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Syftet  med  detta  arbete  är  att  belysa  vilken  typ  av  språkbruk  används  av 
lärarna/pedagogerna då de samtalar med barnen, beroende på genus, i  förskolans 
och skolans olika typiskt verksamhetsknutna situationer. Studien som genomförts är 
en observations- och intervjustudie. Vi har genomfört vår studie i en förskola och en 
skola för att sedan jämföra om olikheter förekommer inom de olika verksamheterna. 
Vi har även intervjuat lärarna och pedagogerna i förskolan respektive skolan för att 
de ska ge sin bild av hur de anser att det arbetar med genusfrågor och hur de anser att 
samtalen  i  verksamheterna  ser  ut.  Vi  har  genomfört  observationerna  under 
samling/lektion,  rast  och mattillfälle  för  att  se  om samtalens  utformning varierar 
beroende på de pedagogiska situationer som förekommer inom förskolan och skolan. 
Skillnaderna i samtalens utformning visade var små ur ett genusperspektiv i båda 
verksamheterna.  Däremot  framkom  skillnader  i  initiativtagande  till  samtal  från 
barnen i relation till genus men även från lärarna och pedagogerna gentemot barnen.
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Inledning

Genus har genom hela lärarutbildningen varit återkommande. I olika sammanhang 
har genusfrågor diskuterats och försökt att hanteras. Även betydelsen av samtal och 
dialog  i  lärandet  framskriv  av  såväl  äldre  teoretiker  så  som Vygotskij  (1995)  och 
dagens  forskare.  Vi  anser  att  det  krävs  en  öppen  dialog  för  att  skapa 
lärandesituationer och att mycket kunskap kan införskaffas genom samtal. Vikten av 
samtalets  betydelse  och  den  stigande  genusmedvetenheten  har  fått  oss  att  vilja 
undersöka dess existens i förskolans och skolans verksamhet.

Genus är en stor fråga för yrkesverksamma inom skola och förskola. Läroplanerna 
(Utbildningsdepartementet,  Lpfö  98,  reviderad  2010  och  Lgr  11,  2011)  kräver  att 
aktiva inom skola och skola ger flickor och pojkar lika stort inflytande och därmed 
samma möjligheter. Det finns en förväntan i yrkesrollen som lärare att ta ställning i 
genusfrågor och arbeta medvetet med dessa. Detta medvetna genusarbete utförs för 
barnens bästa, då ur ett vedertaget, vuxet barnperspektiv. Om vi istället ser på frågan 
ur barnets eget perspektiv blir möjligen sättet att hantera genusfrågor en annan. 

I uppsatsen har vi valt att benämna barnskötare och annan personal för  pedagoger 
då  de  befinner  sig  i  en  sådan  verksamhet.  Behöriga  lärare benämns  med  dess 
legitima titel. Vi har även valt att benämna barn i förskolan såväl som skolan som 
barn då samtliga är mellan 4 och 11 år.

Syfte 

Syftet  med följande  studie  är  att  belysa  vilken  typ  av  språkbruk  som används av 
lärarna/pedagogerna då de samtalar med barnen, beroende på genus, i  förskolans 
och skolans olika typiskt verksamhetsknutna situationer.

Bakgrund

Medvetenhet och utvecklad syn på genusrollerna

Öhrn (2002) skriver att det som är viktigt om förändring ska ske inom genus och 
jämställdhetsfrågor är att vuxna som arbetar med frågan sätter sig in i hur dagens 
samhälle  ser  ut  och  inte  utgår  från  hur  det  har  sett  ut.  Hon  nämner  att 
jämställdhetsfrågor  har  bleknat  i  dag  och  unga  är  inte  i  lika  stor  uträckning 
intresserade  att  diskutera  detta. Jansson  (2012)  framskriver  hur  dagens 
arbetsmarknad speglar hur det ser ut på högskoleutbildningarna runt om i landet. 
Högskoleverkets rapport ”Kvinnor och män på högskolan” från 2008 tyder på att en 
framtida arbetsmarknad kommer att vara lika könssegregerad som idag, bland annat 
för att könsfördelningen på högskoleutbildningar ser ut som den gör. Vissa försök till 
förändring  har  gjorts  i  samband  med  rekrytering  till  utbildningarna.  Dock  visar 
Högskoleverkets  rapport  att  förändringarna  varit  mer  av kosmetisk  än strukturell 
karaktär  och  därför  inte  nått  någon  genomslagskraft  bland  studerande  män  och 
kvinnor.

Öhrn (2002) nämner att det som i äldre studierna framkommit är att pojkarna förr 
sökte mer lärarkontakt,  vilket  inte är  lika tydligt  i  dagens forskning.  Öhrn skriver 
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också att de äldre studierna som genomförts i skolan har visat att det är pojkar som 
är  dominerande  i  klassrumssituationer.  Nyare  forskning  visar  däremot  att  detta 
varierar beroende på ämne, situation och social klass samt det villkor som råder inom 
organisationen och vuxnas förstålelse. Andra studier visar att variation förekommer 
inom de olika genusgrupperna och att det är vanligt att pojkar avgränsar sig i större 
grad mot det  andra  könet,  skriver Öhrn.  Om förändring i  könsmönstren ska ske, 
anser Öhrn, att det krävs att flickornas position i samhället höjs, vilket kommer leda 
till att en förändring i flickor och pojkars situation i skolan kommer att ske.

Svaleryd  (2005)  skriver  om  olika  arbetssätt  som  prövats  runt  genusarbete  inom 
pedagogisk verksamhet. I undersökningar (Wernersson, 1995, enligt Svaleryd, 2005) 
har det visat sig att barn i den fria leken i stor utsträckning söker sig till enkönad lek 
som matchar den egna. Därför bör lärare arbeta med könsblandade grupper i den 
organiserade  verksamheten.   Barn  ska  ges  möjlighet  att  utveckla  intressen  och 
färdigheter som inte är könstypiska, menar Svaleryd. Att alla individer inom skolan 
och förskolan ska ha rätt till olika uttryck, obundet till könstillhörighet, poängteras i 
gällande Läroplaner (Utbildningsdepartementet, Lpfö 98, reviderad 2010 och Lgr 11, 
2011). Här framskrivs även hur genusarbete ska genomföras i form av att  motverka 
stereotypa könsroller. Att fokusera på genus kan, enligt Svaleryd (2005) ske genom 
ett från lärarens sida könsuppdelat arbete där nya utmaningar vågar antas av barnen. 
Det  finns dock alltid  en risk  vid  detta  uppdelade arbete,  poängterar  Svaleryd,  att 
läraren medverkar  till  att  öka könsuppdelningen istället  för  att  få  ett  utvecklande 
jämställdhetsarbete. Tydlig struktur såväl som mål för arbetet är därför nödvändigt. 
Olofsson (2007) anser att lärare i förskolan ska arbeta med att bevara de klassiska 
egenskaper som generellt sätt är kopplat till respektive kön. Lärare behöver utöver 
detta arbeta kompensatorisk med både flickor och pojkar i barngruppen. Ann Lundén 
Fernström, studierektor  på Sophiahemmet  högskola,  intervjuas  i  Janssons  (2012) 
artikel.  Hon  menar,  enligt  Jansson,  att  en  könsblandad  utbildningsgrupp  berikar 
studierna  även  på  högskolenivå.  Vidare  anser  Lundén  Fernström  att  det  på 
högskoleutbildningar är viktigt att ha både manliga och kvinnliga förebilder så att de 
studerande ska kunna identifiera sig med yrkesroll såväl som studiekamrater.

