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Syftet med studien är att jämföra pedagogers och lärares syn på, och agerande med, 
barnen ur ett genusperspektiv i en förskola och en skola. Samtidigt är syftet att 
utifrån detta se vilka förutsättningar som skapades för barn och elever. Studien är 
kvalitativ och intervjuer samt observationer har genomförts med en lärare från en 
skola och tre pedagoger från en förskola. Studien visar att ett aktivt genusarbete 
genomfördes i förskolan men i skolan endast vid behov. Individperspektivet lyftes 
också som essentiellt för att kunna skapa en jämställd verksamhet. De deltagande 
ansåg att de behövde vara förebilder för barnen i de olika verksamheterna för att 
kunna motverka de könsstereotypa rollerna. Utmärkande i studien är också att 
pojkarna i skolan får mest uppmärksamhet, vilket inte kunde urskiljas i förskolan. 
Sammanfattningsvis visade alla en medvetenhet kring att de i deras roll påverkar 
barnen både positivt och negativt.  
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1. Inledning  

1.1 Inledning 

Genus har under utbildningen varit ett ständigt återkommande ämne under 
terminerna. Detta har gjort att vi själva skapat oss en större medvetenhet kring hur 
ämnet kan te sig, både i verksamheter i förskola och skola men även i det vardagliga 
samhället. Under åren vi gått denna utbildning har genus som begrepp och som del i 
en verksamhet slagit igenom mer och mer. Genus är ett ämne som ofta kommer på tal 
i diskussioner runtom i samhället, vilket vi anser är väldigt bra då alla medborgare i 
större utsträckning kan bli medvetna om de problem som faktiskt råder, med bland 
annat diskriminering och en jämställdhetsfråga som inte alltid uppnås.  

I studien har vi därför valt att fokusera på just området genus, då vi upplever att det 
är något som vi nyutbildade förväntas vara någon form av experter på när vi kommer 
ut i arbetslivet med färska idéer och kunskaper. Vi känner samtidigt att vi, liksom 
många andra behöver få en djupare förståelse kring ämnet då det uppenbarligen 
finns problem att ta tag i, som man ännu inte gjort. Studien kommer att koncentrera 
sig på pedagoger och lärares arbete kring och bemötande av barnen ur ett 
genusperspektiv. Genom intervjuer med pedagoger i en förskola och en lärare i en 
skola visar studien på hur de verksamma själva ser på genus i det stora hela, och i sitt 
eget arbete. Därefter har observationer i den vardagliga verksamheten gjorts på dem 
som blivit intervjuade och i och med detta har vi kunnat skapa en helhetsbild av det 
deltagandes syn och agerande. Visar sig agerandet vara likvärdigt med det som 
uttalats eller finns det skillnader? 

Tallberg Broman (2002) belyser hur problemen kön och genus såg ut i början på 
1900-talet och visar att utvecklingen av jämställdhet har kommit en bra bit på vägen. 
Undervisningen skedde under en lång tid i en könssegregerad verksamhet där man 
skiljde på pojkar och flickor. Kvinnliga och manliga lärare fanns var för sig, likaså 
pojkar och flickor. Motiveringen var att könen inte hade samma anlag eller samma 
möjligheter, och därför behövdes de inte utbildas på samma sätt. Författaren lyfter 
sedan fram förväntningarna i dagens samhälle. Nuförtiden arbetar man för en 
likhetsideologi där alla ska behandlas lika, oavsett kön. Man ser eleverna som 
individer, och inte som pojkar och flickor. Vi känner att det är en likhetsideologi man 
idag strävar efter, men det är fortfarande en bit kvar innan samhället har uppnått 
detta. Några som ger oss ett kvitto på detta är Wahlgren (2011) och Olofsson (2007). 
De menar att förskolorna och skolorna i dagsläget förstärker de olikheter som finns 
mellan flickor och pojkar istället för att motarbeta dessa. Normerna i verksamheterna 
är så djupt rotade att de barn och elever som sticker ut från och vågar överskrida de 
könsstereotypiska rollerna är dem som blir utsatta. Ett av dessa könsstereotypiska 
mönster som ofta visar sig i verksamheterna är pojkdominansen menar Hedlin 
(2006). Den brukar visa sig genom att pojkarna tar och får mer uppmärksamhet från 
lärare och pedagoger. Att detta är något som förstärks av de verksamma själva är 
något som de ofta är omedvetna om. Förekomsten av könsstereotypiska roller och 
mönster är helt emot vad läroplanen för både förskola och skola står för.   

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs 
på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt 
och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 
och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 
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intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. ” 
(Utbildningsdepartementet 1998, s. 5)  

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 
sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 
är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 
könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin 
förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.” (Utbildningsdepartementet 
2011, s.8)  

Hur ska pedagoger och lärare i verksamheterna kunna nå en likhetsideologi? Något 
som vi anser som väldigt viktigt i arbetet kring genus är det som Olofsson (2007) 
lyfter fram. Det talas inte längre om en genuspedagogik, utan om en genusmedveten 
pedagogik. Något som verksamma i skola och förskola bör ta fasta vid. Anledningen 
till varför begreppet ”förändrats” är för att ett genusarbete aldrig kan ställas vid sidan 
om, det är inte en enskild pedagogisk inriktning att arbeta med ett tag, den 
genusmedvetna pedagogiken ska hela tiden vara integrerad i verksamheten. Sett till 
detta kommer denna studie belysa pedagoger och lärares roll i arbetet mot en 
jämställd verksamhet och hur detta kan komma att påverka barns och elevers vardag. 
Studien kommer synliggöra de deltagandes personliga syn men även det vi kan 
observera i praktiken.  

1.2 Begreppsdefinitioner 

Vi känner att det är viktigt att klargöra vissa begrepp i denna studie för att göra 
förståelsen och innebörden i texten komplett. Särskilt viktigt upplever vi, är att 
klargöra begreppen kön och genus. Vi samstämmer våra tankar med Månssons 
(2000) definitioner där kön handlar om de biologiska skillnaderna medan genus mer 
inriktar sig på de sociala, kulturella och samhälleliga perspektiven på kön. Genus är 
en del av personligheten och något som ständigt finns närvarande.  

I arbetets gång kommer vi att använda olika begrepp för institutionerna. Förskola 
och skola ser vi som en självklarhet, men det är när det står verksamhet som ett 
förtydligande krävs. Verksamhet använder vi som ett begrepp där både skola och 
förskola innefattas.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att jämföra pedagogers respektive lärares syn på och agerande 
med barnen ur ett genusperspektiv i en förskola och en skola. Utifrån detta 
förhållningssätt inkluderar även syftet att ta reda på vad pedagoger och lärare skapar 
för förutsättningar, för barn och elever, i arbetet med en jämställd förskola och skola.   

1.4 Forskningsfrågor 

• Vad har pedagoger och lärare för syn på genus i förhållande till den pedagogiska 

verksamheten? 

• Hur visas pedagogers respektive lärares förhållningssätt till genus i praktiken? 

• Hur påverkar pedagoger och lärares förhållningssätt barns och elevers möjligheter 

till en jämställd förskola och skola? 
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2. Litteraturgenomgång 
I den första delen av litteraturgenomgången presenteras teorier kring ämnet genus 
med fokus på den inriktning vi valt att ta. Den litteratur som presenteras i 
bakgrundsdelen är inte forskning, men vi anser ändå att den är av betydelse för 
studien. I avsnittet kring den aktuella forskningen har vi valt att använda oss av fyra 
studier, alla avhandlingar. Eftersom vi i detta arbete valt att jämföra skola och 
förskola ansåg vi att det var relevant att presentera två studier från varje institution. 
Dels för att få en jämn fördelning mellan verksamheterna men även för att se en 
bredare repertoar.  

2.1 Bakgrund 
Olofsson (2007) berättar att hon i sin roll som pedagog till en början aldrig ens 
reflekterat över att hon skulle ha behandlat pojkar och flickor olika i den verksamhet 
hon befunnit sig i. När kollegor hade sagt ”den knappen kan mamma sy i” hade hon i 
stället föreslagit att pappa skulle sy. Genom detta medger Olofsson att hon kände sig 
fördomsfri kring de traditionella könsmönstren. Den respons hon fick vid dessa 
uttalanden var att barnen ansåg sig ha en konstig fröken, alla vet att det är mammor 
som syr. Utifrån detta kunde Olofsson efter ett tag komma till insikt med att förslagen 
som bröt mot de traditionella könsmönstren inte räckte för att skapa jämställdhet. 
Könsmönstren finns fästa i personligheten vilket gör att vi själva inte reflekterar över 
dem. Som pedagog och människa är man van att könen följer ett visst mönster, och 
det är inte förrän dessa bryts som en reaktion sker. Med tiden har kunskaper om att 
verksamheterna inte är särskilt jämställda blivit större menar Hedlin (2006). Trots 
detta finns fortfarande en stor omedvetenhet kring problemet. En hel del verksamma 
har en inställning som visar att det är enkelt att behandla pojkar och flickor lika. De 
syftar på att det är något som skulle ske automatiskt, men många gånger bidrar det 
automatiska till att pojkar och flickor inte behandlas efter samma principer.  

Samhället är uppbyggt av normer som vi människor anpassar oss efter. Wahlström 
(2003) menar att man som pedagog och lärare inte har som uppgift att hindra barn 
att anpassa sig till dessa. I stället bör man bredda normerna och rollerna, och föra in 
nya alternativ och självklart leva upp till detta personligen. Ett nytänkande kommer i 
sin tur att leda till att det finns fler sätt att vara och ändå kunna uppfylla de krav och 
normer som samhället influerar. När detta är uppnått, och när barnen skapat sig en 
bredare roll, finns möjlighet att lämna gamla stereotyper bakom sig. Wahlgren (2011) 
belyser även hon hur viktigt det är med en medvetenhet kring de normer som visar 
sig i samhället. Det är viktigt att man som lärare och pedagog själv är medveten om 
och har kunskap kring hur genus och normer påverkar samspelet mellan samhället 
och verksamheterna. Tanken är att det är samspelet som skapar det som uppfattas 
som ”normalt”, därför är det viktigt att lärare och pedagoger sätter sig in i detta. 
Wahlgren menar att normerna är något som kommer att finnas runt barnen hela 
livet, därför är det viktigt att ett arbete kring jämställdhet påbörjas redan i förskolan.  

Det finns risk att man som pedagog drabbas av könblindhet hävdar Olofsson (2007). 
När exempelvis förskolepersonal framhäver att de redan jobbar jämställt med barnen 
anser Olofsson att detta är ett tecken på dålig insikt, samt att de inte förstått de 
problem som faktiskt finns. Som vuxen är man hela tiden med och skapar kön, inte 
bara genom det verbala språket utan även genom leenden, blickar, kroppshållning, 
mimik och röstläge. Utifrån hur barnen bemöts, bekräftas eller bestraffas deras 
beteende. Gannerud (2001) påvisar en liknande idé rörande skolan. Författaren 
menar att skolan ofta uppfattas som könsneutral, särskilt av lärarna själva. Skolan 
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framhävs inte som en arena där genus och genusrelationer skapas. Lärare hävdar att 
de ser på barnen utifrån ett individperspektiv och inte utifrån grupper, men forskning 
har visat att detta inte alltid stämmer. Eidevald (2009) betonar att även om både 
skollag och läroplaner påvisar att alla barn ska få samma möjligheter i 
verksamheterna, omges många barn av en miljö som framhäver könet och inte 
individen i sig. Författaren menar att det finns forskning som visar att ett arbete som 
görs i att motverka traditionella könsmönster ofta förstärker de normer och 
värderingar som finns.  

Återkommande i litteraturen finns likheter kring hur pojkar och flickor behandlas 
olika. Hedlin (2006) framhäver bland annat att flickor hela tiden anses följa det som 
gäller samtidigt som de hindras att ta plats i verksamheten. Flickor utses till 
hjälpfröknar och deras nekanden accepteras inte i samma utsträckning som 
pojkarnas. Detta leder till att flickornas självständighet blir begränsad. Till skillnad 
från flickorna får pojkarna större plats och uppmärksamhet och när pojkarna bryter 
mot regler förbises detta oftare än när flickor gör det. Olofsson (2007) är inne på 
samma spår. Pojkarna har ett större talutrymme i klassrummet, de får mer frågor och 
mer utförliga svar av lärarna. De får fler leenden och mer ögonkontakt, samtidigt som 
de också får fler tillsägelser. På grund av att pojkarna får mer uppmärksamhet i 
verksamheterna menar Hedlin (2006) att flickorna blir vana att deras behov sätts i 
andra hand och att de förväntas hålla reda på pojkar och hjälpa till. Detta leder till att 
flickorna inte reflekterar över att deras vardag skulle kunna se annorlunda ut. 
Wahlström (2003) är själv förskollärare och har tillsammans med kollegor utvärderat 
den verksamhet de är delaktiga i. I utvärderingen syns skillnader i bemötandet av 
flickor och pojkar. De skillnader som framkommer är de som vi alldeles nyss 
presenterade som återkommande. Wahlström menar att denna snedfördelning i 
verksamheten får vissa konsekvenser. Könsrollerna bibehålls och pedagogerna får 
hela tiden jobba med de negativa beteenden som finns hos barnen. Flickor riskerar 
att få en inåtvändhet, medan pojkarna riskerar att få ett destruktivt utåtagerande 
beteende. Flickor blir tystlåtna och glöms bort medans pojkar bråkar och blir sedda. 
Flickor blir passiva och pojkar aktiva samtidigt som flickorna överlåter sin plats till 
pojkarna. 

Genomgående i litteraturen framhålls pojkarna som de som tar störst plats, medan 
flickornas behov får stå tillbaka. Olofsson (2007) lyfter fram debatter som handlar 
om huruvida det är mest synd om pojkarna eller flickorna. I debatterna har man då 
funderat kring hur barnen ska kunna kompenseras av olikheterna. Fokus har 
framförallt legat på pojkarna, förskolan består av en kvinnokultur som inte har 
ansetts kunna tillgodose pojkarnas behov. I och med detta har man dragit slutsatsen 
att flickor och pojkar är både vinnare och förlorare, i olika sammanhang och på olika 
sätt.  

