspekterna fokuserar på 

hur förskolläraren talar och reflekterar om pojkar och flickor kan skapa förutsättningar 

för barns lärande och utveckling för lika villkor. I vår teorianknytning har vi valt att 

utgå ifrån socialkonstruktivism och att använda oss av Hillevi Lenz Taguchis teorier 

utifrån ett genusperspektiv. Till största del har vi valt att använda oss av boken ”En rosa 

pedagogik” där flera olika författare skriver om Hillevi Lenz Taguchis teorier. Detta för 

att synliggöra hur genus konstrueras i förskollärarens tal om pojkar och flickor och hur 

det påverkar verksamheten. De centrala begrepp som vi kommer presentera i detta 

kapitel är socialkonstruktion, genus som språklig konstruktion, stereotypa könsmönster 

och förhållningssätt. 

  

4.1 Socialkonstruktivism 
Allwood & Eriksson (2010) skriver att kön är något som kan ses som socialt 

konstruerat. De uttrycker att man ser olika på kvinnor och män beroende på hur de beter 

sig och beroende på hur vi talar om kön. De skriver vidare att det ofta förs en diskussion 

som många gånger förknippas med detta synsätt, vilket handlar om vad som ses vara 

normalt för kvinnor eller normalt för män. Genom att skapa en medvetenhet kring genus 

som en social konstruktion hävdar Lenz Taguchi (2011) att det skapas en möjlighet att 

förändra hur genus konstrueras i förskolan. Denna medvetenhet är något som under tid 

har förändrats inom förskolan. Från att under 1960-talet endast ska gå in i rollen som 

förebilder och att få in barnen i de olika roller som samhället skapat. Det är först inpå 

1990-talet förskolan agerar som en arena för jämställdhetspolitik där barnens kön- och 

genusidentiteter går att förändra.  

 

4.2 Genus som språklig konstruktion  
Språket är en betydelsefull del av förskolans vardag, genom språk kan förväntningar på 

hur ett barn ska vara eller bete sig konstrueras. Lenz Taguchi (2004) skriver om hur 

tillexempel pappor ofta bemöter sina söner och döttrar olika. Pojken fostras oftast till att 

vara den starka, som ska resa sig upp och inte ska gråta om han ramlar, medan dottern 

tas upp i famnen och kramas om vid liknande händelse. Redan som små får barnen olika 

förutsättningar utifrån sitt kön, en annan händelse kan vara när barn har på sig nya 

kläder till förskolan, då bemöts pojkar ofta med fraser som ”vilken cool tröja du har” 

medan flickor får höra ”vilken fin tröja du har”.  

 

Lenz Taguchi & Eidevald (2011) skriver om olika aspekter som kan påverka 

genusarbetet i förskolan. De tar bland annat upp hur miljöns utformning och val av 

leksaker anses ha en stor roll, de beskrivs av Lenz Taguchi & Eidevald att ha en mer 

passiv roll då hon anser att det ligger i förskollärarens kontroll hur dessa används. Det 

mest avgörande verktyg som finns på förskolan är språkbruket, förskollärarna kan 

använda språket för att arbeta på ett medvetet sätt och på vis förändra. En viktig aspekt 

är att förskollärarna alltid först utgå från att försöka utveckla barns sociala förmåga, så 

de utvecklar en trygghet i sin identitet.    

 

Med utgångspunkt i en undersökning om jämställdhet i förskolan gjord av Christian 

Eidevald skriver Lenz Taguchi att ett av de vanligaste tillvägagångssätt i arbetet med 

genuspedagogik är att förändra hur förskollärare talar med/till pojkar och flickor. Med 

denna inställning utgår Lenz Taguchi ifrån att förskollärarna ser något de kan förändra, 

att det är möjligt att förändra barns kön- eller genusidentiteter. I detta arbete bör barnens 
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kön- eller genusidentiteter vara objektet och därmed passiva medan förskollärarna bör 

vara de aktiva deltagarna i förändringsarbetet. Lenz Taguchi skriver att det finns en 

styrka att använda sig av ett könsneutralt tillvägagångssätt i språkbruket med pojkar och 

flickor. Genom att medvetet arbeta utifrån denna strategi kan förskollärare förändra sitt 

språk och har förhoppningar att barnens språkbruk även kommer att ta samma riktning.    

 

Även i pedagogisk dokumentation uppstår genus som en språklig konstruktion då det 

ständigt sker reflektioner och utvärdering, på så sätt kan olika mönster och tolkningar 

stärkas såsom de även kan förändras, detta uttrycker Dolk (2011). Genus konstrueras 

bland annat genom social interaktion och det är därför av stor vikt att ha en 

genusmedvetenhet när det sker reflektion vid pedagogisk dokumentation.  

 

4.3 Stereotypa könsmönster 
Lenz Taguchi & Eidevald (2011) skriver om de tydliga könsuppdelningar och 

stereotypa förväntningar som finns kring pojkar och flickor, som i stort sätt talar om hur 

de ska bete sig. De skriver om genus/kön som en social konstruktion och 

problematiserar detta. Vidare beskriver de situationer då pojkar och flickor blir bemötta 

utifrån könsstereotypa mönster som hämmande för barns möjlighet fullt utvecklas som 

människor. Detta är något som även Bodén (2011) skriver om. Förskollärare som inte 

använder sig av ett medvetet förhållningssätt bemöter pojkar och flickor olika utifrån 

traditionella sätt att tala.  

 

Lenz Taguchi & Eidevald (2011) tar upp delar från en studie om jämställdhet som 

Eidevald har gjort. Där fokuserar förskollärarna på att använda sig av ett könsneutralt 

förhållningssätt för att undvika att stereotypa könsmönster används i tal med barn. 

Förskollärarna försöker använda sig av ordet ”barnen” när de pratar om barngruppen 

och undviker att använda sig av ord som ”pojkar” och ”flickor”. En del som ofta uppstår 

i barnens vardag är samtal kring deras kläder. Flickor får ofta höra att de är fina medan 

killar beskrivs som bland annat tuffa. Detta är något som förskollärarna i studien 

försöker motverka. En annan metod som nämns är att bemöta barn på ett sätt som bryter 

den normen, för det kan vara svårt att agera helt könsneutralt. Genom detta får pojkar ta 

på sig mer ansvar och flickor uppmuntras till att använda mer styrka. Vidare skriver 

Lenz Taguchi & Eidevald att genus/kön inte är begrepp som är definitiva utan kan över 

tid förändras. Dessa begrepp är därför en social konstruktion, i och med detta tankesätt 

finns det möjlighet att förändra vuxnas såsom barns agerande.  