Öhrn  (2002)nämner  att  flickor  presterar  högre  i  skolan  än  pojkar  dock  är 
begåvningsskillnaden mellan  könen ytterst  små.  Pojkar  visar  oftast  högre  resultat 
inom  naturvetenskapliga  ämnen  medans  flickornas  kunskap  domineras  i  det 
språkliga och verbala. Bland förskolebarn är dock dessa skillnader nästan obefintliga. 
Även  Davies  (2008)  pointerar  att  skillnaderna  är  som minst  i  förskoleåren,  men 
redan  där  börjar  rollerna  formas.  Öhrn  (2002)  nämner  att  motivation  är  en 
påverkande faktor som varierar mellan könen. Jansson (2012) skriver i sin artikel om 
hur de traditionella könsrollerna lever kvar även i högskolans värld. Vidare skriver 
hon  att  detta  speglar  och  troligen  också  fortsättningsvis  kommer  att  spegla,  det 
samhälle vi lever i. I intervju med före detta huvudsekreteraren för Delegationen för 
jämställdhet  i  skolan,  Pontus  Ringborg,  säger  han  att  män  riktar  in  sig  på 
utbildningar som handlar om teknik samt hårdvara som genererar pengar medans 
kvinnorna  håller  sig  till  utbildningar  riktade  till  arbete  med  människor  och 
omvårdnad.  Ringborg  säger  vidare,  enligt  Jansson,  att  det  är  viktigt  att  bryta  de 
traditionella könsmönster som finns för att utbringa all kompetens som är möjlig ur 
vårt samhälle. Det är även viktigt dels för att alla individer ska få samma chans till 
inflytande och dels omfattas av samma rättigheter, anser Ringborg enligt Jansson. 
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Socialisering in i genusroller

”Idén om att män och kvinnor är varandras motsatser, och befinner sig vid två  
olika poler, har inte mer grund i fysiologin än en begreppsmässig uppdelning av  
världen i  dumma och intelligenta människor,  eller  korta  och  långa,  vackra och 
fula.” (Davies, 2008 s 21)

Hougaard (2008) skriver om hur vårt beteende speglas av den kontext vi befinner oss 
i och vilka känslor kontexten eventuellt frambringar. Genom vår kultur har vi lärt oss 
att vissa situationer eller miljöer bör spegla ett visst beteende. Naturligtvis påverkas 
vi även de människor vi har omkring oss och hur relationen till dessa ser ut. Barn 
praktiserar ständigt nya sätt att vara och bete sig på, säger Svaleryd (2005). Utifrån 
den respons som omgivningen ger formas barnens förståelse för vad som är lämpligt 
eller  olämpligt  handlande  ur  genusaspekt.  Lindö  (2005)  anser  att  skolan  måste 
uppmärksamma barnen om hur värderingar och uppfattningar idag snabbt sprids i 
samhället. Barn måste tidigt få möta ett flertal vuxna som ger en nyanserad bild av 
vad som är kvinnligt och manligt. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Utbildningsdepartementet,  Lgr 11, 2011) framskrivs att det i skolan 
inte ska förekomma någon diskriminering pågrund av kön och att skolan aktivt ska 
motverka detta. 

Davies (2008)  har i sina studier av förskolebarn ställer sig frågan om varför det är 
viktigt att uppfatta sitt och andras kön på ”rätt” vis? Vad säger att flickor är på ett sätt 
och pojkar på ett annat? Davies menar att den genusroll  barn tar till  sig är ingen 
slump och att  föräldrarnas inverkan är minimal,  utan problemet är  den seglivade 
tvådelning av könen som blivit en central del i människors liv. Öhrn (2002) skriver 
att det finns ett flertal typiskt genusbundna normer som utformas i relation till det 
förhållanden som erbjuds inom skolmiljön. Skolan som organisation och sättet som 
barn här bedöms på bidrar också till att ge barn den bild av genus som de sedan bär 
med  sig,  uppger  Läroplanen  för  grundskolan,  förskoleklassen  och  fritidshemmet 
(Utbildningsdepartementet, Lgr 11, 2011). Öhrn (2002) nämner att forskning visat att 
barns förståelse för genus varierar beroende på social situation. I intervjuer med barn 
i skolan visar tydligt barns medvetenhet om de typiska genusrollerna. Öhrn skriver 
att  pojkarnas  genusbild  är  med  segregerad  medans  flickornas  är  mer 
könsöverskridande.

Davies (2008) förklarar att vuxna som vill skydda barn från de typiska könsrollerna 
inte ifrågasätter manlighet och kvinnlighet i grunden utan det negativa sidorna hos 
det båda genusen.

Svaleryd  (2005)  anser  att  genuspedagogik  handlar  om  förändring  och  reflektion. 
Barns socialisering sker tidigt och att det finns mycket att diskutera runt demokrati, 
könsroller och jämlikhet på förskolor och skolor, menar Lindö (2005). Även Davies 
(2008) skriver att barn tar till sig genus med större entusiasm än vad vuxna förväntat 
sig. Davies nämner även teorin om socialisation och könsroller som utgår från att det 
finns en skillnad i den biologiska grunden mellan könen. Fokus i genusarbete ligger 
inte på vad vi  gör utan hur vi  gör det,  anser Svaleryd (2005) och får  medhåll  av 
Ellneby och Von Hilgers (2010). Pedagoger inom förskola och skola bör alltid se till 
barnens  behov  och  vilka  förändringar  i  frågor  kring  genus  som  behöver  ske  för 
barnens skull, påpekar Svaleryd (2005). För att ett förändringsarbete ska kunna ske 
lyfter Svaleryd fram vikten av ett fungerande arbetslag och en gemensamplattform att 
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utgå från. Reflektionen kring genusarbete bör, enligt Svaleryd, innefatta perspektivet 
om  huruvida  könssegregering  ligger  hos  barnen  eller  den  kontext  de  möter  i 
samhället och skolan. En omvärld som stundtals kan vara ganska motsägelsefull.

Lindö (2005) skriver om ett genusprojekt där litteraturvetare Lena Kåreland studerat 
vilken  genusbild  som  barnlitteratur  framstället  idag.  Kåreland  har,  enligt  Lindö 
studerat  både  äldre  och  nyskrivna  barnböcker  och  hennes  slutsats  är  ur  ett 
jämställdhetsperspektiv bristfälligt. Lindö nämner Astrid Lingrens sagofigurer Pippi 
Långstrump och Ronja och ställer sig fårgan varför det inte kommit fler böcker med 
liknande karaktärer. Lindö skriver att även om att hjältinnor lyser med sin frånvaro i 
barnlitteraturen.  Flickkaraktärerna  framställs  som  snälla  och  ordentliga  och 
pojkkaraktärerna  som  tuffa  och  självständiga.  Davies  (2008)  nämner  även  han 
barnlitteratur och de stereotypa könsrollerna som syns här.  Han nämner även att 
barn reagerar på sagor som bryter dessa mönster och har svårt att ta till sig dessa 
berättelser. Han skriver även att flickor har svårt att identifiera sig med de manliga 
karaktärerna i böckerna medans pojkarna har lättare att identifiera sig med kvinnliga 
karaktärer.  Fortsatt  skriver  han  att  både  pojkarna  och  flickor  tar  den  manliga 
karaktärens  parti  i  samtal  om  handlig  i  böckerna.  Lindö  (2005)  nämner  även 
skillnaden mellan genusidentiteten bland barnkläder. Text, tryck, symboler och färg 
på  kläderna  riktar  sig  specifikt  mot  antingen  flickor  eller  pojkar.  Davies  (2008) 
diskuterar  begreppen  ”pojkflicka”  respektive  ”flickpojke”  och  skriver  att  detta 
begrepp inte borde förekomma, i dagens genus diskussion har varje genus rätt att 
vara så som de vill. För att undvika att barn tar sig an det typiska könsrollerna, menar 
Davies att lärare bör uppmuntra varierat beteendet hos respektive kön. Han menar 
även att det är viktigt att inte få dessa två olikheter att bli varandras motsatser, utan 
att de bör stärkas av varandra. 

Olofsson (2007) poängterar att även om en aktivitet med barn i förskolan tycks få ett 
gott utfall och alla barn är aktiva, så är det av största vikt att läraren reflekterar över 
både sitt agerande och sitt språkbruk. I de fall förskolepersonal anser att de redan 
arbetar med jämställdhet menar Olofsson att det visar att problematiken inte blivit 
synliggjord i den mån att personalen fått en verklig insikt om det hela. Att arbeta med 
jämställdhet i form av genusmedveten pedagogik, poängterar Olofsson, handlar inte 
om att ta ifrån barnen något. Lärare bör istället fokusera på att tillföra båda könen 
mer samt större utbud. Jämställdhetsarbete handlar inte heller om en strävan efter 
att alla ska vara lika utan att öka valmöjligheterna och sudda ut begränsningar som är 
kopplade till kön. Att ge dels pojkarna större närhet samt ett känslospråk och dels ge 
flickorna  stöd  kring  självförtroende  och  stolthet  över  sig  själva  är  ett  sådant 
fördelaktigt arbetssätt, anser Olofsson. Olofsson frågar sig om det då går att arbeta 
med könsblandade grupper för att öka dessa egenskaper och ger som exempel den 
isländska  pedagogen  Ólafsdóttir  som  absolut  hävdar  att  detta  ej  går  utan  att 
grupperat arbete mellan könen bör ske. Som motargument, anser Olofsson, att ett 
uppdelat arbetssätt förstärker segregeringen av könen och fråntar läraren en del av 
det individanpassade arbetssätt som krävs i förskolan då alla pojkar och flickor inte 
gjutits i samma ram och därmed inte behöver stärka exakt samma egenskaper som en 
generell grupp.