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras forskning som gjorts kring pedagogers och lärares roll i 
verksamheten ur ett genusperspektiv. Eftersom vi i denna studie valt att jämföra en 
avdelning på en förskola med en klass i en skola kommer även forskningen vara 
särskiljd. Förskolan får en underrubrik och skolan får en annan.  
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2.2.1 Forskning i förskola 

2.2.1.1 Möten som formar 

Månssons (2000) studie ”möten som formar” framställdes som ett försök att få en 
bredare förståelse kring olika händelser och mönster som visar sig mellan pedagoger 
och flickor samt mellan pedagoger och pojkar.  Studien är gjord på en 
småbarnsavdelning, och Månsson menar att pedagogernas roller där har en essentiell 
betydelse då barnen är väldigt beroende av de vuxna. Det verbala språket finns inte 
där och pedagogernas gensvar till barnen är därför betydelsefullt att titta närmare på. 
De syften som studien kretsar kring är att Månsson vill analysera interaktionen 
mellan barn och pedagoger ur ett genusteoretiskt och kontextuellt perspektiv, hon vill 
analysera pedagogernas föreställningar om barn och genus och därefter analysera 
pedagogernas utsagor om barn och kön. Forskaren har både använt sig av 
observationer i verksamheten samt intervjuer med pedagoger. Den metod för 
fältarbete som Månsson använt är den etnografiska som är bra att använda när 
verksamheten utforskas på plats. 

Månsson (2000) har observerat olika situationer i verksamheten. Dels vuxenledda 
situationer, men även delvis vuxenledda samt icke vuxenledda. Huruvida 
situationerna är vuxenledda eller inte och i vilken utsträckning de är det, har visat sig 
haft betydelse för resultatet. I de vuxenledda delarna är det pojkarna som får mest 
utrymme. Utrymme i den mening att pojkarna själva tar initiativet och i den mening 
att de svarar på pedagogernas frågor i större utsträckning. Det är pojkarna som tar 
störst initiativ till interaktion med de vuxna. Månsson kan se att pedagogerna i de 
vuxenledda situationerna utvidgar svaren mer åt pojkar än åt flickor och flickors 
protester inte accepteras i lika stor utsträckning som hos pojkar. I de delvis 
vuxenledda situationerna kan Månsson se att resultatet jämnat ut sig mer om man 
tänker könsuppdelat. De stora variationerna vid barnens initiativtagande som fanns 
vid de vuxenledda situationerna har minskat och pedagogerna talar mer jämlikt till 
pojkar och flickor. Även responsen till de olika könen har förändrats, och blivit mer 
balanserad. I de icke vuxenledda situationerna, som innefattar stunder där ingen 
planering av pedagogerna gjorts, tar barnen inte alls ett lika stort initiativ till kontakt 
med de vuxna. Månsson tycker sig även här se att pojkar och flickors önskan om 
kontakt med pedagogerna är jämbördig. Det Månsson kan tycka sig urskilja i dessa 
situationer är att pojkarna får mer utvidgade svar av pedagogerna i de inte 
vuxenledda situationerna än flickorna. När Månsson analyserade sitt arbete kunde 
hon se ett visst mönster i de olika verksamheterna hon observerat.  Det var vissa 
pojkar på varje förskola som dominerade i observationsmaterialet. När Månsson 
testade att räkna bort de registreringar som gjorts på dessa pojkar fick hon fram ett 
resultat som benämndes ”Herre på täppan”. Pojkdominansen övergick i en 
flickdominans. Slutsatsen blev att pojkar som grupp inte dominerade, det var någon 
enstaka pojke som gjorde det. Detta illustrerar samtidigt att det finns stora 
variationer i en grupp beroende på bland annat ålder och individuella egenskaper. 

Vid de intervjuer som Månsson (2000) gjorde med pedagogerna kunde olika 
egenskaper hos barnen efter kön urskiljas. Flickorna beskrevs exempelvis som 
bestämda och självständiga medan pojkarna var i behov av närhet och 
kroppskontakt. Flickorna beskrevs även oftare med egenskaper som är kopplade till 
intellektet medan pojkarna beskrevs med fysiska och kroppsliga egenskaper. 
Samtidigt talades det om att pojkarna inte förstod reglerna i vissa situationer, 
medans flickorna där blev provocerande och gränstestande. Vid beskrivningen av 
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känslouttrycken kom egenskaperna att bli mer jämbördiga och något som ofta lyftes 
fram hos både pojkar och flickor var glädje och skratt. 

2.2.1.2 Det finns inga tjejbestämmare 

Eidevald (2009) har som fokus i sin avhandling ”det finns inga tjejbestämmare” att se 
vilka ståndpunkter hos barnen som accepteras och vilka som inte accepteras i 
förskolan. Eidevald utgår teoretiskt från feministisk postrukturalism som ofta 
innefattar att forskaren utmanar föreställningar om kön samt ifrågasätter dessa.  Till 
studien har han gjort observationer och intervjuer för att samla in data. I studien vill 
han studera vilka ageranden som accepteras och vad detta i sin tur leder till. Så, syftet 
i Eidevalds studie är att se hur barnen positionerar sig i de vardagliga situationerna i 
förhållande till pedagogerna. Syftet är även att se hur flickor och pojkar bemöts i 
dessa situationer, alltså hur pedagoger gör skillnad på barnen utifrån kön. Eidevald 
har i studien valt att jämföra två förskolor, varav den ena av dem ansåg sig arbeta 
aktivt med jämställdhet och genus. Detta för att undersöka vilka likheter och 
olikheter som kan uppdaga sig i verksamheter med olika pedagogiska arbetssätt. 

Eidevald (2009) har i studien delat upp observationerna i olika situationer. Den 
första är benämnd ”fri lek”. I den fria leken kunde forskaren se att flickors och 
pojkars positioner bemöttes på olika sätt. Situationer har visat att flickorna i högre 
utsträckning blir bestraffade än pojkar, trots att det handlar om samma situation. 
Pedagogernas attityder visar även på att pojkarna oftare får sin vilja igenom och 
pedagogerna själva visar inte tecken på en förståelse av att de kan vara bidragande 
orsaker till att konflikter uppstår. I och med ett bemötande som skiljer sig när det 
gäller pojkar och flickor skapas idéer om hur de olika könen bör vara och bete sig. 
Detta i sin tur leder till att barnen lär sig hur de ska positionera sig för att bli 
accepterade. Den andra situationen i studien är benämnd ”samling”. I resultatet på 
denna del visades att pojkarna var den grupp som oftast fick välja aktiviteter först 
oavsett om det visade sig ivriga eller inte. De andra barnen fick anpassa sig efter 
detta. Pojkarna fick också mycket negativ uppmärksamhet och blev tillsagda eller 
ignorerades om de störde. De flickor som var ivriga att välja först fick ibland välja 
tidigt, dessa flickor var inte särskilt många och de fick precis som killarna mycket 
negativ uppmärksamhet. Eidevald menar att det verkade som att pojkarna tränades i 
att ta för sig medans flickorna skulle lära sig att vänta. En tredje situation har kallats 
”måltid”. Resultatet i denna del visar att flickor och pojkar bemöttes språkligt olika. 
Eidevald menar att det var vanligt att pedagogerna pratade mer korrekt med 
flickorna genom ett mer avancerat språk. Till pojkarna användes kortare meningar 
och enklare frågor.  

Genom intervjuerna som Eidevald (2009) gjorde med pedagogerna kunde han 
urskilja att de på ett enkelt sätt kunde prata om kön och genus i generella drag. 
Pedagogerna hade idéer om vad begreppen innebar och handlade om men det var 
svårare att tala om hur de i praktiken kunde arbeta för att skapa en jämställd 
verksamhet. Pedagogerna uppgav hinder till den jämställda verksamheten. Föräldrar, 
miljö och massmedia hade en inverkan, men det var sällan tal om deras eget 
bemötande och vad det kunde ge för konsekvenser. När Eidevald sedan analyserat 
sitt material påträffas resultatet att pedagogerna i de båda förskolorna bemöter 
flickor och pojkar utifrån stereotypa könsroller och att pedagogerna på grund av detta 
aktivt skapar könsskillnader då barnen ses som antingen pojkar eller flickor. 
Pedagogernas förväntningar på de olika könen avspeglar sig i deras bemötande med 
barnen. Eidevald fann alltså inga större skillnader mellan förskolorna, trots att en av 
dem ansåg sig jobba aktivt med jämställdhet. 
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2.2.2 Forskning i skola 

2.2.2.1 Könsgestaltning i skolan 

I Karlsons (2003) studie vill forskaren ”låsa upp” synen på flickor och pojkar och i 
stället visa på variationen i beteenden samt vilka barn som får ett framträdande drag i 
verksamheten. I studien har Karlson valt att använda sig av en etnografiskt inspirerad 
fältundersökning där intervjuer och icke deltagande observationer har använts för 
insamling av data. Det huvudsakliga syftet med avhandlingen är att skapa en 
förståelse för barns möjligheter att gestalta sitt kön i skolsammanhang. Forskaren ser 
det som intressant att utforska vad som händer i samspelet mellan barn och mellan 
barn och lärare i relation till de olika könen.  

Genom observationer som Karlson (2003) lyfter fram i avhandlingen, visas att 
lärarna inte stödjer flickornas protester på samma vis som pojkarnas. Forskaren 
menar att lärarna skulle ha stöttat en flicka som var med i en observation mer då 
chanserna ökar att flickan nästa gång vågar stå på sig i större utsträckning. I stället 
skapas i denna situation ”kön” genom att accepterandet av normer förstärks. Tjejerna 
får stå tillbaka för killarna.  Genom att lärarna i denna situation skiljer på kön, bidrar 
de även till att förstärka könsgestaltningar och gränser mellan könen förstärks samt 
upprätthålls. Under lärarledda situationer, framförallt i helklass, visar sig skillnader 
mellan könen. Pojkarna samspelar med lärarna, tar över situationer, diskuterar och 
visar sig intresserade. Flickorna däremot tillåts att börja med andra projekt och 
sysselsätter sig med annat, vilket visar att de inte är intresserade av vad som sker. 
När lärarna tillåter dessa olika beteenden blir könsuppdelningen i klassrummet 
tydligare. Forskaren påpekar sedan att lektioner som inte har ett hierarkiskt upplägg, 
inte heller har en könsuppdelning och polarisering i samma utsträckning. Barnens 
beteende i dessa situationer relateras mer till individen och inte till de 
könstereotypiska rollerna, då beteendena balanseras och inte utmärks av ett särskilt 
kön. Något som genomgående i studien skiljer pojkar och flickor åt är tillsägelser av 
lärarna. Karlson tycker sig se att pojkarna fortare får tillsägelser och att flickornas 
”påhitt” accepteras mer än killarnas.  

Karlson (2003) kunde även i studien se att lärarna har skilda förväntningar på de 
olika könen. Som exempel syntes det i observationer att lärarna i klassrummet 
placerade sig strategiskt utefter vart pojkarna befann sig. Lärarna gjorde detta som en 
beredskap för att kunna ställa villkor på samt tillrättavisa pojkarna. Forskaren menar 
att det är pojkarna som oftast ses som ett störande moment i klassrummet, vilket 
leder till att lärarna skapar sig förutfattade meningar kring könen. Därför agerar 
lärarna som de gör, för att förebygga de problem som kan komma att uppstå. I de 
intervjuer som Karlson gjort menar lärarna att vissa pojkar tar väldigt stor plats på 
lektionerna samtidigt som flickorna behöver stöttning för att kunna ta för sig. De 
intervjuade menar att flickorna genom detta behöver kompenseras på grund av sitt 
kön.  

Det visar sig att de deltagande lärarna i studien förmodligen inte har lagt särskilt stor 
vikt vid den ojämnställdhet som visar sig i klassrummen menar Karlson (2003). 
Delar rörande könsaspekter har hamnat i skymundan och i stället har fokus varit på 
andra problem, som till exempel barn i behov av särskilt stöd. Detta leder till att 
barnens möjligheter till att överskrida könsstereotypa roller minskas då lärarna inte 
medvetet arbetar med genus i praktiken. Vid diskussioner mellan barn och lärare var 
det heller inte vanligt att kön diskuterades. Potentiella tillfällen för diskussioner dök 
ibland upp, men det var inget som någon tog tillvara på. Forskaren är noga med att 
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påvisa att detta inte innebär att barn och lärare är ointresserade av ämnet, det är bara 
ett ämne som har hamnat i bakgrunden. 

2.2.2.2 Lärares och elevers interaktion i klassrummet 

Studien ”lärares och elevers interaktion i klassrummet” gjord av Einarsson (2003), 
har till syfte att öka kunskaperna kring interaktioner i klassrummet. Forskaren 
belyser områden som innefattar vilken betydelse bland annat elev- och lärarkön har i 
klassrummets interaktion och hur lärarna uppfattar sitt samspel och agerande med 
eleverna. Einarsson har även forskat kring flera områden i avhandlingen, men i detta 
avsnitt kommer endast det som kretsar kring genus att presenteras. De metoder som 
använts för insamlingen av data är observationer och fokusgrupper. Observationerna 
har varit direkta samt strukturerade där Einarsson inte har varit deltagande i 
situationerna. Fokusgrupperna har varit som öppna intervjuer i grupp där deltagarna 
har fört diskussioner kring olika teman.  

Einarssons (2003) studie visar på att talutrymmet i klassrummet har blivit mer 
jämställt. Studier har tidigare visat att pojkarna är den grupp som har tagit den 
största platsen. Einarsson synliggör att fördelningen procentuellt sett gällande pojkar 
och flickors talutrymme nu ligger på ungefär hälften var, om man ser till eleverna 
som individer. Detta har att göra med att lärarna idag är medvetna kring de 
skillnader och ojämnheter som tidigare funnits, vilket gör att lärarna har påverkats 
och gjort en förändring i sin yrkesroll. Studien visar dock att flickorna som grupp inte 
kommunicerar med läraren i samma grad som pojkarna. Denna företeelse är något 
som grundläggs under de första åren i skolan och sedan följer eleverna uppåt oavsett 
ålder. Hur ojämn situationen är beror också på vilket kön läraren har. Manliga lärare 
kommunicerar mer med pojkar medans kvinnliga är något jämnare i fördelningen. 
Det är inte bara kommunikationen mellan lärare och elev som skiljer könen åt. 
Kontakten överlag mellan de olika parterna är ojämnt fördelad, pojkarna får mer 
kontakt med läraren än flickorna. Något som är värt att nämna menar Einarsson är 
att pojkar som grupp tar upp större utrymme i klassrummet, men ser man till 
eleverna som individer är utrymmet mer balanserat. Skillnaden mellan de elever som 
har mest samt minst kontakt med läraren ser likadan ut i de båda grupperna. Därför 
är det viktigt att inte bara se till att flickorna ska uppmärksammas mer. Det finns 
även pojkar som har lite kontakt med lärarna, och dessa kommer då att sättas i 
bakgrunden. Ett individperspektiv bör därför intas istället för att placera in eleverna i 
grupper utifrån könstillhörighet. 