 

Ohrlander (2011) skriver om hur olika teorier skapar skilda och stora följder för hur 

förskollärare i praktiken ser hur ett barn är, hur förutsättningar som finns blir bedömda, 

hur förskollärare påverkar en situation på ett sätt som de vill att det ska vara, hur 

förskollärare ser på sig själva i relation till barnet. Dessa föreställningar om barn ingår 

fragmentariskt i förskollärarens språk och sätt att tänka. Lenz Taguchi skriver vidare att 

förskollärare oftast inte är medvetna om de teoretiska bakgrunder som ligger till grund 

för vad de anser vara naturligt och hur de tänker. Lenz Taguchi lägger vikt vid att se 

barn i ett utvecklingsperspektiv, ett perspektiv som oftast är könsneutralt..  

 

4.4 Förhållningssätt  
En konsekvens av att arbeta med ett omedvetet förhållningssätt kan bli att pojkar och 

flickor behandlas olika. Detta kan skapa skillnader mellan könen och barnen ges då 

olika förutsättningar att utvecklas (Bodén, 2011). 
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Bodén (2011) lägger vikt vid att förskollärarna arbetar utifrån ett medvetet 

förhållningssätt och argumenterar för hur detta kan stödja jämställdhet i förskolan. 

Genom att ha ett medvetet förhållningssätt blir förskollärarna till en viss del medvetna 

om hur de pratar och uppträder mot barnen. För att styrka vikten av detta i ett 

jämställdhets arbete skriver Bodén bland annat om hur Svaleryd uttrycker att pedagogen 

genom sitt förhållningssätt har möjlighet att styra in barnen i redan förväntade roller 

med utgångspunk i genus. Bodén skriver vidare att Svaleryd även uttrycker att 

förskolläraren kan ha ett öppet och medvetet förhållningssätt och därmed ge barnen 

möjlighet att utvecklas.  

 

Utifrån det sätt som förskolläraren ser på barn och bemöter dem, utvecklas de även till 

att bli. I detta perspektiv blir förskollärarens förhållningssätt viktigt och även avgörande 

för hur de kommer att se sig själva. Bodén skriver att dessa föreställningar 

ursprungligen kommer från vad som kallas för socialisationsteori och utgår från att 

samhället skapat två olika grupper, där flickor ses som en grupp och pojkar som den 

andra. Om förskolläraren arbetat utefter detta förhållningssätt är det sannolikt att pojkar 

och flickor kommer att utvecklas olika. Dessa olikheter blir en social konstruktion och 

därför blir utgångspunkten i jämställdhetsarbetet att fokusera på förskollärarens 

förhållningssätt. På så sätt konstrueras barn på ett sätt där de har möjlighet att utvecklas 

mer lika.   
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5 Metod 

5.1 Fokusgrupp som metod 
Vi har valt att använda oss av fokusgrupp som metod, vilket Davidsson (2007) 

beskriver är en kvalitativ forskning som innehåller en planerad situation som skapats av 

till exempel forskare, lärare eller student för ett speciellt syfte. Den person som leder 

detta kallas för moderator. Moderatorn samlar en mindre grupp människor för att 

diskutera ett sedan tidigare bestämt ämne. Davidsson skriver att när man vill ta reda på 

olika attityder och idéer i en grupp, är fokusgrupp en vanlig metod att använda. Detta är 

även något som Denscombe (2009) skriver om när han benämner fokusgrupp som ett 

sätt att använda sig utav den gruppdynamik som finns. Denscombe beskriver vidare att 

en fokusgrupp skapas och leds utav forskaren som i detta fall tar på sig uppgiften att 

vara moderator och genom att använda sig av ett visst samtalsämne kunna få fram olika 

tankar, uppfattningar och åsikter hos undersökningsdeltagarna. Vidare skriver han att en 

fokusgrupp genomförs på så sätt att det hålls en gruppdiskussion med ett specifikt ämne 

i fokus, där alla undersökningsdeltagare har en kunskap om ämnet (Denscombe, 2009). 

 

Moderatorns huvudsakliga uppgift är att hålla diskussionen inom de ramar som är 

förutbestämda. Davidsson (2007) skriver att på samma sätt som intervjuer kan ha olika 

strukturer kan även fokusgrupper ha det. I ett ostrukturerat fokusgruppsamtal får 

forskningsdeltagarna diskutera relativt fritt kring ämnet. I ett mer strukturerat 

fokussamtal styr moderatorn samtalet in på ett tydligare fokus kring det som diskuteras 

(Davidsson, 2007). 

 

Vi  använde oss av ett ostrukturerat samtal där vi presenterade frågorna (se bilaga) för 

fokusgruppen medan de satt vid bordet och blev inspelade. De fick möjlighet att 

tillsammans diskutera fram svar på de frågor vi valt att ställa. Vi valde oss av 

fokusgrupp för att vi ville få fram deras egna tankar och undvika typiska ”ja- eller nej 

frågor” som lätt kan uppstå vid intervjuer. 

 

5.2 Forskningsetiska principer 
Vetenskapsrådet (2002) belyser de forskningsetiska principer som ska tas hänsyn till då 

en undersökning ska göras. Det är viktigt att informera de personer som deltar i 

undersökningen om de krav som finns på forskaren. Vetenskapsrådet nämner att en 

undersökning ska vara en samhällelig och individuell utveckling och därför är det av 

stor vikt att deltagarna är väl informerade om de krav som ställs på forskaren. De krav 

som tas upp och som vi kommer att beskriva är: forskningskravet, individskyddskravet, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa 

krav utgick vi från när vi frågade förskollärarna om de ville delta i fokusgruppen. De 

blev till en början informerade om studiens syfte och att det insamlade materialet endast 

skulle användas till forskningssyftet och att inga utanför studien skulle få ta del av det 

inspelade materialet. De blev även informerade om att deras deltagande var helt 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta fokusgruppen. 

 
5.2.1 Informationskravet 

Enligt Vetenskapsrådet innebär detta krav att undersökningsdeltagaren ska bli 

informerad om forskningsuppgiftens syfte. Det ska betonas att deras deltagande i 

forskningen är frivilligt och att den fakta som samlas in endast kommer att användas i 

forskningssyfte. Denna information ska senast ges innan försök, i anknytning med 

utskick av enkät, intervjuer, testningar, etc. påbörjas. Våra forskningsdeltagare blev 
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informerade i samband med förfrågning om att delta i fokusgrupp (Vetenskapsrådet, 

2002). 

 
5.2.2 Samtyckeskravet 

Då en forskare gör en undersökning krävs det ett godkännande från 

undersökningsdeltagaren. I de fall då undersökningsdeltagaren är under 15 år krävs en 

skriftlig påskrift av vårdnadshavare och dessa fall ska betraktas med försiktighet om 

denna undersökningsdeltagare inte förstår den information som ges. I vissa fall kan det 

räcka att få samtycke från chef eller skolledning, och detta gäller om frågorna som ställs 

inte är privata eller etiska. Det är även viktigt att undersökningsdeltagaren är medveten 

om att denne har rätt att avbryta undersökningsdeltagandet när denne vill. Deltagaren 

ska aldrig känna sig tvingad att vara med. Detta innebär däremot att forskaren inte är 

tvungen att ta bort den information som samlats hittills utan att forskaren istället får leta 

efter nya deltagare som vill vara med. Vill däremot undersökningsdeltagaren att 

forskaren ska ta bort den information som hittills samlats, ska forskaren till största mån 

ta hänsyn till detta (Vetenskapsrådet 2002). 