Samtalet och dialogens betydelse i relation till genus

Dysthe  (2009)  skriver  om  dialogens  betydelse  i  skolan  och  att  dialogen  skapar 
inlärningspotential. Det krävs tillit och respekt till den andra partnern för att kunna 
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gå in i en dialog, menar Dysthe. Det är genom dialogen som uppfattningen om en 
själv blir tydlig.  En positiv del av samtalsutveckling, enligt Hougaard (2008) , är att 
det alltid måste börja hos den egna personen. Tanke, handling och sätt att uttrycka 
sig  kan  övas  och  förändras.  För  att  utveckla  en  givande  dialog,  menar  så  också 
Ellneby och Von Hilgers (2010), att det är nödvändigt att reflektera över sin roll i 
samtalet.  Dysthe  (2009)  nämner  att  det  är  via  dialog  vi  kan  utvecklas,  och  den 
traditionella synen på undervisning där lärare frågar och barnen svarar saknar dialog. 
Hougaard  (2008)  beskriver  hur  varje  samtalssituation  och  sätt  att  kommunicera 
säger något om oss själva. I dialogen med en annan människa gör vi till viss del en 
bedömning av samtalspartnern med grund i de normer som vi bär med oss genom 
personliga erfarenheter. Dysthe (2009) lägger stor vikt vid begreppet flerstämmighet 
som innebär att fler röster hörs och skapar ett dialogiskt samspel. Här finns också 
grund i Läroplanerna  (Utbildningsdepartementet, Lpfö 98, reviderad 2010 och Lgr 
11, 2011) för att arbeta med att ge båda könen likvärdig tillgång till samtalsutrymme 
samt att utveckla sin kommunikativa förmåga.  Att ges möjlighet att samtala i grupp 
är något som behöver upprepad träning och som Ellneby och Von Hilgers (2010) 
framhåller.  Att  öppna  upp  det  enstämmiga  klassrummet  och  göra  den  till  en 
flerstämmig där barnen själva kan reflektera och diskutera stoffet är i högsta grad 
viktigt vid utveckling och inlärning, anser Dysthe (2009). 

Ett samtal består inte enbart av vad man säger, skriver Hougaard (2008), utan även 
hur man säger något och på vilket sätt man använder sitt kroppsspråk. Som grund i 
förskoleverksamheten såväl som för lärare och pedagoger i förskolan, anger Brodin 
och Hylander (2008), att det är avgörande att bygga upp väl fungerande samspel och 
dialoger med barnen . God kontakt bör föregå allt annat pedagogiskt arbete skriver 
de. Kontakt och kommunikation är, enligt Brodin och Hylanders tolkning av Sterns 
teori mycket mer än verbal. Ellneby och Von Hilgers (2010) framhåller precis som 
Brodin och Hylander (2008) att stor del av samtalet sker via mimik, ögonkontakt, 
gester och vilken sinnesstämning vi  befinner oss i  då vi  talar.  Vi har i  allmänhet, 
skriver Hougaard (2008), lättare att se fel och brister hos den vi talar med än hos oss 
själva även om samma brister här är förekommande. Om den konkreta vetskapen om 
en annan människa är bristfällig ökar de antaganden som vi gör om den samme. En 
samtalsledare kan välja att ha ett linjärt eller cirkulärt tänkande och således agerande 
genom dialogen. Detta blir avgörande för det sätt vi ställer frågor, ger respons och 
reagerar på samtalspartnerns utsagor. Kortfattat kan Hougaards beskrivning av det 
linjära tänkandet förklaras som analytiskt/rationellt och det cirkulära tänkandet som 
mer  holistiskt/empatiskt  där  det  senare  är  det  som bör  ses  som utvecklande och 
fördelaktigt. I de fall starka känslor övertar ett samtal menar Hougaard att vi faller 
tillbaka  i  ett  outvecklat  beteendemönster  som  inte  matchar  vårt  vanliga 
handlingsmönster. 

I fråga om genus kan sägas att ambitionen från lärare och pedagogers sida sannolikt 
är  att  bemöta  i  första  hand individer  bland  barnen,  menar  Brodin  och  Hylander 
(2008). Möten med flickor och pojkar önskar man ska ske på lika villkor, ändå faller 
många  tillbaka  i  den  djupt  rotade  och  klassiska  könsfördelningen.  Brodin  och 
Hylander menar att lärare/pedagoger inte alltid gör det som de tror att de gör. Vidare 
skriver Brodin och Hylander om hur bemötande av barnen i förskolan kopplat till 
genus är en ständigt pågående diskurs. De hävdar även att det idag förekommer en 
större andel självhävdande och därmed starka flickor än tidigare. Att barn får möta 
flera olika vuxna med varierat förhållningssätt och värderingar, menar Brodin och 
Hylander,  ger  barnen  ett  bredare  perspektiv  att  sedan  utveckla  sitt/sina  egna.  I 
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samspelet  med  människor  i  varje  individs  omgivning  blir  denne  bekräftad  och 
utvecklar sin personlighet och sitt själv.

Olofsson (2007) beskriver i konkret situation kring leksaker i förskolan hur hon som 
lärare  lägger  värderingar  i  könen.  I  första  skedet  av  nämnd  situation  bedömer 
Olofsson, lyckligt ovetande, att pojkarna vill ha det spännande och farliga leksakerna 
medans flickorna vill ha det snälla och gulliga. Olofsson anser även att det existerar 
situationer i förskolan då läraren omedvetet visar att flickorna får vänta på sin tur 
eller ta vad som blir över, medans pojkarna mera fritt kan ta för sig. Vidare menar 
Olofsson  att  lärare  i  förskolan  på  detta  sätt  inte  bara  tillskriver  barnen  ett  visst 
beteende  utan  också  värderar  pojkarna  högre  än  flickorna.  Dessutom benämndes 
flickorna i  leksakssituationen som grupp och pojkarna vid namn vilket  ytterligare 
förstärker lärarens gradering av könen.

Metod

Tillvägagångssätt
Vi  har  valt  att  anta  en  kvalitativ  forskningsansats  för  att  undersöka  ett  specifikt 
fenomen, nämligen samtalet som förs av lärare och pedagoger med barn i förskola 
och skola förenat med ett genusperspektiv. Anledningen till detta val är att vi snarare 
ville skapa ett djup i forskningen än en allmän bredd som en kvantitativ forskning 
hade bidragit till (Stukát, 2005).

Den  forsknings  design  vi  arbetat  efter  genom  studien  är  dels  en  form  av 
osystematiska  observationer  och dels  intervjuer  (Stukát,  2005).  Vilket  innebär  att 
den  forskande  haft  en  passiv  roll  under  observationerna  och  befunnit  sig  i 
bakgrunden av den pågående situation som observerats. Intervjuerna har genomfört 
med en semi-strukturerad intervjuform (Stukát,  2005), vilket  innebär att  frågorna 
var förbestämda, men dock inte svarsalternativen.

Urval
Urvalet  av  förskola  och  skola  som  studien  omfattar  gjordes  utifrån  författarnas 
tilldelade  praktikplatser  under  lärarutbildningens  slutskede.  Arbetets  material  har 
inhämtats  i  form  av  observationer  av  vardaglig  verksamhet  i  en  förskola  och  en 
grundskola i  Mellansverige.  De lärare  och pedagoger som intervjuats  kring frågor 
rörande arbetets syften och fokus (se bilaga 1) valdes ut då samtliga är verksamma i 
de barngrupper/klasser som även observerades.  

Vi har vi intervjuat lärare och pedagoger i skolan och förskolan. Frågorna (bilaga 1) 
tilldelades  lärarna  och  pedagogerna  tre  veckor  innan  intervjutillfället  för  att  ge 
deltagarna möjlighet att formulera genomtänka svar . De lärare och pedagoger som 
deltog i vår genusforskning är alla kvinnor. På förskolan var en av tre lärare utbildad 
till just lärare, de andra två var fritidspedagog respektive barnskötare. I skolan var de 
tre som deltog alla behöriga lärare varav en arbetade specifikt med genusfrågor på 
plats.