Genom fokusgrupperna kan Einarsson (2003) se att lärarna ofta pratar om att 
pojkarna som grupp kräver mer plats och uppmärksamhet i klassummet. De förklarar 
det som att pojkarna mognar senare än flickorna och att flickorna har förmåga att 
vara mer självständiga. Som förklaring till varför utrymmet för pojkar och flickor 
skiljer sig åt menar lärarna att det är eleverna själva som skapar olika mycket plats. 
Sällan lyfter lärarna själva fram sig som bidragande orsaker. Dock kan Einarsson i 
fokusgrupperna urskilja att lärarna är medvetna om att deras kontakt med pojkar och 
flickor skiljer sig åt. Trots medvetenheten är genusfrågan något som inte tynger 
lärarna särskilt mycket. Uppfattningen är att inget arbete verkar göras för en 
förändring.  
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2.2.3 Summering av forskning 

2.2.3.1 Förskola 

Något som lyser igenom i Månssons (2000) och Eidevalds (2009) studier är att 
pojkarna är den grupp som tar upp mest utrymme i förskolan. Pojkarna får oftare sin 
vilja igenom och det är pojkarna som tar störst initiativ till interaktion med 
pedagogerna. Till skillnad mot Eidevalds studie visar Månsson att denna ojämna 
fördelning planar ut sig ju mindre vuxenstyrda aktiviteterna är. Vid de icke 
vuxenledda aktiviteterna visar Månssons resultat att flickor och pojkars kontakt med 
pedagogerna är jämbördig.  

En likhet som även finns i Månssons (2000) och Eidevalds (2009) studier är att man 
i förskolan har ett större överseende med pojkarnas agerande än med flickornas.  
Eidevald har genom sina observationer sett att flickor blir mer bestraffade än pojkar, 
trots att det gäller liknande situationer. I likhet med detta visar Månssons intervjuer 
att pojkarna ”inte förstod reglerna” och flickorna var gränstestande och 
provocerande.  

Både Månsson (2000) och Eidevald (2009) lyfter fram pedagogernas språk gentemot 
barnen. Intressant är att resultaten visar raka motsatserna till varandra. Månsson 
menar att pojkarna, i de icke vuxenledda situationerna, får mer utvidgade svar än 
flickorna. Eidevald däremot påvisar att pedagogerna i relation med flickorna 
använder sig av ett mer avancerat och korrekt språk, medan dem till pojkarna 
använder sig av kortare meningar och enklare frågor.  

2.2.3.2 Skola 

Även i skolan verkar pojkarna som grupp vara dem som tar upp mest utrymme, både 
genom tal och agerande. Karlson (2003) menar att det är pojkarna som samspelar 
med lärarna, tar över situationer och för diskussioner. Flickorna får stå tillbaka och 
tillåts börja med andra projekt för att sysselsätta sig med annat. Einarssons (2003) 
studie visar att flickorna inte kommunicerar med lärarna i samma utsträckning som 
pojkarna, men att talutrymmet faktiskt har blivit mer jämställt än vad det tidigare har 
varit då lärarna idag har blivit mer medvetna kring de skillnader som finns i 
verksamheten.  

Gällande elevers agerande är det oftast pojkarna som ses som ett störande moment i 
klassrummet menar Karlson (2003). Lärarna menar att vissa pojkar tar väldigt stor 
plats och att flickorna behöver stöttning för att kunna ta för sig. Men, Einarsson 
(2003) påpekar att det är viktigt att inte bara stötta flickorna. De pojkar som har en 
mindre kontakt med lärarna får inte glömmas bort, alla pojkar är inte dominerande. 

Att verksamheten inte är jämställd är något som lärarna i både Karlsons (2003) och 
Einarssons (2003) studie visar en medvetenhet kring. Trots detta är genusfrågan 
något som man inte har lagt stor vikt vid och det är heller inte en fråga som verkar 
tynga lärarna.    
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3. Metod 

3.1 Datainsamlingsmetod 

I och med att vi valt att fokusera på ett färre antal involverade i vår studie och för att 
vi vill skapa oss en förståelse av det vi ser och hör, anser vi att en kvalitativ studie är 
det vi utgår ifrån. Denscombe (2009) tar upp och beskriver den kvalitativa 
forskningen. Denna typ av metod innebär ett intresse och ett engagemang för ett 
särskilt ämne och en undersökning av detta. Forskning med hjälp av det kvalitativa 
synsättet fokuserar på en förståelse av det resultat som framkommer, enligt Stukát 
(2005), utan att forskaren drar allmänna slutsatser. Mer fokus ligger på de enskilda 
händelserna och tolkningarna av dessa. Den kvalitativa forskningen, som Denscombe 
beskriver det, bygger på att omvandla resultatet till skrivna ord. Samtidigt kopplas 
även den kvalitativa forskningen ihop med småskaliga studier.  

Insamlingen av data till denna studie har gjorts genom en kombination av två 
metoder, intervjuer och observationer. Genom användningen av de båda metoderna 
kan vi som forskare skapa en helhetsbild av hur de olika verksamheterna ser ut. 
Genom intervjuerna får vi pedagogernas och lärarens personliga syn på genus 
samtidigt som vi i observationerna kan se hur deras förhållningssätt ser ut i 
praktiken. 

Intervjuer ger möjlighet till insamling av den typ av data vi är ute efter. Beroende på 
formuleringen av frågor är intervjuer en metod som ger de deltagande en möjlighet 
att lämna sin syn på ämnet, utan att färgas av forskarens åsikter och teorier. 
Intervjuer skapar också möjligheter för de deltagande att ge mer utförliga svar, och 
möjligheten för de deltagande att kunna förklara sina ageranden, till skillnad mot en 
studie gjord på bara observationer. Denna metod ger forskaren också möjlighet att 
ställa följdfrågor på det som behöver utvecklas. Detta är bra för att undvika att göra 
feltolkningar av resultatet i slutändan. Denscombe (2009) menar att intervjuer är en 
effektiv datainsamlingsmetod när forskaren vill få inblick i exempelvis människors 
åsikter, uppfattningar och känslor. Det är ett effektivt sätt att komma ner mer på 
djupet av ett ämne, istället för att skrapa på ytan. Intervjuer innebär även, menar 
Stukát (2005), möjligheten att läsa av den intervjuades kroppsspråk och tonfall, 
vilket man inte får med vid skriftliga frågeformulär. Denscombe påvisar att det finns 
olika typer av intervjuer, och vi har valt att använda oss av semistrukturerade 
intervjuer. Denna typ innebär att intervjuaren har en mall med frågor och ämnen 
som ska behandlas menar Denscombe, men att intervjuaren även behöver vara 
flexibel för den intervjuades svar och idéer. 

I och med att vi i studien vill se hur de deltagandes förhållningssätt ser ut i praktiken 
upplever vi att observationer är en viktig metod för att kunna se detta. Utan 
observationer i denna studie, kan inte syftet uppnås. Genom observationer får 
forskaren studerande ett kvitto på hur den verkliga verksamheten ser ut, samtidigt 
som delar som missats i intervjuerna kan komma att synliggöras. Bjørndal (2005) 
beskriver den första ordningens observationer, vilket passar denna studie. Denna 
sortens observation innebär att den utomstående observerar verksamheten utan att 
själv delta i situationen. Författaren menar att detta hjälper forskaren att hålla fokus 
på situationen i fråga då koncentrationen inte avbryts av andra händelser. 
Denscombe (2009) tar också upp denna typ av observation, och menar att metoden 
ifråga påvisar vad människor gör, till skillnad från vad de säger att de gör.  
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3.2 Genomförande 

I denna studie har vi valt att göra en kvalitativ och småskalig forskning där vi har som 
mål att se vilka förutsättningar pedagoger och lärare skapar för en jämställd 
verksamhet, i både förskola och skola. Vi har valt att fokusera på en lärare och en del 
av ett arbetslag i förskolan vid datainsamlingen. Detta för att önskningar har funnits 
om att göra en fördjupning i och få förståelse över de valda forskningsfrågorna 
utifrån ämnet genus, vilket kan uppnås med få deltagande. Hade fler skolor och 
förskolor involverats antar vi som forskare att studien, med den tid som funnits, 
endast skulle ha blivit ytlig och ingen djupare kunskap hade uppnåtts. Ytlighet är 
något som Stukát (2005) också pekar på. Risken finns att, om forskningen involverar 
för många deltagande, kommer analysen att bli ytligt gjord då analysering tar väldigt 
lång tid.  

De deltagande kontaktades till en början via mejl för att se om deltagande i studien 
var av intresse. I mejlet bifogades ett missivbrev som beskrev studien och dess 
innebörd. De forskningsetiska principerna fanns även beskrivna, vilket gjorde att de 
deltagande visste hur datainsamlingen och deras medverkan i studien skulle 
behandlas. Denscombe (2009) menar att det är viktigt att skapa tillit för studien och 
en god relation parterna emellan, detta anser vi forskare uppnås när ett missivbrev 
om studien skickas ut i god tid. Den utvalda läraren och de utvalda pedagogerna 
ombads även att höra av sig så snart som möjligt, då vi behövde förbereda oss eller 
hitta andra deltagande om inte intresse fanns. Dagarna innan intervjuerna skulle 
genomföras fick läraren och pedagogerna ta del av de frågor som skulle behandlas. 
Denscombe menar att det kan vara bra för de deltagande att hinna förbereda sig 
innan intervjun, vilket även gynnar forskarna som gör studien. Genom förberedelse 
kan utförligare och djupare svar lämnas på de frågor som ställs.  

Intervjuerna i förskolan med de tre pedagogerna genomfördes enskilt. Detta för att 
det fanns svårigheter för tre stycken att lämna barngruppen samtidigt, men även för 
att pedagogerna inte skulle påverka varandras svar. Detta är något som Denscombe 
(2009) bekräftar kan hända. Risken finns vid fokusgrupper att en dominerande 
person kan ta över diskussionen och samtidigt färga de andra deltagarnas svar. 
Intervjun med läraren i skolan skedde efter skoldagens slut. Båda forskarna var inte 
med under alla intervjuer, en hade hand om intervjuerna i förskolan, medan den 
andra hade hand om intervjun i skolan. Detta för att det skapade möjligheten att 
spara värdefull tid.  

Det fanns ingen direkt beräknad tid för hur länge intervjuerna skulle vara. 
Intervjuerna fick ta den tid dem tog, och varje intervju tog mellan 15-30 minuter. Två 
av intervjuerna spelades in med ljudupptagare medan anteckningar fördes vid de 
andra två. Alla deltagande var inte bekväma med att spelas in, och självklart 
respekterades det. Denscombe (2009) bekräftar att de intervjuade kan känna sig 
hämmade om man använder sig av inspelningar. Använder man inspelningar på ett 
hänsynsfullt sätt erbjuder metoden en helhetsbild av vad som sägs under intervjun, 
samtidigt som intervjun finns kvar att gå tillbaka till och lyssna på.  

Trots att alla sedan tidigare var bekanta med missivbrevet och studiens innebörd 
skedde en genomgång av detta återigen innan intervjuerna startade. Detta för att se 
om något behövdes förtydligas för de deltagande och för att återigen påminna om de 
forskningsetiska principerna. Det är vi som forskare, menar Denscombe (2009), som 
måste klargöra för de deltagande vilka rättigheter som finns i och med deras 
medverkan. Genom att de forskningsetiska principerna togs upp igen, trots 
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informationen i missivbrevet kunde en försäkran skapas hos oss om att de deltagande 
hade fått den information de behövde. Därefter påbörjades intervjuerna och den 
intervjuguide som hade skapats följdes. Vid utformningen av frågorna försökte vi 
göra dem så öppna som möjligt, därför behövdes det även ställas följdfrågor utifrån 
de svar som de deltagande lämnade.  

Observationerna som gjordes i både förskola och skola genomfördes ostrukturerat 
med två typer av teman. I förskolan observerades samlingar och den fria leken, i 
skolan observerades genomgångar och det egna arbetet. Ett mer vuxenlett område 
och ett som var friare för barnen och eleverna valdes att fokusera på. 
Observationerna skedde då och då under en veckas tid där en forskare skötte 
observationerna i förskolan och en i skolan. Anteckningar fördes i ett block där ett 
personligt observationsschema hade skapats. Förutbestämt var att fokus skulle finnas 
på pedagogernas agerande, integrering och attityder mot, samt till, barnen. Stukát 
(2005) belyser att det inte räcker att bara observera en situation. Som observatör 
måste man ha ett särskilt område att fokusera på för att arbetet ska bli effektivt. Ett 
fokus behöver finnas så att man kan lyfta fram det.  

3.3 Urval 
I denna studie görs ingen skillnad på om läraren och pedagogerna är utbildade eller 
inte. I studien benämns deltagarna som lärare eller pedagog, oavsett deras tidigare 
utbildning. Deltagarna i studien är totalt fyra kvinnor. En lärare och tre pedagoger. 
De har alla arbetat olika länge i verksamheterna, variationen ligger mellan fem till 
tjugo år. Valet av deltagare har gjorts av bekvämlighetsskäl då tidigare kontakt har 
funnits med de deltagande av olika orsaker. Genom tidigare erfarenheter och 
förkunskaper kring deltagarna upplevde vi att de skulle vara en passande grupp för 
studien. Valet ansågs även passande, då pedagogerna jobbar med tre- till fyraåringar 
och läraren har en tredjeklass. Detta skapar en bra variation med åldrarna, vilket kan 
ha en avgörande betydelse för vårt slutgiltiga resultat. Ett bekvämlighetsval är något 
som finns med i många forskares urval menar Denscombe (2009). I forskning måste 
man ta hänsyn till vissa resurser, såsom tid och pengar, därför är det inte konstigt att 
välja de alternativ som är enklast för en själv. Genom detta bedömdes det att det 
skulle fungera att använda de tidigare kontakterna för insamlingen av data. Tiden för 
genomförandet av denna studie har varit begränsad och på grund av detta gjordes ett 
medvetet val att använda dessa deltagare. Vi visste att de hade kompetens för att 
hjälpa oss med studien.   

Intervjuerna som presenteras i resultatet är från läraren och de tre pedagogerna. 
Däremot är endast två av pedagogerna representerade i observationerna då en av 
deltagarna under datainsamlingen blev sjuk och borta från verksamheten under en 
längre tid. Det kändes viktigt att ha med den intervju som gjordes med den pedagog 
som föll bort och uppfattningen var, trots bortfallet, att det fanns tillräckligt med 
material för att kunna göra en analys i studien. Bortfallet av en pedagog som uppkom 
kallas enligt Stukát för ett internt bortfall. Internt bortfall betyder att man redan fått 
tag på sin undersökningsgrupp, och att det i denna grupp sker någonting som gör att 
någon eller några inte kan observeras på det sätt som avsågs.  