 
5.2.3 Konfidentialitetskravet 

Vetenskapsrådet skriver att uppgifter om de personer som deltar i undersökningen ska 

behandlas på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem, personerna ska även ges 

största konfidentialitet. Om forskningsmaterialet innehåller uppgifter som är etiskt 

känsliga kan en tystnadsplikt övervägas att skrivas under av forskaren (Vetenskapsrådet, 

2002) 

 
5.2.4 Nyttjandekravet 

Vetenskapsrådet nämner att all information om undersökningsdeltagaren som samlas in 

ska enbart användas till forskningssyfte och får inte användas på något sätt som kan 

påverka den deltagandes privatliv. Den data som samlas in får inte användas till något 

annat ändamål än till den forskning som utövas (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5.3 Urval  
För vår datainsamling tog vi kontakt med varsin förskola där vi tidigare haft vår VFU, 

verksamhetsförlagd utbildning. Vi har valt att kalla de för förskola 1 och förskola 2. 

Förskola 1 hade för mycket i planeringen och därmed inte tid att ställa upp i 

fokusgrupp. Förskola 2 kunde ställa upp med två förskollärare och en banskötare från 

tre olika avdelningar.   
 

5.4 Genomförande 
Denscombe (2009) beskriver processen som erfordras för att analysera kvalitativ data i 

fem olika steg. Det första steget innebär att förbereda data, detta sker genom olika 

tillvägagångssätt beroende på hur forskaren valt att samla in sin data, för att insamlad 

data sedan ska kunna analyseras krävs det att den är väl organiserad och bearbetad. För 

att samla in kvalitativ data kan forskaren använda sig av olika metoder, till exempel 

genom fotografier, fältanteckningar, intervjuskrifter med mera. Metoden som vi valde 

oss av var fokusgrupp. Deltagarna var tre förskollärare från samma förskola och 

jobbade på olika avdelningar. Efter att vi fått godkännande från gruppdeltagarna 

bestämdes tid för fokusgruppsamtal, innan gruppsamtalet blev deltagarna informerade 

att det övergripande ämnet som skulle diskuteras var genus. De fick inte ta del av 

frågorna förrän fokusgruppen ägde rum, vi ville lägga en grund för spontana 

diskussioner. Platsen där fokusgruppsamtalet ägde rum var i en lugn och avslappnad 
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miljö som personalen kände sig trygg i. Vid insamling av data valde vi inspelning med 

en digitalkamera som fångade både bild och ljud. Svaleryd skriver att det blir allt 

vanligare att använda sig av filmkameror som hjälpmedel för att öka sitt medvetande i 

dokumentationen och analysen. Genom att filma blir det lättare att reflektera över sitt 

förhållningssätt. Svaleryd problematiserar även användandet av videoobservationer och 

menar att det är svårt att ta till sig allt som händer och att det även blir svårt att 

analysera. Det är därför viktigt att välja en utgångspunk att fokusera på vid analysen, det 

kan underlätta att utgå från olika frågeställningar vidare i diskussionen (Svaleryd, 

2003).  

 

Vår roll i fokusgruppen var moderator – en samtalsledare och vi fanns med i 

bakgrunden under hela fokusgruppen för att se till att respondenterna behöll den röda 

tråden under diskussionens gång. För att rikta fokus på en diskussion i taget placerades 

frågorna (Se bilaga A) en efter en på bordet. Frågorna skapades utifrån vårt syfte och 

frågeställningar, de formulerades på ett sådant sätt att gruppdeltagarna inte skulle ge ett 

svar direkt eller känna att de kunde svara ”rätt” eller ”fel”.  Nästa steg som Descombe 

(2009) beskriver är förtrogenhet med data, det innebär att forskaren ska gå tillbaka och 

fördjupa sig i den samlade datan. Genom att gå in på detaljerna friskas minnet upp och 

forskaren får en djupare förståelse. När forskaren känner sig kunnig kring den samlade 

datan, övergår arbetet till att identifiera de koder som är användbara. Detta steg gjorde 

vi under tiden vi transkriberade vår insamlade data, då vi gick tillbaka och lyssnade 

flera gånger för att koppla samman och jämföra de olika svaren. Nästa steg som 

Descombe skriver om är tolkning av data. I detta steg kodades och kategoriserades den 

data som vi transkriberat på ett sätt som skulle göra det enklare för läsaren att följa den 

röda tråden. Vi skrev ut vårt transkriberade material för att få en översikt över det och 

för att lättare kunna hitta studiens nyckelord. Detta för att följa studiens syfte och kunna 

besvara dess frågeställningar. Vi delade in vår insamlade data i olika kategorier utifrån 

det som förskollärarna talade om, för att sedan placera in svaren under rubriker, för att 

besvara studiens frågeställningar.  

 

Descombe (2009) uttrycker att detta steg gör det enklare att se helheten, då den tolkade 

och kodade datan kan ses i ett sammanhang men även kan jämföras. Descombe skriver 

att dessa steg däremot inte räcker för att forskningen ska bli trovärdig. Forskaren 

behöver därför kunna bevisa att materialet stämmer och basera arbetet på metoder som 

visar trovärdiga utgångspunkter. Validitet är ett begrepp som Descombe skriver om. Är 

den insamlade datan trovärdig? Skulle samma resultat komma fram om en annan gjorde 

en liknande forskning? 

 

5.5 Metodkritik 
Anledningen till att vi valde fokusgrupp som metod var att vi ville få igång diskussioner 

mellan förskollärarna. Vi ville få igång deras egna tankar och funderingar kring genus i 

arbetet med pedagogisk dokumentation. Svårigheten med detta är bland annat att inte 

leda respondenterna till de svar vi förväntade oss. För att undvika detta försökte vi ställa 

så öppna frågor som möjligt och hålla oss i bakgrunden under diskussionerna. Däremot 

kunde moteratorn förberett och ställt följdfrågor för att tydligare få fram förskollärarnas 

uppfattningar. 