I Förskolan har observationerna genom fört i en barn grupp på 20 barn i åldrarna 3 
till  6  år.  Antalet  flickor  i  förskolegruppen  är  7  och  pojkar  13.  I  skolan  har 
observationerna utförts i två olika klasser, 24 respektive 22 barn. Könsfördelningen 
är jämn i båda klasserna.  
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Genomförande
Cirka två veckor innan genomförandet av observationerna skickades ett brev ut till 
handledarna  på förskolan respektive  skolan (se bilaga  2).  Detta  brev förmedlades 
sedan  vidare  till  samtliga  vårdnadshavare  till  de  berörda  barnen  och 
vårdnadshavarna  gavs  möjlighet  att  avböja  från  att  deras  barns  medverkan  i 
observationerna.  Observationerna  inhämtades  genom  passivt  deltagande  av  oss, 
enligt  Stukát  (2005)  och  observationsmaterialet  noterades  i  loggbok  för  vidare 
bearbetning.

De  frågor  (bilaga  1)  som  lärarna  och  pedagogerna  besvarade  i  intervjuerna 
presenterades i pappersform för de deltagande cirka tre veckor innan intervjutillfället 
för att ge möjlighet till genomtänkta svar. Vid tillfället för intervjuerna satt den lärare 
eller pedagog som intervjuades avskilt med oss.

Vår undersökning har genomförts enligt vedertagna forskningsetiska principer som 
rekommenderas (Vetenskapsrådet, 1990). Undersökningen är gjord med informerat 
samtycke  vilket  innebär  att  vi  har  informerat  de  berörda  om  syftet  med 
undersökningen  samt  hur  informationen  vi  erhållet  kommer  att  behandlas  och 
användas.  Uppgifterna  förvaras  i  en  databas  som  är  avidentifierad  så  att  inga 
uppgiftslämnare kan spåras. Eftersom ingen av deltagarna kommer att nämnas vid 
namn  eller  vart  de  är  yrkesverksamma  kommer  deltagarnas  anonymitet  att  vara 
skyddad  och  garanterad.  Deltagandet  har  varit  frivilligt  och  deras  medverkan 
bibehålls härmed konfidentiellt.

Bearbetning 
Materialet har kategoriserats efter verksamhetstypiska situationer som observerats. 
Dessa  har  presenterats  enskilt  men  verksamheterna  har  också  jämförts  med 
varandra.  Resultatet  har  analyserats  och  diskuterats  utefter  de  faktorer  som blev 
uppenbara i sammanställningen av det insamlade materialet. Svaren som framkom i 
intervjuerna har kategoriserats och redovisats utefter svar av liknande karaktär. Vi 
har  även  lyft  in  samhällsaktuell  debatt  i  forskningen  för  att  påvisa  ytterligare 
relevans.

Resultat

Lärare/ pedagog intervju

Generellt sett tycker de tillfrågade lärarna att det finns ett visst mått av medvetenhet 
av genusarbete samt att dem är på god väg i sitt arbete med detta. Dock uttryckte de 
att det saknas kortsiktiga mål och konkreta pedagogiska verktyg. Även utvärdering 
och uppföljning är eftersatt vilket gör att finns en viss osäkerhet och genusarbetet 
inges  inte  så  stor  tyngd.  Utmärkande  är  att  lärare  inom  samma  arbetsgrupp 
reflekterar på skilda vis kring hur medvetet genusarbetet utövas. Den ena lärarens 
har ökat sin medvetenhet om språket och undviker att göra urval efter kön, då hon i 
nuvarande klass har en pojke som beter sig enligt efter ett typiskt flickaktigt mönster. 
Inom lärarkollegiet benämns samma pojke som hen. 

Dialogen mellan barn och lärare/pedagog anser de medverkande är likvärdig oavsett 
kön hos barnet. Skillnader i dialogen handlar snarare om individanpassning. Bland 
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lärarna i skolan angavs att de själva inte gör någon skillnad på samtalet utefter kön. I 
vidare  reflektion  framkommer  dock  att  samtalen  och  samtalsformen  varierar  och 
genus görs då till den förklarande orsaken. 

På frågan kring om barnens initiativ till samtal tas i högre grad av det ena eller andra 
könet är samtliga tillfrågande klart enade och har svarat  nej. En av lärarna i skolan 
påpekar  däremot  att  pojkar  i  högre  grad  håller  sig  till  skolrelaterade  ämnen  i 
samtalen  medans  flickornas  samtal  kan  handla  om  vitt  skilda  företeelser.  Från 
förskolan väljer en av de tillfrågade att lyfta fram hur pojkars samtalsstil tycks vara 
hårdare  och  nonchalantare  medans  flickorna  upplevs  ha  en  lugnare  och  mjukare 
tillmötesgående i samtalen.

I  de  pedagogiska  situationer  då  lärare  har  hela  gruppen/klassen  samlad  upplevs 
pojkar  ta  ett  större  talutrymme  och  väntar  heller  inte  på  sin  tur  genom 
handuppräckning. Flickor upplevs vara mer måna om att få tydliga instruktioner för 
att kunna ”göra rätt” i skolan. Pojkarna i skolan, anser en lärare, tar till  sig friare 
uppgifter på ett mer självklart sätt. Två av deltagarna frågar sig om denna dominans i 
samtalet  från  pojkarnas  sida  har  att  göra  med  kön  eller  individ.  Ytterligare  en 
deltagare framlyfter vikten av att det handlar om individer och inte två olika kön som 
hon arbetar med i barngruppen.

Observation av pedagogiskverksamhet

I  förskolegruppen  med  totalt  20  barn  finns  13  pojkar  och  7  flickor.  Med  ett 
genusperspektiv  ger  därför  en  första  överblick  av  verksamheten  i  sin  helhet  ett 
intryck av att  pojkarna är dominerande i  sitt  samtalsutövande.  Vidare  granskning 
stärker dock inte detta intryck utan samtalen mellan lärare och barn fördelas mellan 
könen. 

Samling/lektion

I förskolan inleder läraren med att sätta sig på den bestämda plats som alltid intas av 
den samlingsledande läraren. Efter att ha inväntat barnens tystnad börjar samlingen 
med den hej-sång som används varje dag. Samlingen innebär genomgång av vilka 
barn som är på plats, vilka som inte är det samt att barnen får räkna detta utifrån 
små tygdockor som tillverkats för att representera varje barn på avdelningen. Dagens 
aktiviteter presenteras även på en väggtavla och läraren talar med barnen om vilken 
veckodag det är just denna dag.

Flera av barnen vill  tala  rakt  ut  och gör  så också trots  att  läraren  vid upprepade 
tillfällen uppmanar till  tystnad och handuppräckning. Av de sju flickorna kan fyra 
ställas  i  gruppen för pratiga och tre sitter tystare.  Bland pojkarna är motsvarande 
fördelning av de totalt tretton att åtta är pratiga och fyra är tystare även om också 
dessa fyra är periodvis pratigare än de tre tysta flickorna. De barn som enligt denna 
enkla  uppdelning är  de pratiga  tillrättavisas  hårdare  och ibland obefogat  ofta.  De 
barn som allmänt är tystare tilldelas ordet så fort de räcker upp handen. Särskilt en 
av de tysta flickorna får vid ett tillfälle ordet och tycks användas som normsättare då 
flickan  får  lärarens  positiva  uppmärksamhet  kring  en  från  läraren  ställd  fråga. 
Snarlik  situation  med  samma  flicka  observeras  vid  flera  samlingar.  Barnen  och 
läraren  påverkar  varandra  åt  båda  håll.  Läraren  använder  sig  ibland  av  en  mer 
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auktoritär ledarroll som ”ryter ifrån” men också av en mer demokratisk som försöker 
locka med sig barnen. I de sånger och ramsor som genomförs fokuserar barnen på ett 
mer  tydligt  sätt.  Däremot  i  dialoger  som  förs  i  turordning  i  samlingsringen  är 
fokuseringen mycket spridd. Någon skillnad mellan könen observeras inte här .

Under en lektion i skolan observerades ett tillfälle då läxorna skulle lämnas in efter 
helgen och läraren frågade varje barn om det gjort läxan eller inte. Några barn hade 
glömt att göra läxan, läraren gjord ingen observerad skillnad i hur hon bemötte dessa 
barn utan använde sig av samma bestämda tonläge oavsett om det var flickor eller 
pojkar. Däremot gjorde hon skillnad mellan individer, exempelvis var det två pojkar 
som har svårt med språket och dessa två kommenterade hon inte, även då de inte 
gjort läxan och inte heller en flicka med diagnosen ADHD. 