3.4 Databearbetning och analysmetoder 
När intervjuerna skulle bearbetas, transkriberades de intervjuer som spelats in, de 
som inte spelats in hade utförliga svar antecknade så inget direkt arbete behövdes 
göras med dem. Transkriberingen av intervjuerna genomfördes för att det skulle vara 
lättare att sammanfatta alla intervjuer tillsammans i resultatdelen. Att ha 
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intervjuerna nedskrivna på papper var mer konkret än att hela tiden lyssna på det 
inspelade materialet. Genom att alla intervjuer efter transkriberingen fanns på 
papper fanns möjligheten att på ett enkelt sätt välja ut väsentliga och användbara 
delar, och se vilka likheter och skillnader som fanns mellan de deltagandes utsagor. 
Vi fann stöd i vårt val att transkribera i det Denscombe (2009) framhåller. 
Författaren menar att det är mycket enklare att analysera en text än en 
ljudupptagning. Den utskrivna intervjun gör att samtalet ges liv igen, samtidigt som 
forskaren kommer i närkontakt med det insamlade materialet. Dock finns det vissa 
problem som kan uppkomma vid transkriberingen menar Denscombe. Ett exempel är 
att människor, i talande form, inte alltid avslutar sina meningar eller talar 
fullständigt menar Denscombe. I och med detta behöver man som forskare göra en 
viss rekonstruktion så att man förstår vad som sagts vilket bidrar till att 
utskriftsarbetet förlorar en del av sin verkliga mening. Ofullständiga meningar är 
något som möttes i sammanfattningarna av intervjuerna. För att intervjuerna inte 
skulle förlora sin trovärdighet var intogs en försiktighet med vid formuleringen. När 
man skriver ner det inspelade materialet är det även viktigt att tänka på, menar 
Denscombe, att betoningar och uttal är något som försvinner. Detta gör att man 
endast får basera sitt resultat på orden. De valda observationerna skrevs, var och en, 
enskilt in i resultatdelen. Vi såg till de anteckningar som gjorts, och utifrån dessa 
försökte en helhetsbild av situationen skapas utifrån pedagogerna och lärarnas 
agerande.  

Vid sammanställningen av det insamlade materialet gjordes ett val att, i 
resultatdelen, skilja förskola och skola åt. För att resultatet skulle bli så tydligt som 
möjligt kändes det relevant att dela upp det i olika underrubriker. I den intervjuguide 
som skapades inför intervjuerna är frågorna uppdelade under rubriker, samma 
rubriker användes därför i resultatdelen. Observationerna genomfördes som nämnt 
utifrån två bestämda teman, ett vuxenlett tillfälle (samling och genomgång) samt ett 
friare tillfälle (den fria leken och det egna arbetet). Dessa tillfällen i de olika temana 
har valts, då vi uppfattar att de är situationer som påminner om varandra om man 
jämför de två verksamheterna. Dessa teman har för strukturens skull också använts 
som rubriker vid observationerna i resultatdelen.  

I och med de öppna frågorna i intervjuerna har de deltagande haft möjlighet att 
lämna breda svar. Detta har gjort att vissa bortfall har utförts då alla svar inte har 
varit lika relevanta för studiens syfte. Vi valde också att genomföra ett flertal 
observationer för att ha en del material att tillgå inför skrivandet. De presenterade 
observationerna valdes sedan ut, där valet föll på de situationer som skulle kunna 
spegla det som visats i verksamheten flera gånger. Vid förskolans observationer valde 
vi även att se till vissa tillfällen där de båda observerade pedagogerna fanns 
närvarande. Stukát (2005) menar att det inte alls är konstigt att bortfall behöver 
göras. Det finns ingen gräns för hur mycket eller lite som bör tas bort. Det som gäller 
är att se till så att tillförlitligheten för studien hålls uppe.  

Inför analysen arbetades det med det skrivna resultatet. Därför lästes en utskrift av 
resultatdelen igenom där vi markerade och klippte ut relevanta delar från 
intervjuerna och observationerna. För att förenkla arbetet markerades förskola och 
skola i olika färger. Urklippen delades upp i kategorier med fokus på deras innebörd. 
När vi sedan fått fram kärnan i det som skulle komma att bli en analys, delades de 
olika rubrikerna upp i tre grupper skapade utifrån forskningsfrågorna för studien, då 
analysen syftar till att besvara dessa. Analysen skrevs del för del och i varje del 
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började vi med att se till det urklippta resultatet som sammanfattades. Därefter 
kopplades litteratur in som speglade likheter och skillnader med resultatet.  

3.5 Reliabilitet och validitet 

Stukát (2005) framhåller att det viktigt att forskaren reflekterar över hur sanna och 
pålitliga resultaten i studien egentligen är. Forskaren måste vara medveten om de 
felkällor som finns samtidigt som en reflektion kring styrkor och svagheter bör göras. 
Reliabiliteten i en studie handlar om hur bra de valda mätinstrumenten är på att 
mäta det man har som fokus att mäta. Validitet beskriver Stukát som, hur effektivt 
den valda datainsamlingsmetoden mäter det som avses att mäta. Därför är begreppen 
förutsättningar för varandra.  

Ett hinder som kan uppkomma i mätningarna, känner vi, är det faktum att man har 
med människor att göra. Hur ärliga är pedagogerna och läraren? Omedvetet kan de 
deltagande lämna osanna svar, svar som de deltagande tror att forskaren vill höra. 
Detta menar Denscombe (2009) är omöjligt att avgöra. Som forskare kan man aldrig 
veta om svaren är sanningsenliga. Reflektioner över om observationer alltid blir så 
sanningsenliga som man vill har också uppkommit. När vi varit ute på fältet för 
datainsamling finns en medvetenhet från de deltagande att man som forskare är där 
och observerar. De har tidigare, genom de forskningsetiska principerna, fått 
information om syftet med studien och vad som ska undersökas. När vi då sitter där 
med vårt block är vi självklart inte osynliga. Agerar då de observerade som vanligt 
eller blir agerandet konstlat? Precis som vid intervjuerna är detta något som aldrig 
går att veta. Men vi anser att genom att ha gjort flera observationer än presenterat 
kan se till om det finns ett mönster i deras beteenden, något som även Stukát 
framhäver. S0m observatörer finns också en medvetenhet om att alla människor 
uppfattar händelser olika, vilket kan ge avtryck i presentationen av resultatet 
samtidigt som det är mycket möjligt att vi har påverkats av den litteraturdel det har 
arbetats med innan datainsamlingen. Bjørndal (2002) menar att vi under 
observationer använder oss av våra fem sinnen för att skapa oss en bild av det som 
sker. Vad sinnena registrerar är olika från människa till människa. Detta kan leda till 
att olika uppfattningar kan bildas när flera observerar samma situation.  

I studien användes enskilda intervjuer med en semistrukturerad karaktär som en av 
datainsamlingsmetoderna. Tanken fanns vid utformningen av frågorna att de skulle 
vara öppna så att deltagarna kunde lämna sina tankar kring frågorna, utan att bli 
styrda mot givna svar. Om inte frågorna i intervjuerna är öppna har vi uppfattningen 
om att deltagarna kan, medvetet eller omedvetet lämna det svar de tror uppfattas 
som det korrekta.  Under intervjuerna fanns ibland känslan av att vissa frågor inte 
var tillräckligt tydliga. Detta kan ha att göra med att frågorna i sig var för breda. Vi 
märkte detta då de intervjuade i vissa sammanhang behövde få förtydliganden av 
frågorna, då de hade svårigheter att svara på de ursprungliga. I och med att flera 
intervjuer har gjorts, där förtydliganden har behövts göras, kan en viss variation i 
resultatet finnas. Dock är detta något som inte upplevs påverka slutresultatet i en 
större utsträckning. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

De forskningsetiska principer som finns har studien tagit hänsyn till. De deltagande, 
lärare och pedagoger, har fått information om dessa och vad som gäller genom 
missivbrevet som skickades ut till dem innan studiens början. En noggrannhet har 
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också funnits i att påminna om dem, innan intervjuernas och observationernas 
början för att vara säkra på att alla har förstått innebörden. 

Vetenskapsrådet (2001) framhåller att de finns vissa krav och överväganden som 
man som forskare måste ta hänsyn till i sin studie. De som medverkar måste skyddas 
för att inte utsättas för fysiska och psykiska skador. Man kallar detta krav för 
individskyddskravet och det är detta som ligger till grund för de forskningsetiska 
principerna. Dessa principer har delats in i fyra delar. Den första principen är 
informationskravet, vilket innebär att forskaren måste informera de berörda i 
studien om syftet med uppgiften, detta har vi gjort genom en förklaring av studien i 
missivbrevet. Det finns även samtyckeskravet, där man framhäver att deltagarna har 
rätt att bestämma över sin medverkan och om man vill avbryta sitt deltagande. 
Pedagogerna och läraren har innan studien fått en förfrågan om deltagande att 
godkänna, och har under studiens gång blivit påminda att de får avbryta om de vill. 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagande personer och verksamheter får vara 
anonyma och att ingen utomstående kan ta del avslöjande uppgifter, detta har vi sett 
till i studien genom att inte använda någon form av namn, på varken de deltagande 
eller verksamheterna. Det sista kravet är nyttjandekravet, som antyder att de 
uppgifter som samlats in om enskilda personer endast får användas för 
forskningsändamål, vilket vi också informerat om genom missivbrevet. 

4. Resultat 

4.1 Intervjuer 

4.1.1 Förskola 

I förskolan genomfördes tre intervjuer med tre pedagoger. Intervjuerna genomfördes 
enskilt, dels för att det vid en fokusgrupp var svårt att komma ifrån verksamheten och 
dels för att de ska få möjligheten att lämna mer personliga svar. Pedagogerna utgör 
en del av ett arbetslag som består av totalt sex pedagoger på en helt nyöppnad 
förskola. Förskolan öppnade i augusti och består av två hopslagna förskolor. 
Pedagogerna har arbetat där sedan dess. I resultatet benämns pedagogerna som 1, 2 
och 3 – där pedagog 1 har arbetat 20 år i barnomsorgen, pedagog 2 i fem år och 
pedagog 3 i 17 år.  

4.1.1.1 Syn på genus i förhållande till den pedagogiska verksamheten 
Pedagogerna i intervjuerna hade alla en liknande bild kring begreppet genus. 
Könsroller och hur pojkar och flickor är lyftes fram i beskrivningen. Pedagog 1 syftar 
till de invanda mönstren som finns i samhället och pekar på att de fortfarande finns 
där men att de har förändrats mycket de senaste åren. Pedagogen upplever att barnen 
nu inte har invanda mönster i samma utsträckning som förr. Pedagog 2 framhåller att 
genus är något som bör vara naturligt och att det är viktigt att man som pedagog ser 
till sina egna värderingar i ämnet. Det är viktigt att pedagogerna visar att det är okej 
att bryta könsmönstren, men det får samtidigt inte gå till överdrift. 

Pedagog 2: Man ska vara öppen så att barnen kan få leka på olika sätt, men ändå inte 
överdriva. För jag tycker att det blir mycket ibland att, pojkar ska leka med dockor bara 
för att. Det tycker jag, det är lite väl mycket.   

Att genus är en viktig del i verksamheten är alla överens om. Det framgår att genus är 
något som ska genomsyra arbetet överlag och inte bara tas upp vid planerade 
tillfällen. Både den fysiska och psykiska miljön ska vara tillåtande så alla barn får 
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samma möjligheter. Pedagog 1 menar att det ska finnas samma gränser för alla och 
verksamheten ska vara lika tillåtande för alla. En annan aspekt som blir tydlig i 
intervjuerna är samhällets påverkan. Barnen leker det som marknadsförs för dem ute 
i handeln, menar pedagog 1, både hemma och på förskolan. Samhället ger barnen 
signaler och barnen leker det som vänder sig till dem, i exempelvis leksaksaffärer.  

Pedagog 3: Genus i verksamheten har en stor betydelse, för samhället är uppbyggt av 
stereotypiska könsroller. Jag vill inte att det ska vara så, för det gör att alla inte är lika 
värda. 

Pedagogerna uttrycker en liknande barnsyn, där de ser till barnen som enskilda 
individer och inte som grupper utifrån kön. Oavsett kön ska alla barn i verksamheten 
tilldelas samma möjligheter och tillåtas vara som de själva vill. Öppenhet och respekt 
från pedagogerna är en viktig del i den psykiska miljön i strävan mot en jämställd 
verksamhet. Pedagog 2 framhåller sig själv och sitt sätt att skapa möjligheter för 
barnen. I bemötandet med barnen försöker hon ge barnen fler alternativ, men även 
samma alternativ oavsett vilken individ som står framför henne. Det är viktigt att 
tänka sig för i sitt bemötande så man inte bara kopplar ihop könen med de 
könstereotypa mönster och material som finns. Medvetenheten finns dock att man 
ibland uttrycker sig fel, samtidigt som man försöker så gott man kan.  

4.1.1.2 Förhållningssätt till genus i praktiken 
Det är viktigt att som pedagog göra så att barnen ser alla saker och möjligheter enligt 
pedagogerna. Tidigare har diskussioner förts i arbetslaget kring vilka för- och 
nackdelar som kan uppkomma genom vrår (såsom bilhörna och dockrum). Pedagog 3 
påpekar att dessa vrår finns på avdelningen och för att kunna motverka de 
traditionella könsrollerna är det viktigt att utforma dessa till att bli tillgängliga för 
alla, oavsett kön. Dock finns det vissa aspekter som kan skapa hinder för hur mycket 
man kan förändra. En avgörande del är den ekonomiska biten, pedagog 3 förklarar 
att de än så länge inte har kunnat köpa in det material de önskar, detta har gjort att 
utformningen av miljön på avdelningen hittills har fått stå tillbaka.  

Gruppkonstellationer i verksamheten är något som har fått ändrat fokus. Tidigare, 
menar pedagog 2, att man gärna när man delade in barnen i grupper såg till att det 
fanns en jämn fördelning av flickor och pojkar i dem bara för att det skulle vara 
jämställt. Nu tänker pedagogerna istället på vilka barn som fungerar tillsammans och 
vad barnen har för behov. Pedagog 2 lyfter fram individperspektivet och att det är 
viktigt att se till individens personlighet.   

I verksamheten är genus något som finns med som en naturlig del i vardagen menar 
pedagogerna. Det är ett ämne som genomsyrar hela verksamheten, och ett ämne som 
man i det stora hela inte planerar aktiviteter för. Förra året jobbade man med 
jämskap i förskolorna som nu är hopslagna framhäver pedagog 2. Därför tror 
pedagogen att genus är något som hela tiden finns med i tanken hos dem allihop. En 
fallgrop i verksamheten som lyfts fram är språket. Pedagog 1 menar att hon försöker 
att sköta sitt språk, och inte verbalt dela in barnen i tjej- och killgrupper.  