 

Davidsson (2007) skriver om både för- och nackdelar med fokusgrupp som metod och 

tar upp möjlighet till samarbete och impulsivitet och ger en bredare möjlighet till 

diskussioner i gruppen som en stor fördel. En nackdel som Davidsson tar upp är 

svårigheter med moderatroll, då det är svårt att inte leda diskussionen dit en själv vill ha 
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den. Detta kan medföra att deltagarna tolkar det som en bekräftelse eller medhållande 

från moderaten, vilket inte är syftet. Hon skriver vidare att ännu en svårighet kan vara 

att inte låta de redan skrivna styrdokumenten ta överhanden och fungera som svar på de 

frågor som ställs. Denscombe (2009) skriver att det är viktigt att de personer som deltar 

i fokusgruppen har ett förtroende för varandra och känner sig trygga tillsammans. Om 

de inte känner sig säkra nog att ta upp vad de känner i diskussionen, kan även detta bli 

en svaghet i metoden. Det kan snarare bli så att den person som inte känner sig trygg i 

gruppen inte vill säga någonting och därmed inte tillföra någonting i diskussionen. För 

att detta inte ska ske är det viktigt att moderatorn skapar en förtroendefull relation till 

gruppen men även att varje deltagare känner sig tillräckligt säkra med varandra för att 

kunna dela med sig av sina privata åsikter. I vårt fall skedde fokusgruppen på en tidigare 

VFU-plats, där en trygg relation redan fanns. Platsen där fokusgruppen hölls var i 

personalrummet, en plats de alla kände till och var trygga i. 

 

5.6 Validitet  
Denscombe (2009) beskriver begreppet validitet som “trovärdighet”. Han skriver vidare 

att det handlar om att forskares kvalitativa data ska vara så trovärdig som möjligt men 

att det samtidigt i en forskning kan vara svårt att finna något bevis på detta. Han nämner 

att det däremot finns olika åtgärder för att kunna bevisa för läsarna att forskningen 

håller en god kvalitet samt att datan är noga kontrollerad. 

 

Denscombe (2009) belyser även begreppet "tillförlitlighet" och uttrycker att 

forskningens process tydligt ska gå att granska. Tecken på hög tillförlitlighet är att det 

skulle kunna gå att utföra samma forskning och då få samma resultat, oberoende av 

forskare. Vi ser detta som en problematik i vår studie, då det krävdes en personlig 

relation till respondenterna. Denna relation kan variera och även påverka forskningens 

resultat.  

 

Denscombe skriver även att inom kvalitativ forskning är "generaliseringsbarhet" ett 

begrepp som forskare bör ta hänsyn till. Detta begrepp innebär hur rimligt det är att en 

annan forskare kommer fram till samma resultat igen. Han belyser detta genom att ställa 

frågan "Hur går det att generalisera med utgångspunkt i ett så litet antal?" 

(Denscombe, 2009:382). Med utgångspunkt i denna fråga har vi valt att tydliggöra vårt 

syfte genom att skriva "några förskollärare". 

 

För att säkra validiteten i vår studie har vi utgått från teorier och tidigare forskning för 

att stärka det som senare framkommer i kvalitativa data som finns i resultatet. Vi anser 

att validiteten för studien kan vara svår att påvisa.  
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6 Resultat  
I detta kapitel kommer vi att redovisa det resultat som har framkommit genom 

intervjuer i fokusgrupp. Vi har använt oss av en kvalitativ analysmetod som vi redogjort 

tidigare i metodkapitlet (se sida 14). De som deltog i fokusgruppen var 3st förskollärare 

som vi valt att kalla förskollärare: 1, 2 , 3. Resultatet är kategoriserat i relation till 

studiens syfte och frågeställning. Kategoriseringarna är uppdelade i följande 

underrukbriker: Pedagogisk dokumentation – ett sätt att synliggöra verksamheten, 

Pedagogisk dokumentation – under temaarbete, Genuskontruktion i förskollärares tal. 
 

6.1 Pedagogisk dokumentation – ett sätt att synliggöra verksamheten 

Inledningsvis presenterar vi ett resultat genom hur förskolärare talar om pedagogisk 

dokumentation, vi inleder med detta kapitel för att visa hur förskollärarna förhåller sig 

till pedagogisk dokumentation. Det inleddes med frågan vad pedagogisk dokumentation 

innebar för förskollärarna och hur de brukar förhålla sig till detta. Under samtalet 

diskuterades olika perspektiv kring hur och vad som dokumenteras. De jämförde även 

hur de arbetar med detta idag mot hur de gjorde förr.  

 
6.1.1 Tillvägagångssätt 

Pedagogisk dokumentation är något som sker kontinuerligt på förskolan, dokumentation 

kan samlas in på olika sätt, genom till exempel bild-, ljud- och filminspelning. 

Förskollärarna som deltog i fokusgruppen såg pedagogisk dokumentation som ett 

verktyg för att få syn på och förstå vad som sker i verksamheten samt vad som behöver 

kvalitetssäkras. Förskollärarna tar upp att de tar bilder och skriver ner vad barnen gör i 

verksamheten, för att sedan analysera detta.   

 

"Det är ju att man spontant dokumenterar den pedagogiska verksamheten. Och då är 

det ju med bilder, skrift och är mer på verksamheten och inte på barnen." 

(Förskollärare 2)   

 

"Sen tänker jag att pedagogisk är en hjälp också , för att se vad det är de verkligen gör. 

Man analyserar bilder och när man har större barn analyserar man vad de pratar om. 

Jag kan ju ha en mening och tro på ett visst sätt. I första hand så dokumenterar man väl 

egentligen teman och temaarbeten. Det som ska kvalitetssäkras." (Förskollärare 3) 

 
6.1.2 Barnperspektiv och/eller barns perspektiv 

Förskollärarna säger att det är viktigt att verksamheten stimulerar barns utveckling och 

nyfikenhet. Reflektion som sker i arbetet med pedagogisk dokumentation bör även ske 

tillsammans med barn på förskolan. Förskollärarna som deltog i fokusgruppen 

diskuterade svårigheterna i att arbeta med de yngsta barnen när det kommer till 

pedagogisk dokumentation. I och med att dokumentationen ska ges tillbaka till barnen 

för att kunna ses som en pedagogisk dokumentation, ser de svårigheter i att göra detta 

till de yngsta då de oftast inte har talspråket ännu. Därför kan det bli svårt för 

förskollärarna och barnskötaren att analysera vad just de barnen säger om den 

pedagogiska dokumentationen och det blir därmed tolkningar från deras håll.  

 

"Det som är svårt med detta är ju att för att det ska kunna bli en pedagogisk 

dokumentation, ska den ges tillbaka till barnen vilket är svårt i och med att våra barn är 

så små. Och då blir det ju vår tolkning, vad vi tror att barnen menar. Det är svårt att 

tolka dem eftersom de inte har något språk ännu. " (Förskollärare 1) 
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6.1.3 Urval 

Tidigare dokumenterades det på förskolan utan att det fanns någon direkt tanke bakom 

vad som skulle dokumenteras. Detta ändrades då förskolan fick en reviderad läroplan 

och pedagogisk dokumentation utvecklades. En pedagogisk dokumentation ska finnas 

till som underlag för diskussion och reflektion och ska finnas som ett verktyg för att 

kvalitetssäkra verksamheten. I och med att det ska ske reflektion kring det 

dokumenterade materialet krävs det numera en tanke bakom vad som ska dokumenteras. 