Lektionen fortsatte med en diskussion. Barnen tillbads att räcka upp handen och inte 
prata  rakt  ut.  Lika  många pojkar  som flickor  räcker  upp handen.  De pojkar  som 
pratar  rakt  ut  blir  lugnt  men bestämt tillsagda och påminda om vilka regler som 
gäller, medans flickorna som pratar utan att fått ordet får fullfölja sina uttalanden. 
Läraren fördelar ordet mellan de barn som räckte upp handen . Sju av tio gånger fick 
flickor svara. Resultatet blev att pojkarna slutade räcka upp handen, satt tysta och 
deltog ej i diskussionen. Situationen förekom vid flera lektionstillfällen. 

En vanligt inträffande företeelse som observerades i skola var då läraren gav barnen 
muntliga instruktioner. Flickorna i klassen ställde mycket frågor och ville vara säkra 
på att det förstod rätt. Läraren svarade men tröttnade tillslut på alla frågor och bad 
barnen att börja arbeta och att de säkert skulle komma på hur de skulle göra. Många 
av pojkarna kom inte igång med arbetet och läraren var tvungen att gå runt och ge 
enskilda instruktioner till dessa. Hon förklarade då extra tydligt i ett lugnt tempo. Om 
en flicka hade en fråga svarade hon med ett snabbt och kort svar.

Då barn i skolan talade med varandra under genomgång blev de tillsagda av läraren 
oavsett kön. Läraren använda samma tonläge och markerade med sitt kroppsspråk 
genom att peka på det barn hon bad vara tysta. Det som skiljde mellan pojkar och 
flickor i dessa situationer var att flickor som ansågs störa blev tillsagda flera gånger 
samt att läraren höjde rösten, medans de pojkar som också ansågs störa tystnade 
efter  en  första  tillsägelse.  Det  var  också  fler  pojkar  som  blev  tillsagda.  Under 
genomgången sa läraren till två flickor och sex pojkar. 

Ett tillfälle som utmärkte sig särkligt under observationerna var under en lektion då 
barnen blivit indelade i mindre grupper och skulle genomföra en diskussion om en 
tidningsartikel.  Lärarens  roll  under  diskussionen var  att  observera hur grupperna 
förde  diskussionen  framåt  och  hur  barnen  samarbetade.  Efter  att  grupperna  fått 
diskutera samlade läraren barnen för att sammanfatta lektionen och följande dialog 
utspelade sig;
Pojke 1:  Jo det gick bra för oss men flickan i  vår grupp pratade inte så mycket i 
början.
Läraren: Vad gjorde ni andra i gruppen för att bidra så att alla i gruppen skulle våga 
prata?
Pojke  1:  Inget,  men  hon  kom  igång  mot  slutet.
Pojke 2: Jag tror att hon inte prata för att vi bara var pojkar och pojkar pratar mer.
Läraren (med bestämd röst): Nej, det tror jag inte! Jag var runt och lyssna och det var 
många flickor som var jätte aktiva och prata. Så det så.
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Litteratur och läsning som grund till samtal kring genus

I förskolan sker högläsning dagligen. Lärarna och pedagogerna delar då gruppen med 
totalt 20 barn på hälften utefter ålder och läser högt och/eller lyssnar på sagoskiva i 
ca 45 min. Berättelserna väljs ut av de vuxna för att passa barnens ålder och för att 
för barnen innehålla något intresseväckande, spännande och roligt. Inget bokval med 
medvetet genusperspektiv gjordes under observationsperioden även om det kom på 
tal att tanken fanns.

Under en lektion i skolan då barnen skulle ha tyst läsning observerades en situation 
då läraren skulle hjälpa en av flickorna i klassen att välja en bok. Läraren hade valt ut 
ett antal böcker som klassen hade att välja mellan, efter en månad byts böckerna ut 
av  läraren.  Läraren  föreslog  böcker  som  hade  kvinnliga  huvudroller  och  som 
handlade om kärlek och killar utan att fråga flickan vilken typ av bok hon ville ha. 
Flickan berättade att det var en sådan bok hon ville ha och det slutat med att hon 
valde en som läraren föreslagit.  En liknande situation uppstod i  slutet  av  samma 
lektion men det var då en pojke, läraren föreslog en deckare och en bok om en pojke 
som  tycker  om  att  spela  fotboll.  Även  här  utan  att  fråga  pojken  om  vad  som 
intresserade honom. Pojken hade svårt att välja och läraren valde att lämna honom 
ifred och själv få välja, pojken hann inte välja en bok innan lektionen tog slut.

Mattillfälle

Lärarna och pedagogerna i  förskolan fördelar sig över det rum som fungerar som 
matsal.  Någon lärare  eller  pedagog  är  med och hjälper  barnen  vid  den buffé  där 
maten dukats upp, någon går iväg på sin rast och någon slår sig ner vid det bord och 
på  den  plats  där  den  vuxna  anser  sig  behövas  för  att  bibehålla  en  kontrollerad 
matstund. En utav pojkarna puttar en annan pojke i kön till buffén vilket leder till 
högljudda protester från den pojke som puttats.  En av pedagogerna rycker in och 
försöker  snabbt  reda  upp  osämjan  och  mana till  lugn  hos  båda  pojkarna.  Under 
matstunden samtalar lärarna och pedagogerna med barnen närmast men har även 
gemensamt blick ut över hela barngruppen. Tillrättavisningar kring bordsskick och 
för högljudda samtal förekommer från lärarnas sida likväl som positiv återkoppling 
på  barnens  självupplevda  återberättelser.  Inget  av  könen  observeras  vara  det 
dominerande bland barnen.

I skolan sitter barnen klassvis placerade i matsalen och varje barn har en bestämd 
plats. Klassläraren sitter med sin klass och övriga lärare sätter sig där det finns en 
ledig  plats.  Vanligen  bredvid  de  barn  med särskilda  behov  tillexempel  barn  med 
diagnoser eller där den vuxna anser sig behövas. Inte heller här gör lärarna någon 
skillnad  mellan  könen utan  efter  individens  behov.  Lärarna  tar  inget  initiativ  till 
samtal med barnen under lunchen utan låter barnen tala med varandra och svarar 
om barnen väljer att samtala med läraren.

Fri lek och rast

Majoriteten av barn leker könsuppdelat under den fria leken i förskolan. En pojke och 
en flicka utmärker sig ändå eftersom just de oftast leker tillsammans. Ytterligare två 
pojkar,  varav  den  ena  med  uttalad  autistisk  diagnos,  tycks  trivas  med  att  leka 
ensamma till största del.
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Under tid av fri lek observeras att en av lärarna tar sig an en roll i en mamma-pappa-
barn-lek under ledning av tre flickor.  Leken löper över flera dagar  och ytterligare 
några barn kommer och går ut och in ur leken varav två är pojkar. De tre flickorna 
som startade leken består dock och bibehåller lekens kärna. Under observationerna 
dök inget tillfälle upp då lärare gick in i befintlig lek hos pojkar på jämförbart vis.

Andra observationer görs av lärare som gungar både flickor och pojkar samt leker i 
sandlådan  med  barn  av  båda  könen  men  det  är  då  inte  fråga  om  någon  rollek. 
Mestadels flyter lärarna runt mellan barnen då dessa leker fritt. Observationer görs 
av  händelser  kring  barn  av  olika  kön  som söker  stöd eller  instruktioner  vilka  då 
bemöts  likvärdigt  av  lärarna.  I  ett  fåtal  fall  tycks  tonläget  mildras  och  mjukna 
gentemot  vissa,  långt  ifrån  alla,  flickor  och  inte  mot  pojkar.  I  de  fall  konflikter 
uppstår mellan barnen genom verbala  tillmälen eller  fysiska aktioner tillrättavisas 
båda könen på liknande  sätt.  Det  samma gäller  då barnen söker  bekräftelse  eller 
beröm av sina aktioner. 

Under  skolrasten  tar  lärarna  inget  konkret  initiativ  till  samtal  med  barnen  utan 
förflyttar sig runt på skolgården och håller ögon på aktiviteterna. Barnen sköter sig 
själva  och  flertalet  spelar  fotboll,  oavsett  kön.  Samtal  mellan  lärare  och  barn 
förekommer främst då något barn tar initiativet. Under rasterna som observerats är 
det endast flickor som väljer att samtal med lärarna. Lärarna använder under rasten 
en samtalston enligt ett mer vardagligt språk än under lektionerna. Samtalen handlar 
om olika ämnen, skola, tv serier och helgens händelser. Ett par gångar kommunicerar 
lärarna till barnen. Ena gången är då det uppstod en konflikt mellan två pojkar och 
läraren  tar  då  på  sig  en  förmedlarroll  men  uppmuntrar  barnen  att  själva  lösa 
konflikten. Läraren använder en bestämt men lugn ton och ett tydligt kroppsspråk 
genom att  rikta  kroppen mot  den  pojke  hon talar  med.  Andra  gången lärare  tar 
kommunikationsinitiativ är vid klassbyte på fotbollsplanen. 