Pedagog 1: Jag vet förr när jag jobbade med femåringarna, då ville jag ha allas 
uppmärksamhet. Egentligen kunde jag ha sagt kom alla ***-barn [*** står för 
avdelningens namn], och det har jag fått jobba med. För förut så sa jag ”kom alla tjejer” 
och ”kom alla killar”. Varför gjorde jag så? 

I bemötandet av barnen är det återigen individen som står i fokus. Självklart finns det 
olikheter barnen emellan, men det syftar mer till olikheter i personligheterna inte 
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mellan könen. Genom diskussioner i bemötandet och interaktionen med barnen kan 
tankar och idéer väckas. Att ställa ledande frågor är något som alla tre pedagoger gör. 
Frågor som utmanar könsroller och traditionella könsmönster gör att funderingar 
hos barnen sätter igång. Dessa funderingar kan i sin tur leda till att barnens invanda 
mönster förändras.  

4.1.1.3 Påverkan av barns och elevers möjligheter till en jämställd verksamhet 
I strävan efter en jämställd förskola utgår pedagogerna dels från sina egna 
erfarenheter och sitt eget tyckande, men de utgår även från de riktlinjer som finns i 
de olika styrdokumenten. Det är tydligt att pedagogerna känner att de påverkar 
barnen positivt i arbetet med genus. Barnen blir mer öppna i sina roller och starkare i 
sig själva. Pedagog 3 menar att man behöver fostra barnen till att få en egen vilja och 
ett eget tänkande, de ska kunna vara sig själva. I strävan att uppnå detta uttrycker sig 
pedagogen såhär: 

Pedagog 3: Barn gör inte som vi säger, de gör som vi gör. Det är något vi måste tänka 
på. Vi måste våga släppa på gränserna själva. 

Att bemötandet ska vara lika, oavsett vilket kön barnet har är något som finns med 
hela tiden under intervjuernas gång. Pedagog 1 frågar sig om pojkarna är mer 
uppmärksammade i verksamheten, som många diskussioner framhäver. Hon menar 
att det finns en del sanning i det, pojkarna kan vara mer aktiva och ta mer plats i 
verksamheten, samtidigt som hon känner att flickorna har börjat tagit för sig mer än 
vad de tidigare gjort. Att ge pojkarna mer uppmärksamhet än flickorna på grund av 
deras beteenden är något som pedagogen försöker undvika. Det är svårt, men hon 
försöker.  

Barnen påverkas av samhällets normer, både i hemmet och på förskolan. Därför 
menar pedagog 2 att det är viktigt att pedagoger och föräldrar hjälps åt i strävan mot 
att bryta de traditionella könsmönstren. Har pedagogerna och föräldrarna en delad 
syn i ämnet tror pedagog 2 att en viss förvirring kan uppstå hos barnen. Det är inte 
alltid lätt att förändra föräldrarnas syn, men ett hopp om att barnen får med sig en 
liten del av förskolan finns. Arbetet vidgar mer än vad det stjälper.  

I uppfattningen om vilka hinder som pedagogernas agerande kan skapa för barnen, 
skiljer sig tankarna åt. Pedagog 1 anser att det är lätt att falla tillbaka i sina gamla 
föreställningar. Hon tror själv att hon ibland fortfarande benämner tjejer och killar 
som ett samlande begrepp och hon är medveten om att hennes gamla syn lyser 
igenom i vissa situationer. Hur man själv är fostrad spelar in menar hon, det måste 
det finnas en medvetenhet kring. Pedagog 2 talar om samspelet mellan pedagoger 
och föräldrar. Finns det skilda uppfattningar parterna emellan sätts barnen i kläm 
vilket kan utgöra ett hinder. Samtidigt som pedagog 2 ändå tror att det positiva 
överväger det negativa, något får barnen alltid med sig. Pedagog 3 ser inte att det 
finns några hinder till öppenhet. Hon menar att ämnet kan vara svårarbetat.  

Pedagog 3: Det finns inga hinder. Det kan finnas en brantare uppförsbacke, men det 
blir aldrig tvärstopp.  

4.1.2 Skola 

I intervjun som genomfördes i skolan deltog en kvinnlig lärare. Denna lärare arbetar 
på en skola med förskoleklass till år fem, där hon jobbat sedan hon tog sin examen för 
17 år sedan.  
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4.1.2.1 Syn på genus i förhållande till den pedagogiska verksamheten 
Läraren menar att begreppet genus för henne betyder könsroller, att genus är 
uppdelningen av pojkar och flickor i vardagen och även i klassrummet. Hon visar 
själv på en medvetenhet kring sin egen roll i klassrummet genom att hon anser att 
hon inte agerar utifrån föreställningar om genus, istället ser hon eleverna ut ett 
individperspektiv.  

Läraren: Eleverna är olika, därför kan man inte se på dem ur ett genusperspektiv där 
föreställningarna kring könen redan är satta. Jag ser istället på dem som individer med 
skilda förutsättningar och olika personligheter, och det är det jag utgår från när jag 
bemöter dem. 

Läraren är dock medveten om att pojkarna ofta får fler tillsägelser än flickorna. Detta 
menar hon inte beror på att ”de är pojkar”, utan hon anser att det är pojkarna som är 
den grupp som är oftast högljudd och stökig i klassen.   

I den egna verksamheten är sammansättningen av elevgruppen av stor betydelse. 
Beroende på hur gruppen ser ut är behovet av ett aktivt arbete med just genus och 
jämställdhet olika menar läraren på. Hon menar att vissa grupper som inte är 
tillräckligt jämställda behöver jobba mer med detta medan andra grupper inte 
behöver det alls. 

4.1.2.2 Förhållningssätt till genus i praktiken 
I den klass där läraren arbetar just nu har de inte fokuserats på ett aktivt 
genusarbete. Detta dels för att denna grupp inte varit i behov av det och dels för att 
genus har hamnat i bakgrunden för annat arbete. Läraren visar på en medvetenhet 
kring avsaknaden av ett aktivt arbete med genus och det blir tydlig att ett tänk kring 
genus i verksamheten inte sker särskilt ofta, varken för hennes egen del eller 
tillsammans med arbetslaget. Det framgår att genusfrågan har kommit upp på 
agendan några gånger under arbetslagsplaneringarna, men att det vid dessa tillfällen 
mer fokuserats på enstaka händelser som inträffat och hur man ska gå vidare med 
händelserna. Ingen diskussion angående ett kontinuerligt arbete med genus har förts 
i arbetslaget och därför har inget sådant arbete gemensamt planerats och genomförts 
i verksamheten.  

Som tidigare framgåtts har genusfrågan kommit upp och diskuterats i förhållande till 
verksamheten under vissa arbetslagsplaneringar. Läraren menar att i samband med 
de årliga kvalitetsredovisningarna brukar ämnet och frågan komma upp. Dessa 
kvalitetsredovisningar delas upp och ska sammanställas pojkar för sig och flickor för 
sig, och i samband med detta menar läraren på att skillnaderna resultatmässigt 
mellan könen blir mer uppenbara. I dessa sammanställningar visar det sig att det är 
pojkarna som i större utsträckning inte når upp till de satta målen. Utifrån dessa 
resultat har då en diskussion uppkommit angående skolans påverkan på resultaten. 
Hon uttrycker att de reflekterat mycket kring detta problem, men att de sedan inte 
arbetat så mycket med det efteråt.  

Läraren: Vi har utifrån resultaten diskuterat skolans roll i det hela. Är skolans 
utformning anpassad så den bättre passar flickorna? Hur behöver skolan se ut för att 
pojkarna också ska nå upp till målen?  

4.1.2.3 Påverkan av barns och elevers möjligheter till en jämställd verksamhet 
När läraren agerar och bemöter eleverna i verksamheten, utgår hon mycket från sitt 
personliga synsätt på genus. Detta synsätt har vuxit fram i förbindelse med 
läroplanen. Läraren uttrycker att hon med stöd i läroplanen och diverse 
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styrdokument, skapat egna riktlinjer för vad som är relevant för henne själv och för 
just den elevgrupp som hon arbetar med. I vardagen försöker hon att agera neutralt i 
förhållande till genus, och när de t.ex. ska dramatisera kan hon lika gärna dela ut en 
manlig karaktär till en flicka och tvärtom. Det framgår att hon hoppas på att eleverna 
i samband med sådana aktiviteter påverkas positivt av dessa och vågar vid andra 
tillfällen vara könsöverskridande.  

Läraren betonar också att hon önskar att hon skapat ett sådant klimat i klassrummet 
som är tillåtande och inte könsstereotypt. Men läraren är medveten om att det också 
finns hinder som hennes förhållningssätt till genus skapar i verksamheten. Vid 
samlingar och andra aktiviteter kan läraren avsiktligt använda sig av flickorna som en 
”vägg” mellan de stökiga pojkarna. Denna åtgärd tror hon kan leda till att flickorna 
börjar se pojkarna som jobbiga och stökiga.   

4.2 Observationer 

4.2.1 Förskola 

Avdelningen som de två observerade pedagogerna – en pedagog föll som nämnt bort 
på grund av sjukdom – jobbar på består av 36 barn varav 19 är flickor och 17 är 
pojkar. På avdelningen jobbar sex pedagoger som till större delen av tiden är 
uppdelade i två fasta grupper. Därför har vi valt att endast följa den ena gruppen. 
Tillfällena för observationerna har riktat in sig på pedagogerna i samlingar och den 
fria leken. I förskolan har fokus legat på att ur ett genusperspektiv se till 
pedagogernas agerande med barnen i olika situationer. Vi har även sett till hur de 
löser konflikter samt hur de kommunicerar med barnen utifrån kön.   

4.2.1.1 Samlingar 

En av de observerade samlingarna ägde rum innan maten i ledning av pedagog 3. 
Samlingarna introduceras alltid med en namnsång där alla sjunger tillsammans om 
vilka som är där, så observationen började i och med den sången. Därefter påvisade 
pedagog 3 att de tillsammans skulle räkna alla barnen. När alla är räknade och de 
tillsammans har konstaterat hur många som är närvarande fortsatte samlingen med 
att pedagog 3 pratade om att alla barnen är hennes stjärnor. Intrycket var att det inte 
är första gången som hon framhävde barnen som det. Därefter föreslog hon därför att 
de skulle sjunga blinka lilla stjärna. Efter sången fick barnen i samlingen vara med 
och önska vad de skulle sjunga härnäst, fördelningen från pedagogen visar sig bli att 
två flickors och två pojkars önskningar hanns med. Mellan sångerna ställde 
pedagogen olika frågor till barnen, frågor som var kopplade till sångerna. Pedagogen 
ställde frågorna på ett vis som gjorde att de riktade sig till alla barnen, hon benämnde 
”ni” och inte ”du” i frågan. Detta gjorde att alla barnen fick tillfälle att svara. Svaren 
från barnen mottogs rent allmänt och pedagogen visade sig intresserad i det som 
sades. Under samlingens gång delade pedagogen ut tillsägelser och benämnde i dessa 
barnens namn, både pojkar och flickor blev tillsagda, och tillsägelserna tycktes inte 
skilja könen emellan.  

Den andra samlingen som observerades genomfördes vid en sagosamling efter 
lunchen. Samlingarna efter lunch skedde alltid i mindre grupper i ett mindre rum 
med ungefär 6-10 barn. Denna samling leddes av pedagog 1. Samlingen började med 
en fruktstund. I denna samling finns två olika sorters frukt och pedagogen uttryckte 
att ”alla som vill ha päron får först”. Efter fruktutdelningen började pedagog 1 att 
läsa, denna gång Pettson och Findus. Under läsningen uppmärksammade pedagogen 
en flicka som störde vid flera tillfällen. Vid det första tillfället talade pedagog 1 lugnt 
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till flickan och sa till henne. Läsningen fortsatte, och efter ett tag fick pedagogen säga 
till en pojke som gjorde illa en annan pojke. Pedagogen förklarade att det gör ont när 
pojken gör som han gör, och vidtog inga fler åtgärder. I stället avbröt pedagog 1 med 
att ta fram mer frukt. Flickan som tidigare stört läsningen gjorde det igen. Pedagogen 
sa till flickan flera gånger och uttalade bland annat att ”då får man inget mer äpple”. 
Efter flera försök av pedagogen att tysta barnet bestämde pedagog 1 att flickan fick 
lämna rummet. Under läsningen fick pedagogen också svårt att läsa då en pojke vid 
ett flertal tillfällen tog tag i boken och lutade sig över och täckte den för att se på 
bilderna. För att alla barn skulle kunna se visade pedagog 1 med hjälp av händerna, 
medan hon läste, att pojken skulle backa. 

4.2.1.2 Den fria leken 

En aktivitet som gav barnen tillfälle till fri lek var vid en naturutflykt med pedagog 1 
och 3. Tillsammans gick pedagogerna med sin barngrupp till ett öppet fält med några 
träd och buskar där barnen kunde leka fritt. På platsen fanns ett jättestort träd som 
alla barn kunde klättra i samtidigt. Pedagogerna höll sig till större delen av tiden runt 
trädet. Även majoriteten av barnen valde själva att hålla sig runt trädet eller klättra i 
det. Pedagog 1 interagerade en hel del med barnen i leken och hon var själv med och 
klättrade med barnen för att visa hur man kunde göra. Pedagog 3 stod under 
trädklättringen mest på sidan där hon observerade och övervakade vad som hände. 
Pedagogen som stod på sidan påpekade detta själv och sa att ”pedagog 1 har så 
mycket energi, jag diggar henne”.  Sett till kommunikationen i denna fria lek är 
intrycket att de båda pedagogerna berömde vissa pojkar för att de klättrade högt, 
även om flickor också klättrade högt. Kommunikation skedde även med resten av 
barnen, och även de fick en del uppmuntran. 

Den andra observationen av den fria leken skedde inomhus på avdelningen efter 
lunch och samling. Observationen började med en konfliktlösning av pedagog 1, där 
en flicka slagit en pojke i leken. Pedagog 1 sa ifrån på skarpen att man inte gör så på 
någon annan. Pedagog 1 antog att flickan var trött och förhandlade fram att hon fick 
sitt gosedjur om de gick på toaletten först. Senare under samma observationstillfälle 
fick pedagog 3 säga till tre barn (2 flickor och 1 pojke) som sprang inne på 
avdelningen. Pedagogen satt på en stol vid denna händelse och sa till barnen på 
avstånd att man inte ska springa inomhus. Barnen fortsatte att springa runt och 
pedagog 3 reste sig från stolen för att ta tag i situationen. Hon tog barnen närmare sig 
och sa till dem alla bestämt att de skulle sluta. Ytterligare en stund senare satte sig 
pedagog 1 och 3 ner på den stora mattan på avdelningen. De var med och lekte, och 
samspelade med barnen. Uppfattningen var att majoriteten av de barn som närmade 
sig pedagogerna var flickor, pojkarna höll sig mer i bakgrunden förutom någon 
enstaka pojke som närmade sig mer. Även när pedagog 3 satte sig i soffan på 
avdelningen blev scenariot likadant, det var flickorna som drog sig dit.  