Förskollärarna i fokusgruppen diskuterar vad de brukar välja att dokumentera och 

kommer då fram till att temaarbete är vad de främst dokumenterar. Då är det lärandet 

som är i fokus men även kvalitetssäkringen, vilket är ett av de främsta syftena med 

pedagogisk dokumentation.   

 

"Och sen är det ju att om man arbetar tematiskt så ska man ju dokumentera lärandet. 

Och det är ju för att det inte ska bli så stort, för att man inte ska sväva ut för mycket." 

(Förskollärare 3)  

 

"Annars är ju det man fokuserar mest på är kvalitetssäkringen och om temat håller 

kvalitet." (Förskollärare 1)  

 
6.1.4 Då och nu 

Förskollärarna pratar om hur de såg på dokumentation tidigare och hur de ser på det nu. 

Då det finns krav på de pedagogiska dokumentationerna från Skolverket, räcker det inte 

att enbart dokumentera en händelse och sedan hänga upp bilden i tamburen för att det 

ska räknas som en pedagogisk dokumentation.  

 

"Det är relativt nytt tycker jag, att man använder kameran mindre nu. Förut var det ju 

kameran hela tiden. Det var födelsedagar och det var bara bilder hela tiden. Men det 

blir ju mer arbete med det nu, att man lägger till vad som ska dokumenteras." 

(Förskollärare 2) 

 

6.2 Pedagogisk dokumentation – under temaarbete 
I detta avsnitt kommer temaarbete att diskuteras vidare samt vilka skillnader som finns i 

bemötandet av flickor och pojkar. Vårt forskningsintresse låg i att ta reda på om hur 

genus konstrueras genom tal i pedagogisk dokumentation. Vi ville även få fram vad 

förskollärarna dokumenterar när de arbetar med tema. Det är i arbetet med pedagogisk 

dokumentation som verksamheten samt barngruppen ska dokumenteras. 

 
6.2.1 Fokus på händelser 

Förskollärarna talar om att de fokuserar på att dokumentera vad som händer snarare än 

de enskilda barnen. De fokuserar snarare på gruppen än på vad som skiljer pojkarna och 

flickorna åt.   

 

"När det gäller temaarbete så brukar man ju oftast ta kort på händer, eller mer på 

situationen." (Förskollärare 3)  

 

"Då försöker man väl få med både pojkar och flickor, om man bara fotograferar?" 

(Förskollärare 1)  
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6.2.2 Skillnader 

Förskollärarna diskuterar vad det finns för olika bilder på barnen på avdelningarna och 

tar upp att de i vissa fall fotograferat tillfällen som kan se ut att vara olika just för att det 

är på pojkar och på flickor.  

 

"Det kan jag ju gå tillbaka till oss så kan jag ju säga att vi har många bilder där jag 

reagerade på att flickorna kommer hemifrån i balettklänning och kjol. "åh vad fin, nu 

måste vi ta kort". Och sen några andra så ligger de och kör bilbana och då är det ju på 

pojkarna. Sen ibland så smyger det in en flicka i bilden, det ser man ju men överlag så 

känns det som att det är en skillnad. Inne hos oss i alla fall." (Förskollärare 2) 

 

Moderatorn frågar om det dokumenteras snabbare om en pojke befinner sig i en 

situation den annars inte brukar vara i och om det är på samma sätt om en flicka 

befinner sig i samma situation.  

  

"Det tror jag nog egentligen att det blir, ja." (Förskollärare 1)  

"Det kan jag nog tänkas."(Förskollärare 3) 

 

Förskollärarna startar en diskussion om de är lika snabba med att dokumentera om 

situationen är på motsatt håll. 

 

"Jag tror inte att det är likadant tvärt om, att det blir lika snabbt om det är en flicka. 

Det tror jag inte. Alltså om en flicka går in i en situation som egentligen inte är så 

vanlig, då är man nog inte lika snabb med kameran." (Förskollärare 1)  

 

"Men det finns ju olika sätt med. Om det kommer en pojke hemifrån i prinsessklänning, 

att man hade tagit kort på det hade kanske varit för att man vill stärka honom." 

(Förskollärare 2) 

 

6.3 Genuskonstruktion i förskollärares tal 
Studiens fokus ligger på att se hur genus konstrueras i förskollärarens tal. I detta avsnitt 

diskuteras huruvida de olika situationer som uppstår på verksamheten kan påverka 

barnen. Förskollärarna berättar om sina tankar om att utgå från en helhet eller det 

enskilda barnet när det kommer till att utvärdera verksamheten efter den pedagogiska 

dokumentationen och hur de förhåller sig till ett jämlikt bemötande. Avslutningsvis 

diskuteras om miljön på förskolan byggs upp efter genus eller enbart efter barnens 

intressen. 

 
6.3.1 Situationer kopplat till genus 

Hur förskollärare väljer att hantera olika situationer kan komma att påverka hur genus 

konstrueras. I fokusgruppen diskuterar förskollärarna hur de själva reagerar i olika 

situationer. Något som förskollärarna fastnade för var ”flickiga” och ”pojkiga” 

situationer.  

 

"Jag tror att det handlar mycket om barnen med. Om man säger att man har en flicka 

som man upplever är "flickig" och hon helt plötsligt börjar leka med så kallade 

"pojklekar", då undrar jag hur man reagerar på det? Just för att man känner ju att det 

är det man vill komma ifrån, att det ska vara uppdelat., med flicklekar och pojklekar." 

(Förskollärare 3) 
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"Men då gör man ju det till något positivt, tycker jag. Man vill ju stärka det, man vill 

visa att äntligen har det skett någonting." (Förskollärare 2) 

 
6.3.2 Att utgå från genus eller det enskilda barnet/barngruppen  

Vid utvärdering av verksamheten sker en reflektion kring dokumentationen. Vi ville 

veta hur förskollärarna arbetar efter att de gjort den pedagogiska dokumentationen, då 

de kommit till utvärdering av den pedagogiska verksamheten. Förskollärarna uttrycker 

att de utgår från barngruppen som en helhet och att det säkert förekommer olika 

genuskonstruktioner genom tal som de inte tänker på.  

 

"Jag tror att vi har mer tänkt helhet och inte tänkt genus och kön utan utgått från 

helhet, från gruppen. Om jag ser till mig själv så tänker jag inte jättemycket på genus 

utan jag försöker behandla lika. Men man gör säkert saker som man inte tänker på, att 

man gör olika. Och även om man tänker genus sen så gör man säkert olika. Ja det gör 

man säkert, fast det är inget jag går omkring och tänker på." (Förskollärare 1)  

 
6.3.3 Jämlikt bemötande 

Enligt läroplanen ska förskollärarna alltid ha med värdegrunden i sitt förhållningssätt, 

barnen i förskolan ska med andra ord bli jämlikt bemötta. Vi ville veta hur 

förskollärarna förhåller sig till detta. Förskollärarna diskuterar vidare om huruvida de 

bemöter barn på ett jämlikt sätt. Det framkommer genom diskussionen att det är 

någonting de tidigare berört inom arbetslaget och har med i sitt förhållningssätt. 