Lärarnas egna initiativ till samtal kring genus.

Eftersom  lärarna  och  pedagogerna  på  förskolan  är  medvetna  om  temat  för 
observationerna kom den dagliga dialogen flertalet gånger att kretsa kring genus. Två 
av arbetslagets  yrkesutövare  var  särskilt  delaktiga  i  dessa samtal  och de  framhöll 
båda starkt vikten av relation mellan varje individuell lärare och varje individuellt 
barn. Genusarbete ville den ena pedagogen framhålla som ett arbete kring att stärka 
varje  individ,  oavsett  kön.  Den andra  läraren  talade  om anpassning för  att  få  en 
givande verksamhet och att det även då handlar om individanpassning inte genus – 
eller könsanpassning.

I TV och press debatteras för tillfället flitigt kring benämningen hen . I samtal med 
den observerande kommer ett par av lärarna in på detta och uttrycker sin skepsis. 
Denna  skepsis  handlar  om  hur  identitetsskapandet  hos  barnen  eventuellt  skulle 
kunna bli lidande i brukandet av hen. Skepsisen berör också det faktum att detta är 
ytterligare ett påfund av vuxna som barn möjligtvis inte har något behov av. Även i 
skolan  förekom  begreppet  hen.  Detta  brukades  dels  på  ett  skämtsamt  vis  i 
klassrummet av både barn och lärare. Dels också av lärare sinsemellan då det talade 
om tidigare beskriven pojken i en av klasserna. Pojken benämns inte med hen då han 
själv är närvarande.

De båda yrkesverksamma inom förskolan som upprepade gånger samtalat med den 
observerande kring genus återger  exempel på upplevda situationer  rörande färger 
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och genus. Exempelvis skräcken för rosa hos några av pojkarna i barngruppen har 
utmanats  av  läraren  själv.  Däremot  presenteras  inga  liknande  situationer  där 
flickorna i gruppen kunnat utmanas i eventuellt genusuppdelat färgtänk. 

Analys och diskussion

Individ eller genus?

Lindö (2005) och Davis (2008) beskriver det stereotypa könsroller som förekommer i 
barn- och ungdomslitteratur  i  dag.  Dessa litteraturtypiska böcker var just  de som 
förekom i skolan och som läraren valt ut till klassen. Läraren valde att rekommendera 
det böcker med kvinnliga huvudroller till  flickorna och tvärtom, då hon under tyst 
läsnings  lektionen  skulle  hjälpa  barnen  att  välja  böcker.  Det  som  Davis  (2008) 
nämner om att flickor har svårt att identifiera sig med de manliga karaktärerna än 
vad pojkar har med det kvinnliga, kanske var en avgörande aspekt i flickans val av 
bok då hon valde en bok med kvinnlig karaktär. Att locka barnen att läsa genom att 
välja böcker där barnen kan identifiera sig med karaktärerna för att skapa läsintresse 
var antagligen lärarens tillräckligt goda syfte då hon rekommenderade böckerna för 
barnen i skolan. Samtidigt behöver det finnas en medvetenhet kring att genus här 
väljs bort för att synliggöra att också det skulle kunna vara ett full möjligt perspektiv 
och arbetsområde att fokusera kring. Dialogen mellan läraren och barn hade troligen 
utformats  annorlunda om ett  bredare  och medvetet  genustänk funnits  med.  I  ett 
sådant agerande borde barnet fått starta dialogen och denna hade då fått en positiv 
upplevelse av samtalet och ökad självinsikt enligt Dysthes (2009) teori. I förskolan 
finns också ett syfte att locka till läsintresse och annan ny kunskap hos barnen genom 
litteraturen.  Inte  heller  lärarna  i  förskolan  valde  att  arbeta  förebyggande med att 
vidga genusrollerna med hjälp av litteraturen. Därmed kan konstateras att lärarna i 
detta  agerande  fokuserade  mer  på  läsutveckling  än  på  Läroplanens 
(Utbildningsdepartementet, Lpfö 98, reviderad 2010 och Lgr 11, 2011) anvisning om 
att motverka stereotypa könsroller. 

Att barn identifierar sig med karaktärerna i böcker, såsom Svaleryd (2005) skriver 
om, att det genererar vidare att barn praktiserar nya sätt att bete sig på kan vara på 
både gott och ont. Barn bli påverkade av böckers könsstereotypa karaktärer och kan 
därvid  vara  en  betydande  faktor  till  vilken  genusbild  barnet  får.  Davies  (2008) 
däremot hävdar att barn har svårt att ta till sig berättelser som tydligt bryter dessa 
roller.  Med detta hänseende kan tyckas att lärarna gjorde gott i  att  inte blanda in 
genusarbete i barnens läsning. Däremot bör reflekteras kring var barnen befinner sig 
och vilka utmaningar kring genus som de ändå kan hantera, exempelvis genom sin 
läsning. Är det läsningen som är det primära lärandet och i vilka situationer skulle 
läsandet kunna användas sekundärt för att nå kunskap om exempelvis genusroller 
och självidentifiering?  Olofsson (2007)  vill  mena att  pojkar  bör  ges  möjlighet  att 
utveckla  sitt  känslospråk,  vilket  skulle  kunna ske  genom litteraturen.  Litteraturen 
skulle också kunna användas för att  kontinuerligt  öva gruppsamtal såsom Ellneby 
och  Von  Hilgers  (2010)  framhåller.  På  så  sätt  uppnås  även  de  utvecklande 
diskussioner samt reflektioner som Dysthe (2009) framhåller mycket viktiga för varje 
barns  utveckling  och  inlärningsförmåga.  Här  finns  även  utrymme  för  läraren  att 
utveckla sin dialog och exempelvis fokusera på att bredda sin genussyn. 
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Lärarens bokrekommendationer till barnen i skolan avspeglar delvis vilken bild hon 
har av flickor och pojkar då hon inte frågade vad barnen ville ha för typ av bok utan 
utgick från de typiska könsrollerna. Såsom Olofsson (2007) skriver, handlar det inte 
om att från läraren sida ta ifrån något barn någonting utan snarare tillföra. Denna 
ambition  tycks  finnas  hos  lärare  i  allmänhet,  uppenbart  faller  de  ändå  i  vissa 
situationer tillbaka i klassiska könsmönster precis som Brodin och Hylander (2008) 
påpekar.  Eller  som  i  förekommet  fall  då  fokus  medvetet  läggs  mot  annat 
kunskapsområde, här läsintresse. 

Öhrn (2002) nämner att  nyare forskning visar förändring i vilka som dominerar i 
klassrumssituationer, förr ansågs det vara pojkar. Idag spelar snarare social klass och 
situation  en  större  roll  än  genus  när  det  handlar  om  dominans.  Under 
observationerna  i  skolan  framkom  att  både  pojkar  och  flickor  dominerade  lika 
mycket i  klassrummet då det handlade om handuppräkning,  däremot dominerade 
pojkarna i att prata utan att tilldelats ordet. Detta överensstämmer med de utsagor 
som  lärarna  uppgav  i  intervjuerna.  Möjligtvis  stämmer  det  också  överrens  med 
Hougaards  (2008)  framskrivning  av  den  kulturbärande  aspekten  av  ett  visst 
agerande inom en viss kontext. 

Läraren i skolan valde att ge ordet till flickor oftare vilket resulterade i att pojkarna 
blev passiva och slutade räcka upp handen. Där spelar motivationen in, som Öhrn 
(2002) nämner varierar mellan könen och att flickor i högre grad strävar efter att 
lyckas. Här framkom det genom att flickorna fortsatte att sträva efter att få ordet. 
Lärarens  agerande  kan  tolkas  som  att  hon  ger  flickorna  ordet  oftare  eftersom 
pojkarna  dominerar  med att  prata  rakt  ut  och  läraren  vill  ”straffa  ut”  ett  sådant 
beteende.  Även i  förskolan agerade lärarna  och pedagogerna på liknande sätt,  då 
under samlingar med hela barngruppen. De barn som under samling ville prata rakt 
ut fick vänta länge på att få ordet även då de räckte upp handen. Tysta barn som bara 
räckte upp handen tillgavs ordet oftare och alltså mer påtagligt fick sätta en norm för 
vad som anses vara gott beteende medans de andra straffades med väntan. Däremot 
tillämpades detta agerande från de vuxnas sida gentemot både flickor och pojkar i 
förskolan. En tydlig fråga här blir om det handlar om vuxenmakt och fostran snarare 
än  särskillnad  av  genus.  Om  läraren  i  skolan  istället  hade  som  Ringborg,  enligt 
Jansson (2012) påpekar, gett alla barn lika stort inflyttande och rättigheter kanske 
pojkarna beteende skulle dämpats. Då skulle också den flerstämmighet som Dysthe 
(2009) framhåller kunna skapas och Läroplanernas (Utbildningsdepartementet, Lpfö 
98, reviderad 2010 och Lgr 11,  2011) mål om likvärdigt  samtalsutrymme för båda 
könen uppfyllas.