4.2.2 Skola 

Klassen som den observerade läraren jobbar i består av 22 elever varav 14 är flickor 
och åtta är pojkar. Alla observationer har ägt rum vid helklassituationer i 
hemklassrummet. Tillfällena för observationerna har riktat in sig på lärarens 
genomgångar och när eleverna har arbetat självständigt. Fokus under 
observationerna har legat på att ur ett genusperspektiv se till lärarens 
förhållningssätt gentemot eleverna. Vi har också kunnat observera hur läraren delar 
ut ord och tillsägelser utifrån kön. Nödvändigt att klargöra är att den observerande 
under observationer kring ordfördelning under genomgångar, endast har gjort en 
dokumentation när barn av båda könen har räckt upp handen för att svara läraren.  
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4.2.2.1 Genomgångar 

En observation ägde rum under en matematiklektion där läraren hade genomgång. 
Hon befann sig framme vid whiteboardtavlan medan eleverna satt på olika platser i 
klassrummet. Läraren framhöll att de under denna lektion skulle arbeta med den 
analoga klockan och som hjälpmedel hade läraren en klocka som hon ställde på en 
viss tid för att sedan fråga eleverna vad klockan var. För att läraren skulle veta vilka 
elever som ville svara på frågan, använde hon sig av metoden handuppräckning. 
Tilldelandet av ordet i denna observation visade på en ojämn fördelning könen 
emellan. Av de 25 tillfällen då läraren fördelade ordet, fick pojkarna ordet 14 gånger 
medan flickorna fick det elva gånger. Detta visade på en ojämn fördelning då klassen 
består av 14 flickor och åtta pojkar. Ibland svarade någon elev på hennes fråga utan 
att blivit tilldelad ordet, i vissa fall tilläts detta men oftast ignorerades det och någon 
som räckt upp handen fick ordet. Under observationen framgick det att könen i dessa 
situationer inte spelade någon roll då både flickor och pojkar i samma utsträckning 
”tilläts” tala rakt ut. Under genomgången delades åtta tillsägelser ut till klassen vid 
olika tillfällen. Även här var fördelningen mellan könen ojämna, då flickorna fick en 
tillsägelse medan pojkarna fick fyra. Dessa tillsägelser riktades antingen till enskilda 
individer eller till könen som olika grupper. Vid ytterligare tre tillfällen blev klassen 
som en hel grupp tillsagd.  

Vid en annan observation observerades en SO-genomgång där klassen och den 
observerade läraren befann sig på samlingsmattan. På mattan hade alla elever sin 
bestämda plats som läraren har beslutat om. I den mån det var möjligt satt eleverna 
varannan pojke och varannan flicka, detta var ett medvetet beslut som läraren tagit. 
Hon valde att placera ut pojkarna så de inte satt bredvid varandra, då hon av 
erfarenhet visste att det inte har fungerat med denna grupp. Vid genomgången 
pratade de om forntiden, läraren var den som höll i genomgången och fördelade 
ordet till de elever som räckte upp handen. Även vid detta observationstillfälle var det 
pojkarna som fick ordet oftast, men till skillnad från observationen ovan tilläts 
pojkarna i större grad att tala rakt ut medan flickorna blev tillsagda. Under 
genomgången tillät läraren flickorna att pyssla med andra små aktiviteter som inte 
hörde dit. När pojkarna började med mindre aktiviteter under samlingens gång blev 
de oftare tillsagda med orden ”att de stör de andra och inte visar respekt för den som 
pratar”.  

4.2.2.2 Eget arbete 

Den första observationen av eget arbete skedde i klassrummet under en svenska-
lektion. Läraren berättade för eleverna vad de fick välja mellan för arbeten under 
dagens lektion, antingen skriva sagor eller läsa. Lärarens roll under denna lektion 
blev att flyta runt i klassrummet för att hjälpa de elever som var i behov av det. Även 
här skulle eleverna använda sig av handuppräckning om de ville ha hjälp, men det 
inträffade att eleverna kom upp till henne och den elev hon hjälpte för stunden och 
ställde sig där och väntade istället. Detta tilläts från lärarens sida i vissa fall, men hon 
sade också till många elever att gå tillbaka till sina platser och räcka upp handen för 
att invänta hjälp. Dessa tillsägelser var hon konsekvent i och delade ut dem till pojkar 
och flickor i lika stor utsträckning. När läraren sedan skulle flytta sig från en elev till 
en annan tog läraren och fortsatte till eleven som befann sig närmst den elev hon 
precis hjälpt. Valde hon en annan elev längre bort motiverade hon varför hon valde 
denna med kommentarer som ”***, har räckt upp handen länge nu.” Under 
lektionens gång behövde läraren dela ut flertalet uppmaningar och tillrättavisningar, 



26 
 

både till flickor och pojkar. I detta fall var det fler pojkar än flickor som fick motta 
dessa tillsägelser.  

Andra observationen av det egna arbetet ägde rum under en matematiklektion. 
Första delen av lektionen bestod av en genomgång av hur man skriver olika datum. 
Som fortsättning på lektionen beslutade läraren att eleverna skulle fråga varandra om 
när de var födda, för att sedan skriva ned det datumet på två olika sätt. För att kunna 
genomföra denna uppgift fick eleverna tillåtelse att röra sig fritt runt i klassrummet. 
Lärarens roll i denna observation var att hjälpa de elever som inte förstått uppgiften 
och också hjälpa de elever som behövde hjälp. I denna situation tillät läraren eleverna 
att komma fram till henne för att fråga om hjälp och i och med detta var det flera 
elever som kom fram till henne samtidigt. Till slut var läraren tvungen att säga till 
eleverna att de inte kunde avbryta henne när hon stod och hjälpte någon annan elev, 
utan de var tvungna att vara tysta och vänta på sin tur.  Under lektionen observerades 
det att läraren interagerade mer med pojkarna än med flickorna. Läraren vände sig 
oftare till pojkarna för att kolla att de förstod uppgiften än till flickorna.  

5. Analys  
I detta kapitel presenteras en analys av studiens resultat. Det är en analys som vi har 
valt att dela upp med hjälp av forskningsfrågorna. Vi har gjort en närläsning av vårt 
resultat som resulterat i en tematisering av materialet. I de tre delar som utgår från 
forskningsfrågorna finns ett antal teman representerade som vi anser kan svara på 
det vi har som syfte att förmedla med studien. De teman som valts ut från resultatet 
är arbete med genus, individperspektiv, vuxnas agerande, ordfördelning, 
tillrättavisningar, möjligheter, hinder och påverkan utifrån. 

5.1 Resultatanalys 

5.1.1 Syn på genus i förhållande till den pedagogiska verksamheten 
Arbete med genus 
I förskolan framhåller pedagogerna genus som en väldigt viktig del i verksamheten. 
Pedagogerna menar att ett genustänk behöver genomsyra hela arbetet och inte bara 
tas upp vid planerade tillfällen. Eidevald (2009) visar i sin studie att risken finns att, 
trots medvetenhet om genus, pedagoger omedvetet ändå bemöter barnen utifrån 
stereotypa könsroller som gör att könsskillnader skapas. Till skillnad från 
pedagogerna påvisar läraren i skolan att hon inte arbetat aktivt med genus i den klass 
hon har nu. Hon menar att man behöver se till sammansättningen av elevgruppen. 
Behovet av ett aktivt arbete med genus ser alltså olika ut, beroende på grupp. En 
annan aspekt som gör att genus inte har fokuserats på är att det har hamnat i 
skymundan för annat arbete. Karlsons (2003) studie visar ett liknande resultat. 
Andra problem, som inte rör genus har hamnat i första rummet. Vilket leder till att 
barnens möjligheter till jämställdhet minskas då man inte medvetet arbetar med 
ämnet. Diskussioner kring genus har framkommit i den deltagande lärarens 
arbetslag, då resultat har visat att pojkarna i lika stor utsträckning inte når upp till 
målen som flickorna. Det är ett problem de har reflekterat mycket kring. Är skolan 
bättre anpassad för flickorna än pojkarna? Läraren framhåller dock att de inte 
kommit längre med arbetet än diskussioner. Einarsson (2003) menar att lärare idag 
är mer medvetna kring de könskillnader som finns och skapas i skolan. Forskaren 
menar att lärarna genom detta påverkats i att göra en förändring i deras yrkesroll. 
Resultatet i vår studie där en medvetenhet finns men ett aktivt arbete inte görs visar 
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att läraren med sitt arbetslag är på väg i riktningen mot Einarssons resultat där en 
förändring skett. Den deltagande läraren med kollegor har inte riktigt nått fram än.   

Individperspektiv 
Alla deltagande framhåller att det är essentiellt i arbetet med genus att se barnen ur 
ett individperspektiv, där alla är enskilda individer med olika behov. Läraren påpekar 
att alla barn är olika och att det därför inte går att se barnen utifrån redan satta 
föreställningar och grupperingar. Einarsson (2003) poängterar att det oftast påpekas 
att flickorna hamnar i skymundan, då pojkarna som grupp tar mer plats. Forskaren 
menar att om man ser till eleverna som individer är inte könsskillnaderna lika stora. 
Därför måste man som lärare inta ett individperspektiv. Gannerud (2001) menar att 
många lärare har inställningen att deras klassrum är könsneutralt, och att de ser till 
ett individperspektiv. Enligt Gannerud pekar forskning dock på att detta inte alltid 
stämmer. Pedagogerna i vår studie menar att barnen i verksamheten, oavsett kön, ska 
tillåtas vara som de själva vill och att pedagogerna möter barnen med öppenhet och 
respekt. Olofsson (2007) lyfter fram att utifrån hur barnen bemöts, bekräftas eller 
bestraffas deras beteenden. Författaren hävdar att man som vuxen hela tiden är med 
och skapar kön, verbalt och kroppsligt. Ett bra exempel på detta är att pedagogerna i 
förskolans observationer ofta riktar sig till alla barnen, vilket gör alla barn synliga.  

5.1.2 Förhållningssätt till genus i praktiken 

Vuxnas agerande 
Pedagogerna i förskolan menar att de har som uppgift att göra så alla barn ser alla 
saker och möjligheter. Som exempel brukar pedagogerna diskutera med och ställa 
ledande frågor till barnen som gör att tankar och idéer hos dem väcks kring de 
könsroller som finns. En annan typ av frågor från pedagogerna som visas i en av 
observationerna är öppna frågor. I en av samlingarna ställs frågor som riktar sig till 
alla barnen samtidigt, där alla får svara rätt ut. Pedagogen tillåter detta och 
benämner ”ni” i stället för ”du”. Mottagandet av svaren från barnen tas likadant av 
pedagogen, oavsett individ och kön som svarar. Detta balanserade resultat är något 
som skiljer sig med Månssons (2000), i den studien visas att det är pojkarna som får 
mest utrymme i de vuxenledda situationerna. Det är inte förrän situationerna blir 
mindre styrda av de vuxna som resultatet mellan könen jämnas ut. Pedagogernas 
respons vid dessa tillfällen blir mer balanserad och de talar mer jämlikt till båda 
könen.  

I en av observationerna var pedagogerna och barnen på en utflykt där det fanns 
möjlighet att klättra i träd. Både flickor och pojkar klättrade. Det som 
uppmärksammades var att pojkarna som grupp fick mer beröm för att de klättrade 
högt. Att bemötandet av pedagogerna skiljer sig könen emellan är något Eidevald 
(2009) också menar. I båda förskolorna i studien bemöts flickor och pojkar utifrån 
stereotypa könsroller. De förväntningar pedagogerna har på könen avspeglas i 
bemötandet. I en annan observation i denna studie uppmärksammades en annan 
form av interaktion mellan pedagog och barn. I samlingen fick barnen önska sånger, 
och fördelningen blev två pojkar och två flickors önskningar. Eidevalds resultat skiljer 
sig med resultatet i vår studie kring ordfördelning. I just samlingar i den studien 
visades det att pojkarna var den grupp som oftast fick välja först, vare sig de var 
intresserade eller inte. Flickorna fick lära sig att vänta.   

Som pedagog behöver man se till sina egna värderingar och sitt eget handlande för att 
bryta könsrollerna. Det framhävs av pedagogerna att de själva behöver släppa på 
gränserna och visa att det är okej att vara könsöverskridande. ”Barn gör inte som vi 
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säger, de gör som vi gör” är ett citat som lyfts fram. Olofsson (2007) framhåller att 
föreställningar om könen finns omedvetet i personligheten och det är inte förrän 
någon bryter mot dessa föreställningar som en reaktion sker och en medvetenhet 
uppstår. Som pedagog menar Wahlström (2003), i överrensstämmelse med det 
pedagogerna lyfter fram i vårt resultat, bör man bredda de normer och roller som 
existerar, föra in nya alternativ och själv vara en förebild för just detta i praktiken.  

Ordfördelning 
I skolan använder den deltagande läraren sig av handuppräckning vid fördelning av 
ordet. Två av observationerna visar att tilldelandet av ordet inte är jämnt. Trots att 
det är sex stycken flickor mer i klassen får pojkarna som grupp ordet oftare än 
flickorna. Denna ojämna fördelning är något som också Karlsons (2003) studie visar 
på. Under lärarledda situationer är det pojkarna som får mest utrymme. De 
samspelar med lärarna, diskuterar och visar intresse. I och med att detta beteende 
godtas av lärarna menar Karlson att könsuppdelningen i klassrummet blir tydligare. 
Studien visar även att lärarna är medvetna om detta problem, pojkarna får mer plats 
än flickorna. Einarsson (2003) har stött på ett liknande fall. Där förklarar lärarna 
problemet med att eleverna själva skapar detta. Lärarna ser sig sällan själva som 
bidragande orsaker. Vår studie visar att eleverna i observationerna ibland besvarar 
frågorna utan att ha blivit tilldelade ordet. Observationerna visar på olika resultat 
huruvida detta tillåts av läraren. I ett av fallen tillåts pojkarna i större grad att tala 
rätt ut, medan resultatet i det andra fallet könen emellan är jämnt. Sett till 
talutrymmet i observationerna kan Einarssons resultat ställas i motsats med det som 
visats i vår studie. Forskaren menar på att talutrymmet i klassrummet har blivit mer 
jämställt. Tidigare var det så att pojkarna som grupp tog den största platsen men 
Einarsson menar nu att talutrymmet ligger på hälften var.  