  

"Jag vet att vi har haft uppe frågan att man säger till flickor att de har en fin tröja. Att 

detta inte sägs lika mycket till pojkar. Det har vi haft uppe i diskussion, att man ska 

försöka tänka på att även göra det mot pojkar." (Förskollärare 1)  

 

"Det var exakt en sån grej. Det var en flicka kom i en ny klänning och så sa jag ”åh vad 

fin den var”. Så stod ett annat barn bredvid, en pojke. Och då tänkte jag, men nej, 

vilken färgglad tröja du har, regnbågströja, det var massa färger. För då tänkte jag just 

det, att det är konstigt. Så då tog jag en kille bara för att visa." (Förskollärare 2) 

 
6.3.4 Miljö 

Vi ville ta reda på om förskolans miljö på något vis påverkas av genus eller om det 

ligger någon tanke bakom varför den är uppbyggd som den är. Vi ville veta om miljön 

utformas efter genus och hur förskollärarna tänker kring detta. I diskussionen framgår 

det genom förskollärarnas tal att de i relation till utformning av förskolans miljö utgår 

från barngruppen som en helhet och inte utgår från kön.   

 

"Ja fungerar inte dockebohörnan någon termin, att de bara hystar och inte leker där. 

Får de inte ihop det plockas den bort. Så tänker man vad man kan ha där istället, "vad 

behöver de?”. Så på så sätt tänker vi, vi utformar inte efter kön eller genus utan man 

tänker helhet och provar sig fram till vad som funkar och tillför."  (Förskollärare 1) 

 

"Då utgår man inte från kön/genus utan för barnen i helhet. Det är ju vi som ska se till 

att alla barn är nöjda." (Förskollärare 2)  
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7 Analys 
Hur talar förskollärare om pojkar och flickor i arbetet med pedagogisk dokumentation? 

Hur konstrueras genusmönster i förskollärares tal om pojkar och flickor? 

I detta kapitel kommer vi att presentera våra respondenters svar i förhållande till vårt 

kapitel om teori. Teorin som vi har valt att utgå ifrån är socialkonstruktivism och vi 

använder oss av Hillevi Lenz Taguchis teorier utifrån ett genusperspektiv. Till största 

del har vi valt att använda oss av boken ”En rosa pedagogik” där flera olika författare 

skriver om Hillevi Lenz Taguchis teorier. 

  

7.1 Dokumentation – innan den blev pedagogisk dokumentation 
I respondenternas reflektioner kring hur dokumentation såg ut tidigare innan det blev ett 

krav på ett systematiskt kvalitetsarbete, där pedagogisk dokumentation är en stor och 

viktig del. Här uttrycks att foton togs mer sporadiskt och att det inte fanns någon 

speciell mening med bilderna. De uttrycker även att det idag krävs mycket mer arbete 

kring dokumentation än vad det gjorde innan, eftersom de ska dokumentera vid 

särskilda tillfällen och sedan arbeta med dem efteråt. Det är viktigt att dokumentationen 

följs upp, även tillsammans med barnen, med ett medvetet förhållningssätt. Lenz 

Taguchi (2011) uttrycker vikten av att ha en medvetenhet kring genus som en social 

konstruktion samt att det genom denna medvetenhet också kan bli möjligt att förändra 

hur genus konstrueras. Arbetar förskollärarna medvetet med denna strategi kan de 

förändra hur de talar och har förhoppningar på att även barnens tal kommer att bli 

detsamma. 

 

7.2 Pedagogisk dokumentation – ett redskap i kvalitetsarbetet  
Respondenternas tal kring pedagogisk dokumentation som ett redskap i det systematiska 

kvalitetsarbetet visar att de vet vad arbetet handlar om. De dokumenterar verksamheten 

för att kunna utveckla och kvalitetssäkra den och inte enbart de enskilda barnen. Brodén 

(2011) uttrycker att det är av stor vikt att förskollärare arbetar utifrån ett medvetet 

förhållningssätt och menar att detta kan öka jämställdheten i förskolan. Respondenterna 

ser pedagogisk dokumentation som en fördel för att kunna se vad som sker i 

verksamheten samt att detta är enklare på avdelningen med de äldre barnen, då de 

utvecklat sitt talspråk på en annan nivå än vad de yngre barnen hunnit göra. Vidare talar 

respondenterna om för att det ska kunna bli en pedagogisk dokumentation, måste de 

diskutera bilderna eller filmerna för barnen och diskutera dessa med dem. 

Respondenterna diskuterar svårigheterna med att “gå tillbaka” med en dokumentation 

till de yngsta barnen eftersom de inte utvecklat sitt talspråk ännu och att det blir 

förskollärarnas egna tolkningar av barnen reaktioner som avgör den pedagogiska 

dokumentation som görs. Ovanstående kan tolkas som brist på kreativitet, det finns 

olika teorier kring hur förskollärare ser på barn, vilka förutsättningar för bedömning 

som finns, hur en förskollärare påverkar situationer efter hur de själva vill ha det samt 

hur förskollärares syn på sig själva ser ut i förhållande till barnet.  Dessa teorier skriver 

Ohrlander (2011) om. Det är med andra ord viktigt att hitta olika lösningar som fungerar 

i olika situationer.  

 

7.3 Utvärdering av verksamheten genom pedagogisk dokumentation  
I fokusgruppen talar våra respondenter om hur de i utvärdering av verksamheten utgår 

från pedagogisk dokumentation som under en tid skett på avdelningen. Vidare förklarar 

de att dokumentationen som sker utgår från barngruppen som en helhet och fokuserar 

inte på enskilda barn. De vill behandla alla barn lika, oberoende av kön men uttrycker 
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även att de likväl kan göra saker utan att tänka sig för. Ovanstående kan tolkas som att 

respondenterna jobbar utifrån ett genusmedvetet förhållningssätt och bemöter barnen 

som barn och inte utifrån ett kön. Eidevald & Lenz Taguchi (2011) belyser delar av 

Eidevalds jämställdhetsstudie där förskollärare arbetar med att hålla sitt förhållningssätt 

könsneutralt för att undvika att stereotypa könsmönster syns i talet till barn. 

Förskollärarna använder sig inte av benämningen “pojkar” eller “flickor” utan talar 

istället om dem som “barnen” när de talar om barngruppen.  