Kroppsspråk och tonläge

Kroppsspråket  och vilket  tonläge någon använder sig av skriver Hougaard (2008) 
påverkar hur samtalet blir. De lärare som observerats i förskolan såväl som i skolan 
använder sig av ett logiskt kroppsspråk. Det vänder sig mot det barn det pratar, och 
marker genom att peka på de barn som blir tillsagda. Här gör lärarna ingen skillnad i 
sitt  kroppsspråk om det är en flicka eller pojke som läraren tilltalar.  Det tillfälle i 
skolan  då  flickor  ställde  många  frågor  under  genomgången  förändrades  lärarens 
kroppsspråk och tonläge till ett mer otåligt kroppsspråk och med korta svar som följd. 
Detta tonläge satt även kvar då flickorna senare under lektionen ställde ytterligare 
frågor. Ellneby och Von Hilgers (2010) samt Brodin och Hylander (2008) nämner 
båda att sinnestämningen påverkar samtalet och detta märktes då läraren tappade 
sin  positiva  attityd  till  uppgiften  då  alla  frågor  ställdes.  Lärarens  ändrade 
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sinnestämning påverkade det  dialoger  som uppkom under fortsatt  lektion. Vidare 
reflektion  väcker  naturligtvis  frågor  kring  om  läraren  reagerat  på  liknande  sätt 
gentemot  pojkar  eller  om  läraren  då  haft  en  högre  acceptans  och  bibehållit  sin 
inledande positiva attityd. Samtalen med flickor respektive pojkar, utformas på olika 
vis enligt intervju med lärarna. Därmed kan tänkas att dialogen också fortlöper mer 
eller mindre problematiskt utifrån kön. 

Det som Öhrn (2002) skrivit om att tidigare forskning visat angående könsmönster 
och pojkdominans i skolan verkar vara en bild som tankemässigt lever kvar i dagens 
skola  hos  lärare  men  även  hos  barn.  Det  som  tidigare  nämnts  om  att  flickor 
tilldelades ordet oftare av läraren är ett tillvägagångssätt att höja flickors position i 
skolan och även det som observerades under en lektion då barnen skulle diskutera i 
mindre grupper. Pojkens bild av hur genusrollerna ser ut i klassrummet framkom då 
tydligt  i  hans  uttalande  om  att  de  pratade  mer  för  att  det  var  pojkar.  Läraren 
ställningstagande  till  detta  påstående  blev  att  med  bestämd  ton  avvisa  detta  ge 
pojken en förklaring att så var inte fallet. Lindö (2005) menar att det är viktigt att 
barn i dagens skola uppmärksammas på de värderingar och uppfattningar som råder 
i samhälle, vilket läraren gjorde med sitt agerande under denna situation. Utmaning 
inom läraryrket ligger också i att ge flickor stärkt självkänsla, enligt Olofsson (2007). 
Brist på detta kan vara förklaringen till  flickornas energiska frågor som benämns i 
tidigare stycke. 

Initiativ till samtal

De äldre studier som Öhrn (2002) menar visar att pojkar söker lärarkontakt i större 
utsträckning än flickor och att detta inte är lika tydligt i dagens forskning är något 
som under observationerna visade sig stämma.  Flickor söker mer kontakt och tar 
större initiativ till samtal både under lektion och även rasterna i skolan. På förskolan 
infinner  sig  samtalsinitiativen  genom leken.  Även  här  kunde  observeras  att  det  i 
högre grad var flickorna som agerade för att  få med de vuxna och fick utdelning. 
Detta strider mot de svar som de intervjuade lärarna och pedagogerna gav eftersom 
de då uppgav att initiativtagandet till  samtal var likvärdigt från flickor och pojkar. 
Initiativen till samtal och lek från de vuxnas sida var ytterst liten men då detta kunde 
observeras skedde det i större utsträckning med flickor. 

I förskolans tid av fri lek valde samtliga barn utom två att leka könssegregerat, vilket 
matchar  de  undersökningar  som  Wernersson  (1995)  enligt  Svaleryd  (2005) 
framhåller.  I  skolan  kunde  inte  samma  uppdelning  observeras.  Att  lärarna  och 
pedagogerna som observerats alla är kvinnor är naturligtvis en påverkande faktor. 
Frågan är om detta är kopplat till också deras genus eller om det handlar om hur de 
är som individer.  Hade en manlig pedagog gett  sig in mer i  pojkars lek och hade 
möjligtvis pojkarna sökt sig mer till en manlig lärare? Nästa fråga är naturligtvis hur 
viktigt detta är ur förändringsaspekt, vilket Öhrn (2002) omnämner. Då det faktum 
kvarstår att de inte finns någon manlig kollega att tillgå bör de kvinnliga lärarna och 
pedagogerna finna arbetsmetoder för att  nå mål kring ett jämlikt  initiativtagande. 
Precis som Ellneby och Von Hilgers (2010) påpekar bör detta arbete starta hos den 
egna  individen  och  i  vidareutvecklandet  av  sin  yrkesroll  som  lärare.  En  viss 
fokusering bör finnas på hur lärare samtalar, enligt Svaleryd (2005) och inte bara vad 
som sägs och till  vem. Då varje vuxen som bemöter ett barn har inverkan på dess 
personlighetsutveckling bör den vuxnes beteende vara väl genomtänkt och erbjuda en 
bredd så som Brodin och Hylander (2008) menar. För att detta ska kunna ske måste 
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tillit  och respekt till  samtalspartnern infinna sig såsom Dysthe (2009) framhåller. 
Förskolan såväl som skolan bör arbeta för en hög grad av tillit för att i nästa skede få 
en ökad grad av initiativ och dialog mellan barn och verksamma vuxna. 

Observationerna  kring  matstunder  i  förskolan  och  skolan  visade  sig  vara  mycket 
likartade och de samtal  som då förekom handlade om tillrättavisningar,  fostrande 
instruktioner  och  barnens  samtal  med  varandra.  Lärarna  och  pedagogerna  var 
delaktiga i samtalen men initiativtagandet till dialog kom till största del från barnen. 
Den kontext som matstunderna uppvisar förtydligar att det inte alltid går att fokusera 
på djupare dialoger, ej heller nå alla barn i en situation som denna. Däremot kan 
matstunden ändå ha betydelse för den relation mellan lärare och barn som lärarna 
och pedagogerna i förskolan nämner som en viktig faktor. 

Tanke och agerande

I  intervjuer  med  lärare  och  pedagoger  framkom  att  ett  visst  genusarbete  pågår. 
Däremot är bilden av hur detta  arbete  egentligen ser ut splittrad och uppföljning 
tycks saknas. Att ha en gemensam plattform att utgå ifrån menar Svaleryd (2005) är 
avgörande  för  att  nå  tänkta  mål.  Det  är  av  största  vikt  att  denna  plattform 
levandegörs  och  införlivas  i  den  dagliga  verksamheten  genom  diskussion  och 
reflektion. Varje yrkesutövande lärare bör kunna argumentera för sina förfaranden, 
inte minst då det rör de högst aktuella genusfrågorna. Flera förskolor och skolor har 
idag  genuspedagoger  vars  syfte  är  att  finna  ett  jämlikt  arbetssätt  med 
genusperspektiv. Frågan är om denna enskilde pedagog bör bevaka hela detta arbete 
enskilt eller om arbetslaget istället ska satsa på en gemensam lösning. Naturligtvis 
kan genuspedagogernas intrång inom förskola och skola vara den nödvändiga start 
som verksamheten i sin helhet behöver för att kunna förändras. Hougaard (2008) 
beskriver hur vårt beteendemönster starkt påverkas av våra känslor. En viss kontext 
frambringar  en  känsla  som  leder  till  ett  beteende.  Även  då  vårt  vanligt 
förekommande sätt att agera är ett annat faller varje individ i specifika situationer 
tillbaka  i  ett  gammalt  beteendemönster.  Möjligtvis  avspeglas  detta  inte  bara  på 
individnivå utan även på organisationsnivå och därmed i förekommet fall i skola och 
förskola. 