Tillrättavisningar 
I skolan visades det även att läraren delade ut fler tillsägelser till pojkarna än 
flickorna, oavsett om det var genomgångar eller eget arbete. Tillsägelserna uppdelade 
könen emellan riktades antingen till enskilda individer eller könen som grupp. I 
intervjun säger läraren att hon är medveten om denna snedfördelning. Hon 
motiverar detta med att pojkarna är den grupp som oftast är högljudd och stökig. 
Olofsson (2007) lyfter också fram att pojkarna får fler tillsägelser i klassrummet än 
flickorna. Även Karlson (2003) instämmer i detta och ser i sin studie att pojkarna får 
tillsägelser fortare än flickorna, och att flickornas ”påhitt” accepteras mer än 
pojkarnas. Något annat som utmärker sig i observationerna är att läraren tillåter 
flickorna att hålla på med andra aktiviteter under genomgångarna. Gör pojkarna 
likadant säger läraren oftare till dem. Detta är också något som Karlsons (2003) 
studie pekar på. Flickorna får börja med andra projekt, vilket enligt Karlson visar på 
ett ointresse i vad som sker från flickornas håll.  

Under en av observationerna i den fria leken får en av pedagogerna tillrättavisa några 
barn som springer inne. På avstånd säger hon till barnen och när de inte lyssnar inser 
hon att hon måste säga till närmare. Pedagogens tillsägelse tycks inte skilja, beroende 
på individ och kön. Eidevald (2009) däremot har i den fria leken observerat att 
pojkar och flickor i studien, blir bestraffade olika i den fria leken. Flickor blir mer 
bestraffade än pojkar, trots att det handlar om samma situationer. Genom att 
pedagogerna i Eidevalds studie bemöter könen olika, skapas idéer om hur de olika 
könen ska vara.  
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Pedagog 1 använder sig av olika metoder för tillsägelser. Något som är tydligt över lag 
är att pedagogen i sina tillsägelser benämner barnen med deras namn, och inte 
utifrån grupper. Utifrån vad det handlar om för situation agerar hon olika och 
tillsägelser sker åt båda könen. När en pojke gör illa en annan förklarar pedagogen att 
det gör ont och vidtar inga större åtgärder. En annan pojke blir tillrättavisad genom 
pedagogens kroppsspråk då han skymmer boken. Olofsson (2007) menar att det är 
viktigt att veta att man som vuxen hela tiden är med och skapar kön. Det är inte bara 
genom det verbala språket man gör det, utan även genom leenden, blickar och 
röstläge med mera. Hur pedagogerna bemöter barnen, avgör om barnens beteende 
bekräftas eller bestraffas.  En flicka stör pedagogens läsning under observationen vid 
flera tillfällen. Pedagogen säger till flera gånger men skickar till slut ut barnet. 
Månsson (2000) har i sin studie sett att flickors protester i de vuxenledda 
situationerna inte accepteras i samma utsträckning som pojkars. 

5.1.3 Påverkan av barns och elevers möjligheter till en jämställd verksamhet 

Möjligheter 
I arbetet mot en jämställd verksamhet önskar den deltagande läraren att hon skapat 
ett klassrumsklimat som inte är könsstereotypt utan i stället tillåtande. I vardagen 
försöker hon exempelvis agera neutralt, och vid dramatiseringar kan hon dela ut en 
manlig karaktär till en flicka och tvärtom. Olofsson (2007) lyfter fram en liknande 
händelse hon själv varit med om. Som pedagog hade hon när hon gett förslag till 
barnen brutit de traditionella könsmönstren och på så sätt kände hon sig fördomsfri. 
Utifrån barnens respons, att hon i stället blev en konstig fröken, kom hon till slut till 
insikt med att hennes agerande inte räckte för att skapa jämställdhet. Wahlström 
(2007) däremot lyfter fram ett nytänkande som något positivt. När man som pedagog 
och lärare breddar normerna och rollerna, kommer det finnas flera sätt att vara på 
och ändå kunna uppfylla samhällets normer. Sedan, när barnen uppnått detta, och 
skapats sig en bredare roll, kan de lämna gamla stereotyper bakom sig.  

Alla de deltagande pedagogerna känner att de påverkar barnen positivt i förhållande 
till genus. De tror att barnen blir mer öppna i sina roller och starkare i sig själva. 
Pedagog 1 känner att det är viktigt att tänka på sitt språk och exempelvis inte dela in 
barnen i tjej- och killgrupper. I arbetet med genus är de vuxnas bemötande av stor 
betydelse, enligt läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998). Hur 
man som vuxen bemöter pojkar och flickor och de förväntningar som ställs på barnen 
bidrar till att forma könens uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 
Pedagog 2 försöker i sin roll att skapa möjligheter för barnen genom att ge barnen 
fler alternativ. Inte bara det som tidigare ansetts höra till pojkar respektive flickor. 
Lpfö 98/10 framhäver just detta. Förskolan ska vara en verksamhet som motverkar 
traditionella könsmönster. Flickor och pojkar ska ha samma möjligheter att pröva 
och utveckla deras förmågor och intressen och inte begränsas utifrån könsrollerna. 
Öppenhet är något som Pedagog 3 framhåller som en viktig del för att skapa 
möjligheter för barnen. Hon anser att det inte finns något hinder för öppenhet, bara 
att det kan vara lite svårarbetat. Olofsson (2007) menar att det finns risk att man som 
pedagog inte ser de problem som kan finnas i verksamheten. Många pedagoger anser 
att de jobbar jämställt, men så är ofta inte fallet. Pedagogerna kan ha drabbats av 
könsblindhet menar författaren.  

Hinder 
Ett hinder i arbetet mot en jämställd verksamhet som läraren stött på är resultatet i 
de årliga kvalitetsredovisningarna. Resultatet ska i dessa delas upp pojkar för sig och 
flickor för sig och där visas att pojkarna har svårare att nå målen. Trots att 
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medvetenheten kring den ojämnställda verksamheten blivit större på senare år 
menar Hedlin (2006) att det fortfarande finns en stor omedvetenhet kring vad det 
ojämnställda kan skapa för problem. Eidevald (2009) frambringar även detta. Trots 
att styrdokumenten kräver att alla barn ska ha samma möjligheter vistas många barn 
i en miljö som framhäver könet och inte individen i sig. Läraren i studien är även 
medveten om ett hinder som finns i hennes klassrum. Avsiktligt placerar hon 
flickorna mellan de stökiga pojkarna trots att hon vet att detta kan göra att även 
flickorna upplever pojkarna som jobbiga. Detta medvetna val har hon gjort för att 
hon upplevt att det inte fungerat att göra på något annat sätt i denna klass. Karlson 
(2003) har i sin studie även uppmärksammat att det är pojkarna som oftast ses som 
störande i klassrummet. På grund av detta agerar läraren utifrån förutfattade 
meningar och går händelser i förväg för att förebygga problem som kanske uppstår. 
Att flickorna används som hjälp åt läraren är något som också Hedlin (2006) 
upptäckt. Flickorna förväntas att hjälpa till att hålla reda på pojkarna vilket gör att 
deras självständighet blir begränsad.  

Det är lätt att falla tillbaka i gamla föreställningar menar pedagog 1 och detta kan 
utgöra ett hinder. Pedagogen är medveten om att hennes gamla föreställningar i vissa 
situationer ibland lyser igenom. Även pedagog 2 nämner att det ibland är lätt att 
uttrycka sig fel. I bemötandet av barnen finns risk att koppla ihop barnen med vissa 
könstypa mönster och material som finns. Olofsson (2007) menar att det inte är 
konstigt att falla tillbaka till gamla föreställningar då dessa är så djupt rotade i 
personligheten.   

En fundering som uppkommer från pedagog 1 är om pojkarna är mer 
uppmärksammade i deras verksamhet. Hon tror att det finns en viss sanning i 
diskussionerna som finns i samhället. Pojkarna kan ta mer plats i verksamheten, men 
hon känner också att flickorna har börjat ta för sig mer än tidigare. Eidevald (2009) 
lyfter fram just detta. Pojkarna och flickorna får olika möjligheter att ta för sig. I 
studien visas att pojkarna oftare fick sin vilja igenom och att pojkarna som grupp 
oftare fick välja aktiviteter först. Flickor som visar sig ivriga att välja först, fick göra 
det ibland, men det var inte särskilt ofta.  

Påverkan utifrån 
Pedagogerna i förskolan lyfter även fram andra hinder i arbetet med genus, aspekter 
som påverkar verksamheten utifrån. De normer som finns i samhället påverkar 
barnen menar pedagogerna och pedagog 2 menar att de tillsammans med föräldrarna 
måste hjälpas åt att bryta de könsmönster som finns, trots att föräldrarnas syn inte 
alltid är lätt att förändra. Som pedagog och lärare är det viktigt att man har kunskap 
och medvetenhet kring hur genus påverkar samspelet mellan samhället och 
verksamheterna menar Wahlgren (2011). Samspelet skapar det som uppfattas 
”normalt” och de normer som finns i samhället kommer alltid att finnas runt barnen.  
Den ekonomiska delen är också ett hinder som lyfts fram av pedagog 3. Än så länge 
har de inte kunnat köpa i det material de har velat, vilket har gjort att miljön på 
avdelningen har fått stå tillbaka en del. Pedagogerna i Eidevalds (2009) studie 
uppger också utomstående hinder för den jämställda verksamheten. Föräldrar, miljö 
och massmedia påverkar och sällan talade pedagogerna om sitt eget bemötande och 
vad det skapade för konsekvenser.    
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Med utgångspunkt i syftet och forskningsfrågorna för studien kan vi i detta avsnitt 
diskutera likheter och skillnader mellan vårt resultat och litteraturen. Diskussionen 
ger oss även tillfälle att jämföra de möjligheter som de olika verksamheterna skapar 
för barnen.  

Viktigt att poängtera är att valet av få deltagande i studien kan ha en betydande roll 
för hur resultatet ter sig. Då vi endast har med en lärare i studien lämnas resultatet 
helt åt slumpen. Skulle fler deltagare medverkat hade resultatet självklart kunnat se 
annorlunda ut, då alla är individer med olika synsätt och ställningstaganden. 

6.1.1 Syn på genus i förhållande till den pedagogiska verksamheten 
Vårt resultat visar på en skillnad i huruvida ett aktivt genusarbete genomförs 
kontinuerligt i förskolan och skolan. Pedagogerna i förskolan menar på att genus är 
något som genomsyrar deras arbetssätt konstant medan läraren i skolan påpekar att 
de endast arbetar med genus vid behov. Denna skillnad tror vi kan ha flera möjliga 
orsaker. Precis som Karlson (2003) framhåller upplever vi att annat arbete lätt sätts i 
första hand i skolan. I förskolan arbetar man hela tiden i arbetslag, vilket gör det 
enklare att dela upp arbetet för hinna få med allt medan läraren i skolan till stor del 
får möta detta själv. Vi tror att fokus därför hamnar på färdigställandet istället för 
själva processen och detta leder till att genusarbetet inte prioriteras i skolan. Att 
pedagogerna anser sig jobba kontinuerligt med detta tycker vi är bra, men det finns 
även en risk med denna inställning. Eidevald (2009) menar att trots ett aktivt arbete 
så kan pedagogerna omedvetet fortfarande bemöta barnen utifrån stereotypa 
könsroller. Därför känner vi att det är av stor betydelse att ständigt reflektera över sin 
roll, både på egen hand och tillsammans i arbetslaget.  

Resultatet visar på en enighet i behovet av ett individperspektiv för skapandet av en 
jämställd verksamhet. De är överens om att de som pedagoger och lärare behöver se 
barnen som enskilda individer där alla har olika behov. Detta resultat är något som vi 
ser som väldigt positivt, då de deltagande har kunskaper om hur de kan uppnå 
jämställdhet. Om denna syn sedan följs i den pedagogiska verksamheten är en annan 
historia, men förutsättningarna finns. Vi ser även detta perspektiv som nödvändigt 
för att de enskilda individerna inte ska ses utifrån normer kring de olika könen. Alla 
pojkar tar inte stor plats och alla flickor är inte tillbakadragna, ser man barnen 
utifrån olika grupper kommer många individer att hamna i kläm. Einarssons (2003) 
forskning bekräftar våra tankar. Forskaren menar att om man räknar bort de pojkar 
som tar upp störst utrymme, blir fördelningen mer balanserad. I vårt resultat visar 
observationerna i förskolan bra exempel på detta perspektiv. Istället för att se barnen 
utifrån olika grupper om kön, ser dem till barnen som individer och en hel grupp där 
alla blir uppmärksammade.  

6.1.2 Förhållningssätt till genus i praktiken 

Något som pedagogerna i förskolan lyfter fram som viktigt är att utmana könsrollerna 
som finns, dels i deras eget agerande, dels i deras sätt att diskutera med barnen. 
Uppfattningen är att pedagogernas sätt att vara gränsöverskridande ska smitta 
barnen, då pedagogerna menar att barnen inte gör som de säger utan att de gör som 
de gör. Detta sätt att agera tillsammans med barnen känns som något viktigt, då vi i 
våra roller som pedagoger och lärare ska vara förebilder för barnen och visa att det är 
okej att bryta mot normerna. Har barnen inga levande exempel i praktiken, finns 
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inget att härma och ta efter. Vi tror att det inte räcker att verbalt förmedla detta, det 
måste ses och upplevas. Olofsson (2007) understryker att föreställningar man har 
endast kan förändras om det händer något som går emot det normala. Därför tror vi 
att det är viktigt att pedagogerna själva vågar släppa på gränserna. Det verkar som en 
händelse ur en av observationerna, går emot det pedagogerna uttrycker. Särskilt 
utmärkande där var att pojkarna uppmärksammades av pedagogerna att de klättrade 
högt trots att det var flera flickor som också klättrade högt. Detta tror vi kan bero på 
att dessa pojkar kanske lyckas med något de tidigare inte har gjort eller för att 
pedagogerna har olika förväntningar på de olika könen. Enligt normen är pojkarna 
den grupp som är mer fysisk i sina ageranden och de förväntas kunna klara mer 
fysiska utmaningar än flickorna. Är detta ett omedvetet förhållningssätt pedagogerna 
har tagit till? En medvetenhet kring sitt eget agerande i dessa situationer menar vi 
kan vara av betydelse, så att man som pedagog inte faller in i ett normtänkande kring 
kön där pojkar och flickor får olika förutsättningar. Eidevald (2009) framhåller att de 
förväntningar pedagogerna har, oavsett om de är medvetna eller omedvetna, 
avspeglas i bemötandet av barnen.  