 

Respondenterna diskuterar vidare hur de avgränsar vad som ska dokumenteras eller inte 

och kommer fram till att när det handlar om dokumentationer som hör till 

kvalitetsarbetet, brukar de dokumentera temaarbeten och att de då fokuserar på barnens 

lärande och utveckling, samt om temat de arbetar med håller en god kvalitet. När de 

dokumenterar under temaarbeten tar respondenterna bilder på det som händer, och 

fokuserar inte på exempelvis enbart flickor eller enbart pojkar. Brodén (2011) uttrycker 

att det är beroende på hur förskollärare bemöter och ser på barn, påverkar hur barnen 

senare kommer att bli. Förskollärarens förhållningssätt är med andra ord avgörande för 

hur barnen till slut kommer att se sig själva. Ursprungligen kommer dessa 

föreställningar från socialisationsteori, vilken utgår från att flickor och pojkar är varsin 

grupp. Hade förskollärare arbetat efter detta förhållningssätt, hade det med stor 

sannolikhet slutat med att flickor och pojkar utvecklas olika. Det är därför av stor vikt 

att förskollärare arbetar utifrån jämställdhet och med ett medvetet förhållningssätt.  

 

 

7.4 Genuskonstruktion i talet 
I respondenternas reflektion kring att göra skillnad på pojkar och flickor i tal gällande 

komplimanger och att lägga märke till hur de klär sig, visar respondenterna att oftast ha 

lättare för att ge flickor komplimanger för sina fina kläder men att de snarare 

kommenterar exempelvis en fin färg en pojke har på sin tröja. Vår tolkning är att 

respondenterna gör detta utan att tänka sig för och att de ofta i efterhand kommer på att 

de inte ger pojkarna liknande komplimanger som de ger till flickorna. Lenz Taguchi 

(2004) uttrycker att redan som små får barnen olika förutsättningar utifrån sitt kön, där 

hon benämner just en händelse på förskolan när barn har på sig nya kläder, då bemöts 

pojkar ofta med fraser som ”vilken cool tröja du har” medan flickor får höra ”vilken fin 

tröja du har”. Vidare i respondenternas reflektion om vad som skiljer 

dokumentationerna åt när de exempelvis fotar de enskilda barnen, kan det handla om 

bilder på när flickor kommer till förskolan med en extra fin kjol medan bilder på pojkar 

oftast är när de leker med bilbanan. Våra respondenter och vi själva delar uppfattningen 

i att det här skiljer sig i vad som dokumenteras spontant på de enskilda barnen och vad 

som dokumenteras i grupp under bestämda aktiviteter. Bodén (2011) styrker detta 

genom att beskriva att om förskollärare inte är medvetna om sitt eget förhållningssätt, 

kan det leda till att de bemöter flickor och pojkar utifrån de könsstereotypiska mönstren 

i sitt sätt att tala. Det är därför viktigt att reflektera kring det som dokumenterats för att 

förskollärare ska kunna se sitt eget förhållningssätt.   

 

7.5 Genuskonstruktion genom social interaktion 
Till en början visar respondenternas utsagor på att de inte vill se skillnad på barn utifrån 

deras kön men efter lite diskussioner kommer de fram till att de ändå reagerar om något 

barn beter sig på ett sätt som hamnar utanför de normer som finns för pojkar och flickor. 

Ovanstående kan tolkas som att genus konstrueras vid händelser som respondenterna 

inte är beredda på. Eidevald & Lenz Taguchi (2011) skriver tillsammans om olika 
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aspekter som finns, som på olika sätt kan påverka förskolans genusarbete. De menar att 

genus är en konstruktion som sker socialt och uttrycker att språket är ett av det mest 

avgörande verktyg som finns på förskolan, då förskollärare kan använda språket som ett 

medvetet verktyg för förändring. Vidare berättar respondenterna att om de ser en flicka 

leka med något som annars är typiskt för en pojke att leka med, brukar de reagera mer 

än om flickan skulle leka med något som är mer typiskt för flickor. De menar att de vill 

uppmuntra detta och visa att det är någonting bra. Eidevald & Lenz Taguchi (2011) 

belyser de tydliga könsuppdelningar och de stereotypiska förväntningar som finns på 

pojkar och flickor, som beskriver hur de bör bete sig. De belyser även en metod som 

handlar om att bryta normerna genom bemötandet av barnen. Detta genom att pojkarna 

får mer ansvar och flickorna uppmuntras till att använda mer styrka.  

 

 

7.6 Genuskonstruktioner genom tal om miljö 
I respondenternas reflektioner kring om miljön på förskolan utformas efter genus eller 

inte, framkommer det att de anpassar verksamhetens miljö efter barnens intresse i 

nuläget. De vill att alla barn ska känna sig nöjda och anpassar därför verksamheten efter 

barngruppen snarare än vad enskilda pojkar eller flickor kan tänkas önska. Såsom 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) uttrycker det ligger det en stor roll i utformning av 

miljön och val av leksaker då de menar att i och med att dessa ligger i förskollärarnas 

kontroll hur de används, intar en mer passiv roll i verksamheten. Det är därför viktigt att 

förskollärarna hela tiden arbetar för barnens sociala utveckling för att kunna skapa en 

trygghet i sin egen identitet.  
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8 Diskussion  
Ämnet vi valt är något som vi båda velat skriva om och när vi en dag diskuterade vad vi 

ville skriva om, insåg vi att vi var ute efter samma sak och bestämde också att vi skulle 

skriva vårat arbete tillsammans. Ju mer vi funderat, desto säkrare blev vi på att detta 

arbete skulle bli något riktigt intressant men inte minst viktigt för både oss själva men 

även för våra läsare. För framtida forskning hade det varit intressant att använda fler 

respondenter på flera olika förskolor och i olika områden och städer. Det skulle vara 

intressant att se om förskollärare talar om genus i arbetet med pedagogisk 

dokumentation skiljer sig beroende på exempelvis storlek på barngrupp, ålder hos 

förskollärare eller i vilken stadsdel förskolan är belägen.  

 

8.1 Metoddiskussion 
Anledningen till att vi valde fokusgrupp som metod var att vi ville få igång diskussioner 

mellan förskollärarna. I början funderade vi även på om vi skulle använda oss av 

intervju eller observation som metod. Anledningen till varför detta inte blev av var för 

att vi såg svårigheter med att få fram validitet genom intervjufrågor då den metoden i 

detta sammanhang mer hade känts som ett förhör. Detta för att genus är ett komplext 

ämne som enligt oss är lättare att diskutera fram svar kring. Anledningen till varför vi 

inte valde observationer som metod har den enkla förklaringen att vi inte hade tid, hade 

det funnits mer tid hade det varit intressant att få följa olika förskolor och observera hur 

genus kan konstrueras.  

 

För att återgå till vår valda metod, var syftet med fokusgrupp att få igång deras egna 

tankar och funderingar kring genus i arbetet med pedagogisk dokumentation. Vi var 

säkra på att förskollärarna både beter sig och säger saker till och om barnen som de 

egentligen inte riktigt själva tänker på.  