Vi  ställer  oss  frågande  till  om  genusdiskussionen  gått  så  långt  och  försvunnit  i 
jämställdhetsdebatten, att individen osynliggörs. Det är svårt att som blivande lärare 
undgå att beröras av det faktum att det i dag existerar specifika genuspedagoger ute i 
verksamheterna. Att det även förekommer förskolor där benämningen han och hon 
förbjudits  och  ersatts  med  det  nya  gemensamma  hen  inbjuder  till  ett 
ställningstagande. 

I dagsläget debatteras flitigt begreppet  hen i media och ett av argumenten till dess 
fördel  är  att  vidga  genusbilden.  Ett  behov av  att  vidga  bilden  tycks  alltså  finnas, 
därmed kan män och kvinnor konstateras ge en alltför smal bild av genus. Hur detta 
sammanfaller med Davies (2008)  åsikt kring att män och kvinnor inte är varandras 
motsatser  är  frågan.  Davies  är  därmed  nöjd  med  det  genusutbud  som  män  och 
kvinnor  kan  erbjuda  samt  förkastar  uttryck  som  flickpojke  och  pojkflicka. 
Jämställdhet ska, enligt Olofsson (2007), införlivas i barnverksamhet i en form som 
innebär att tillföra båda könen något mer och utökat, inte ta ifrån något. Är lösningen 
att  avdramatisera  könsrollerna  genom att  skapa ett  tredje  genom begreppet  hen? 
Lösningen  att  instifta  hen i  det  svenska  språket  kan  fungera  både  vidgande  och 
begränsande.  På  oreflekterat  sätt  kan  hen skapa  en  större  åtskillnad  och  utpeka 
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enskilda  individer.  I  skolan  observerades  situationer  då  hen brukades  på  ett 
skämtsamt sätt i klassrum medans det inom kollegiet brukades mer seriöst i samband 
med samtal  kring specifik pojke. Den lärare vars ena elev uppfattas som en  hen i 
kollegiet, ansåg i intervju att hon fått utveckla sitt språk och föra detta mer medvetet 
efter denna elevs inträde i klassen. Så alltså kan tolkas att en kommunikativ skillnad 
förekommer till flickor och pojkar. Däremot framkommer denna skillnad inte förrän 
det dras till sin spets som exempelvis på detta sätt. I övrigt märktes bara marginella 
skillnader i  samtalen som lärare förde med barn av båda könen. Tveksamt är om 
dessa  skillnader  verkligen  existerar  eller  om  de  levandegörs  genom  den  starka 
fokusering på genus som denna forskning krävt.

Avslutande resonemang 

Denna studie har gett oss svar kring vissa genusfrågor samtidigt som det naturligtvis 
har skapat nya. Genus är som så mycket annat inom förskolan och skolan en ständigt 
pågående  diskurs  och  det  kommer  ideligen  nya  rön  kring  fenomenet.  Att  koppla 
samtal  och reflektion till  genus kan tyckas självklar ändå så förbisågs chansen till 
dessa  samtal.   Forskningen  hade  högst  troligt  givit  ett  annat  resultat  om vi  som 
forskat  varit  män  och  de  lärare  och  pedagoger  vi  mött  hade  varit  män  eller  om 
arbetsgruppen varit mer könsblandad.

Under  undersökningsperioden dök det  i  media upp flertalet  artiklar  och debatter 
kring  genusfrågor.  Detta  påvisar  hur  högaktuell  genusfrågan  är  och  forskningens 
relevans blir uppenbar. Genusfrågan framskrivs i samhällsdebatten stort och i vissa 
förekommande  fall  som  ett  problem.  Genus  handlar  snarare  om  ett 
perspektivtagande  och  en  medvetenhet,  inte  om  att  se  frågan  som  ett  problem. 
Lärarutbildningen på Högskolan bemöter genusfrågor på flertalet  sätt  vilket  är  av 
största  vikt  att  det  bibehålls.  Däremot finns  en betydande  möjlighet  att  nyansera 
frågorna och inte heller här behandla genus som ett problem eller som att det handlar 
om  strikt  uppdelning  enligt  förlegade  könsmönster.  Genusroller  begränsar  inte 
möjligheter. Genus handlar inte om att göra alla lika utan att ge alla lika möjligheter 
vilket  vi  anser  gjordes  i  förskolan  och  skolan  då  flickor  och  pojkar  i  bemöttes 
likvärdigt och också gavs likvärdiga möjligheter. Även om arbetet naturligtvis alltid 
kan utvecklas och anpassas efter varierande individer och kontext.

Genus är en fråga för vuxna där barn sätts i stort fokus. Barnen själva tycks däremot 
relativt oengagerade av genustänk och frågan är hur pass förändringsbenägna vuxna 
är kring genus och könsroller för att statuera exempel inför barnen. I samhället kan 
konstateras en existerande uppdelning utefter genusroller. Denna uppdelning är inte 
särskilt  tydlig inom förskolan och skolan vilket också framkommer genom studien 
där  ju  inga  större  skillnader  framkom.  Ändå är  naturligtvis  förskolan  och  skolan 
viktiga delar av samhället och har om inte annat en stor möjlighet att påverka såväl 
som påverkas. 

Barnen tycks ändå inte fullt omedvetna om könsroller och genus. I skolan kunde vi i 
jämförelse  med  förskolan  se  en  ökad  medvetenhet  och  barnens  ålder  och 
mognadsgrad  tycks  därmed  spela  in.  Denna  medvetenhet  och  kunskap  bildas 
naturligtvis genom samtal förda mellan barn och vuxna. Samtalen som förs sker både 
inom och utanför förskolan och skolan. Den väsentliga skillnaden är att lärare och 
pedagoger  har  ett  yrkesmässigt  och  målmedvetet  tänk  kring  hållbart  lärande  och 
kunskap som bör följa genom livet. 



20

Slutsats

Vår slutsats är att i undersökt förskola och skola framkommer inga markanta 
skillnader kring vilken typ av språkbruk som används av lärarna/pedagogerna då de 
samtalar med barnen, beroende på genus hos barnen. Flickor och pojkar i bemöttes 
likvärdigt och gavs likvärdiga möjligheter. Pedagogisktarbete måste dock ständigt 
utvecklas och anpassas efter, för tillfället rådande, individer och kontext. 

Nya frågor att forska vidare kring

I varje forskning tar nya frågor form. Följande frågor uppdagades utifrån just denna 
forsknings genomförande;

o Är genus ett problem i förskolan och skolan?

o Lever vi kvar i de gamla könsrollerna och hur bryter vi i så fall dessa?

o Är Hen lösningen på jämställdhet i förskolan och skolan?

o Hur hade forskningen sett ut om den utförts i högre åldrar?

o Hade  forskningen  sett  annorlunda  ut  om  vi  varit  män  och  de  lärare  och 
pedagoger  vi  mött  hade  varit  män  eller  bestått  av  en  könsblandad 
arbetsgrupp?
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Bilaga 1 -Intervjufrågor till lärare och pedagoger

1. Hur  ser  du  på  ditt  eget  samt  avdelningens  gemensamma  genusarbete  i 
förskolan/ skola?

2. Hur ser ett barns dialog med dig ut beroende på om det är en flicka eller pojke 
som talar?

3. Anser du att barnens initiativ till att samtala med dig tas i högre grad av det 
ena eller andra könet?

4. Finns det några specifika pedagogiska situationer där det ena eller andra könet 
i barngruppen är dominerande?
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Bilaga 2 – Brev till vårdnadshavare

Mars 2012s

Hej

Under veckorna 10- 13 kommer jag,                  att göra praktik på 
era barns skola. Jag läser sista terminen på lärarutbildningen 
vid Mälardalenshögskola. 

Under  veckorna  kommer  jag  att  göra  observationer  och 
intervjuer med lärarna och barnen på skolan. Alla medverkande 
kommer att vara anonyma och inga namn eller platser kommer 
nämnas. Detta är enbart för mitt eget lärande och slutförandet 
av min utbildning. 

Om  du  INTE  vill  att  ditt  barn  ska  delta,  vänligen  meddela 
personalen på skolan. 

Tack på förhand.

Hälsningar   
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