Vi ville att förskollärarna tillsammans skulle komma fram till hur de handlar och om de 

då skulle komma fram till något som de själva anser inte är helt rätt, att de då kan börja 

arbeta med detta och hjälpas åt att arbeta mot rätt håll. En annan anledning till att vi 

valde fokusgrupp som metod, var att vi inte ville ställa för mycket ledande frågor, utan 

att diskussionen skulle kännas fri och avslappnad för förskollärarna. I exempelvis en 

intervju kan det lätt leda till att respondenterna svarar vad de tror att vi vill höra och inte 

vad de själva tänker. Visserligen kan samma sak hända i en fokusgrupp, däremot är det 

mindre förekommande då hela samtalet styrs av en moderator vars roll är att hålla 

samtalets röda tråd vid liv. Det har däremot efter hand framkommit att för att kunna 

stärka studiens trovärdighet, hade det varit en fördel att förbereda och ställa följdfrågor 

för att i sin tur få fram förskollärarnas uppfattningar på ett tydligare sätt.  

I vår planering kring metodvalet var att de skulle vara i en plats där det skulle känna sig 

avslappnade och kände sig trygga med att reflektera öppet. Vi hade med att 

videoinspelningen kunde komma till att bli en nackdel för vår del då kameror har en 

tendens att påverka respondenternas svar. 

Ett mål av vårt val av fokusgrupp var att vi ville sätta igång förskollärarnas tankar och 

diskussioner, något som vi även lyckades med. Vi önskade att förskollärarna skulle 

väcka tankar och komma underfund med saker de inte tänkt på innan samt att de skulle 

ställa sig själva mot väggen och tänka till hur de talar och hur detta kan påverka barnen. 

Vi tror att denna metod startade bra diskussioner på grund av att det deltog en 

förskollärare från varje avdelning. Detta val av metod skapade en form av diskussion 

som de vill fortsätta med, vilket de berättade efteråt. 
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 En nackdel med fokusgrupp som metod är att de medverkande känner sig osäkra på vad 

som komma skall, vad kommer samtalet att handla om och hur kommer samtalet att gå 

tillväga? Därför är det av stor vikt att ge deltagarna information i förväg så de känner 

sig trygga i både situation och ämnet som ska diskuteras. Vi ansåg att deltagarna fick 

tillräckligt med information inför fokusgruppen men vi insåg att deras oro låg i att de 

blev filmade. Därför berättade vi för dem att filmen kommer enbart användas av oss 

författare för att lättare kunna analysera och diskutera vad de pratat om. En annan 

nackdel med vår valda metod är att det är svårt att få fram undersökningens 

trovärdighet, då vi aldrig helt säkert kan få reda på om deras påstådda ageranden kring 

genus stämmer eller endast gav svar som de trodde vi förväntande oss. För att i största 

mån undvika detta, valde vi att utforma våra fokusgruppsfrågor på ett sätt att de fick 

reflektera och diskutera fram ett svar.  

8.2 Resultatdiskussion 
Ju mer vi började undersöka i ämnet pedagogisk dokumentation märkte vi att genus inte 

skulle förekomma i denna del av kvalitetsarbetet på förskolan. Detta gjorde vår studie 

mer intressant på grund av den erfarenhet vi själva har från delvis tidigare arbete i 

förskola men även från vår VFU, där vi uppmärksammat att flickor och pojkar ofta 

behandlas och bemöts olika på förskolan. Vi undrade om detta kunde bero på okunskap 

och osäkerhet kring begreppet genus och hur man kan arbeta med ett genusmedvetet 

förhållningssätt. Vi uppmärksammade även senare i resultatet att genus var ett begrepp 

som skulle behöva diskuteras mer. Resultatet visade sig sedan bli annorlunda än vad vi 

först väntat oss när vi inledde denna studie, då vi trodde det skulle visa sig vara mer 

skillnad i talet i arbetet med pedagogisk dokumentation.    

 

I resultatet framkommer det att förskollärarna är medvetna om att genus är något som är 

socialt konstruerat och att det är viktigt att tänka på hur man talar med barn. Studiens 

fokus ligger på att se hur genus konstrueras i förskollärares tal i pedagogisk 

dokumentation. Ett ämne som förskollärarna visade sig var väl insatta i och visste 

därmed också hur de skulle reflektera inom detta område. Det visade sig tydligt i 

resultatet att förskollärarna arbetade utifrån en professionell ledarroll och såg 

barngruppen som en helhet under reflektionsarbetet. Det framkom även att miljön inte 

påverkades utefter genus, utan att detta var något som styrdes av hela barngruppens 

efterfråga och vad som intresserar barnen för stunden.   

 

Vi kan genom resultatet däremot se att dessa förskollärare bemöter pojkar och flickor 

delvis olika men att de samtidigt arbetar bra för hela barngruppens bästa. I och med att 

vi ville undersöka om förskollärarna talar olika om barnen kring arbetet med pedagogisk 

dokumentation, kan vi ändå säga att förskollärarna i just sådana tillfällen behandlar alla 

barn lika. Det är snarare i det spontana mötet med barnen som skillnader kan uppstå då 

förskollärarna själva uttrycker att de oftare ger flickorna mer komplimanger för 

exempelvis deras klädsel, än vad de ger till pojkarna.  

  

En annan aspekt som vi tänkt på är att ifall förskollärarna uppmuntrar barnen för mycket 

i exempelvis de tillfällen då en flicka går in i en typisk "pojk-situation", skulle det 

kunna medföra att det till slut skapas en motsatt effekt i och med att barnen själva kan 

känna att deras beteende inte är normalt, även om det är det.   

Det hade varit intressant att göra denna studie större och göra fokusgrupper på fler 

förskolor, kanske till och med lägga till observationer. Vi skulle kunna göra 

undersökningar på olika förskolor i olika stadsdelar för att jämföra dem men även 
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undersöka olika avdelningar på samma förskola för att se om talet skiljer sig åt beroende 

på barnens ålder.   

 

Detta för att dels se om och hur resultatet skulle förändras men även för att stärka 

studiens validitet. Detta skulle behövas mycket mer tid att arbeta med, för att kunna få 

fram så mycket empiri som möjligt för att sedan kunna sammanställa och jämföra de 

olika förskollärarnas sätt att tala om barn i arbetet med pedagogisk dokumentation.  

 

De erfarenheter vi kan ta till oss av vår studie är delvis att genus är både ett känsligt 

men samtidigt viktigt ämne. Det är viktigt att vi som framtida förskollärare är medvetna 

om det förhållningssätt vi har kring genus men även vår egen barnsyn, i och med att 

dessa faktorer påverkar hur vi bemöter barnen. Det är därför viktigt att vi är medvetna 

om att hur vi bemöter barnen och hur vi talar till dem, kan komma att påverka hur vi ser 

på dem men även hur de ser på sig själva.  
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Bilagor 
 
Bilaga A Frågor  
 

1. Vad är pedagogisk dokumentation för er? 

2. Hur väljer ni vad som ska dokumenteras, varför dokumenteras vissa saker och inte 

andra? 

3. Vilken skillnad se ni på dokumentation som sker kring pojkar och flickor? 

4. På vilket sätt påverkas ni av normer kring genus och kön när ni utformar förskolan 

efter att den pedagogiska dokumentationen är gjord? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