De vuxnas agerande i de olika institutionerna gick inte att se till på samma sätt, då 
upplägget av verksamheterna skiljer sig en hel del. I skolan hamnade fokus på 
lärarens ordfördelning och tillrättavisningar genom observationerna. Resultatet visar 
på en snedfördelning gällande tilldelandet av ordet i klassrummet. Pojkarna är den 
grupp som ges ordet oftast under genomgångarna. Detta resultat visar sig både skilja 
och stämma överrens med vad forskning visar på. Karlson (2003) har fått fram ett 
resultat som liknar vårt. Karlsons resultat motiveras med att det är pojkarna som 
visar mest intresse under lärarledda situationer och därför får de mer utrymme i 
klassrummet. Vårt resultat visar däremot en skillnad i ordfördelningen. Trots att 
både flickor och pojkar visar sig intresserade under genomgångar, är det ändå 
pojkarna som oftast blir tilldelade ordet. Vi tror att detta resultat möjligtvis kan 
uppkomma då läraren försöker kompensera pojkarna för att de är färre till antalet. 
Kompensationen blir då för stor och istället drabbas flickorna genom att de inte får 
tillräckligt med talutrymme under genomgångarna. Intressant tycker vi är att 
Einarsson (2003) i sin studie ser att talutrymmet har blivit mer jämställt, vilket alltså 
är motsatsen av vad denna studie och de andra forskningarna som belysts visat. Att 
det två studierna som vi presenterat i avsnittet om skolan dessutom är från samma år 
gör det hela ännu mer tänkvärt. Genom detta bekräftas våra tankar om att det är 
svårt att dra generella slutsatser i forskning som belyser just detta ämne. Det finns 
behov att se till varje enskild verksamhet och vad de har för förutsättningar. 

Även när det gäller tillsägelser i klassrummet, under både genomgångar och eget 
arbete, är pojkar den grupp som får majoriteten av tillsägelserna. Läraren är 
medveten om sitt agerande och menar att det är pojkarna som oftast är högljudda och 
stökiga i klassrummet. Detta anser vi tyder på att läraren ser till pojkarna som en 
grupp, trots att hon uttryckt en syn på eleverna ur ett individperspektiv. Självfallet 
kan det vara så att många pojkar i klassen är stökiga, men vi ser inte en gruppering av 
könen som det bästa alternativet för att beskriva klassrumssituationen. För att gå till 
botten med problemet behöver man se till varje enskild individ och vad läraren kan 
göra för att skapa bättre förutsättningar för eleverna. När fokus hamnar på att 
pojkarna är stökiga finns risken att många flickor kommer undan med hur de beter 
sig. Detta kan vi ta stöd i hos Karlson (2003) som menar att flickorna kommer undan 
lättare och deras påhitt accepteras mer än pojkarnas.  
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När det kommer till pedagogernas tillsägelser i förskolan, är uppfattningen att 
pedagogerna inte verkar göra skillnad på kön i de observationer som genomförts. 
Överlag benämner pedagogerna barnen vid namn i tillsägelserna och inte utifrån 
grupper. Eidevald (2009) menar att om pedagogerna bemöter könen olika skapas 
idéer hos barnen om hur de olika könen ska vara. Därför känner vi att det är bra att 
pedagogerna i tillsägelser benämner barnen vid namn, då ingen stämpel på ett visst 
kön skapas. Skulle pedagogerna säga ”sluta nu flickor!” tror vi att det finns en risk att 
barnen skapar sig negativa uppfattningar om det andra könet. Något som vi trots 
detta fastnade på var att en av pedagogerna vid ett tillfälle skickade ut en flicka på 
grund av hennes upprepade agerande. Månssons (2000) studie visar att flickors 
protester inte godtas på samma sätt som pojkars. På grund av få observationer har vi 
inget som styrker om detta var en engångsföreteelse eller om detta brukar 
förekomma ofta. Men, vi ser det ändå som intressant att pedagogen agerade som hon 
gjorde. Är det så att denna flickas agerande accepterades i mindre utsträckning än de 
pojkar som blev tillsagda? 

6.1.3 Påverkan av barns och elevers möjligheter till en jämställd verksamhet 

Något som lyfts i resultatet är att pedagogerna och läraren i verksamheterna ska 
jobba för att motverka könsrollerna. I förskolan anser pedagogerna att de ger barnen 
olika alternativ. Alternativ som är könsöverskridande. Läraren i skolan arbetar på ett 
liknande sätt. Vid en dramatisering kan läraren till exempel ge en manlig karaktär till 
en flicka och tvärtom. Detta för att påverka eleverna att vara könsöverskridande vid 
andra tillfällen. Att de alla jobbar på detta sätt, ser vi som en avgörande faktor. Detta 
för att vi ser pedagogernas och lärarens förhållningssätt i praktiken som den största 
delen i en förändringsprocess mot ett könsneutralt samhälle. Barnen och eleverna 
befinner sig i verksamheterna under större delen av deras vakna tid, de ser upp till de 
vuxna och därför har pedagogerna och läraren stora möjligheter till att påverka 
barnen positivt. Wahlström (2007) anser att man som vuxen i de olika 
verksamheterna behöver bredda normerna. När man gör detta finns det flera sätt att 
vara på och ändå uppfylla samhällets normer.   

I resultatet framgår det också att pedagogerna och läraren är medvetna om att deras 
förhållningssätt skapar vissa hinder för barnen i de olika verksamheterna. I skolan 
använder sig läraren medvetet av flickorna som en vägg mellan de stökiga pojkarna 
trots att hon vet att detta kan medföra konsekvenser. Läraren visar på en 
medvetenhet vilket vi tycker är bra, men vi anser att hon borde tänka över detta val 
och istället hitta en annan lösning. En lösning som inte gör att flickornas möjligheter 
begränsas. Detta fenomen menar Hedlin (2006)  inte är ovanligt. Flickornas 
självständighet begränsas genom att de förväntas hålla reda på pojkarna. Ett hinder 
som nämns i förskolan är att det är lätt att falla tillbaka i gamla mönster. Framförallt 
handlar det om språket. Att pedagogerna grupperar barnen utefter kön eller kopplar 
ihop könen med könstypiska mönster. Att hamna i dessa fallgropar är inget konstigt 
menar Olofsson (2007), då dessa föreställningar är ingrodda i personligheten. Detta 
är inget som vi ser som förvånande. Alla är vi människor och kan göra misstag, det 
viktiga är vi är medvetna om det och kan reflektera kring händelserna för att kunna 
utvecklas och föra arbetet vidare. Denna företeelse kan bli ett hinder om det inte 
finns en medvetenhet hos pedagogen. Fortsätter pedagogerna att göra dessa misstag 
om och om igen utan förändring, kommer detta att drabba barnen på olika sätt.  

En skillnad vi har sett i resultatet är att förskolan också lyfter fram yttre aspekter för 
arbetet med genus i verksamheten. En av pedagogerna menar att de behövs ett 
samarbete med föräldrarna för att få en framgångsrik utveckling, samtidigt som hon 
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också pekar på att det inte är lätt att förändra föräldrarnas syn på ämnet. Det vi 
reagerade på var att problemet lades på föräldrarna, trots att det inte alltid är 
föräldrarnas fel när deras barn agerar könsstereotypt. Självklart anser vi också att ett 
samarbete mellan hemmet och verksamheten är nödvändigt, men för oss är det mest 
väsentligt att förändra barnens syn och inte föräldrarnas. Resultatet visar också på att 
pedagogerna framhåller samhället som en bidragande orsak. Att barnen påverkas av 
det som samhället förmedlar och det som är normen idag. Pedagogerna visar här på 
en medvetenhet kring samspelet mellan samhället och verksamheten, vilket 
Wahlgren (2011) menar är väldigt viktigt. De normer som förmedlas från samhället 
kommer alltid att finnas kring barnen. Att medvetenheten finns hos pedagogerna 
anser vi är bra, samtidigt som vi känner att ett agerande rent praktiskt också behövs. 
Det kan vara lätt att vid vissa tillfällen att lägga skulden på något eller någon annan, i 
detta fall samhället, för att själv inte känna sig ansvarig. Den ekonomiska biten är 
också något som lyfts fram i resultatet av en av pedagogerna. Miljön i verksamheten 
har fått stå tillbaka på grund av att pengar inte funnits till inköp av material. Då 
förskolan är nybyggd och verksamheten endast befunnit sig i dessa lokaler några 
månader, förstår vi problemet med den ekonomiska biten. Lokalerna känns tomma 
och det är en brist på material eftersom bara vissa saker har följt med från den gamla 
förskolan. Här förstår vi att pedagogen ser detta som ett hinder i deras verksamhet, 
men vi känner att det går att jobba med just genus även på andra sätt. Man får göra 
det bästa man kan med det man har. Att pedagogerna anger utomstående hinder, är 
något som även Eidevald (2009) sett i sin studie. Det är alltså inte ovanligt att 
pedagogerna i förskolan ser andra hinder än sig själva.  

Något vi finner väldigt intressant i det föregående stycket är att det bara är förskolan 
som lyfter yttre faktorer som ett hinder för verksamheten. Läraren nämner inget om 
detta, utan hon utgår från sig själv och skolan som verksamhet och vad de kan skapa 
för möjligheter och hinder för eleverna. Detta tror vi kan bero på att förskolan arbetar 
mer aktivt med genus, vilket gör att de också blir medvetna om vad som påverkar 
deras arbete förutom dem själva.  

6.2 Metoddiskussion 

Genom intervjuer fick vi in en stor mängd data, vid några få tillfällen, på ett effektivt 
sätt. Intervjuerna gav oss möjlighet att se till pedagogerna och lärarens personliga 
åsikter kring ämnet och hur de såg till sin egen roll i verksamheten i arbete för 
jämställdhet. Valet av enskilda intervjuer känner vi har fungerat bra. Vi tror att 
svaren från de deltagande blev mer sanningsenliga i de enskilda intervjuerna då de 
intervjuade inte kunde färgas av någon annans svar. Hos de intervjuade fanns även 
en medvetenhet om att vi senare skulle observera dem, och därför tror vi att de 
deltagande fick en chans att djupare förklara sina personliga arbetssätt innan vi 
studerande gick ut med ett värderande öga. Ett hinder som kunde finnas med att 
genomföra intervjuerna enskilt tror vi kunde vara att de intervjuade blev pressade att 
lämna svar som uppfattades bra och korrekta då allt fokus låg på den enskilde 
pedagogen eller läraren.  

Genomförandet av observationer upplever vi har varit svårt men bra. 
Observationerna gjorde att vi kunde skapa oss en helhetsbild över verksamheterna 
och hur pedagogerna och läraren arbetade mer konkret i praktiken. Ett 
sammanställande mellan det som sagts i intervjuerna och det som visats i 
observationerna kunde göras och genom detta kunde vi få en djupare förståelse över 
pedagogernas och lärarens situationer i verksamheterna. Observationerna kunde 
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komplettera intervjuerna. Vi tycker att observationerna var en effektiv men svår 
metod för oss som inte är särskilt erfarna med detta tillvägagångssätt. Svår på det 
sättet att en osäkerhet fanns om man hade skapat en autentisk bild av situationerna 
samtidigt som det var svårt att få med alla detaljer när många intryck kom på en 
gång. Vid skrivandet av observationernas resultat stötte vi på ett problem. Det var 
svårt att redogöra för händelserna utan att blanda in barnen för mycket då vi inte 
hade frågat föräldrarna om lov för barnens delaktighet. Detta gjorde att vi var 
tvungna att avstå vissa detaljer som gjorde att analysen försvårades.  

Som tidigare nämnts, är vi medvetna om att den ojämna fördelningen mellan 
pedagoger och lärare kan ha kommit att påverka det slutliga resultatet för studien. 
Genom att tre pedagoger deltog och endast en lärare riktades uppmärksamheten i 
skolan endast åt den deltagande läraren medan vi i förskolan hade fått flera 
individers åsikter och ageranden att arbeta med. I efterhand upplever vi att det skulle 
varit av betydelse att ha involverat fler deltagare, både pedagoger och lärare. Detta för 
att kunna skapa en större bredd i studien, där ingen deltagare hade blivit mer 
avgörande för resultatet än någon annan.  

6.3 Slutsatser 
Studien visar på en skillnad mellan de olika verksamheterna gällande genusarbete. 
Förskolan arbetar aktivt med ämnet medan skolan inte gör det. Genusarbete 
genomsyrar hela förskolans verksamhet medan det i skolan endast tas upp vid behov. 
Båda verksamheterna är dock överens om att ett individperspektiv från de vuxnas 
sida krävs för skapandet av en jämställd verksamhet.  

Skolan och förskolan jobbar för att motverka de könsstereotypa rollerna. Att vara en 
förebild för barnen i de olika verksamheterna är väsentligt för att vara ett levande 
exempel på att det är okej att bryta mot normerna då barnen inte gör som vi säger, de 
gör som vi gör, vilket också en pedagog lyfter fram. Studiens observationer visar dock 
att det är pojkarna som i skolan får ordet mest men även flest tillsägelser. I förskolan 
verkar inga större skillnader på kön göras.  

Studien visar även på en medvetenhet från pedagogernas och lärarens sida, att de 
behöver erbjuda barn och elever olika alternativ och olika sätt att vara 
könsöverskridande. Detta arbetas det också med i båda verksamheterna, vilket de 
vuxna ser som att de skapar möjligheter för barnen. Dock är de också medvetna om 
att deras förhållningssätt kan skapa hinder för barnen. 

6.4 Nya forskningsfrågor 

Något som slog oss redan tidigt i denna studie var avsaknaden av forskning kring 
arbetet med genus i skolan. Majoriteten av de studier som genomförts i ämnet har 
fokuserat på förskolans verksamhet. Därför anser vi att det är nödvändigt att forska 
mer kring detta i skolan, då det i vårt resultat framkommer att det är där de största 
skillnaderna syns. Intressant vore också att få barnens perspektiv på hur de tycker att 
verksamheten är utformad efter deras behov. Mycket forskning utgår från pedagoger 
och lärare, därför känns det extra viktigt att studier utifrån barnen genomförs. Båda 
verksamheterna är till för barnen, därför måste vi få en uppfattning om vad de tycker.   

6.5 Pedagogisk relevans 

Väl uttryckt i de båda läroplanerna finns verksamheternas ansvar att skapa en 
likvärdig utbildning för alla barn, oavsett kön. Alla barn har rättigheter till ett 
likvärdigt lärande. Trots detta visar forskning och vår studie på att kraven inte alltid 
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uppnås. Vi anser att det är viktigt att belysa detta ämne så att fler ska få upp ögonen 
för den ojämställdhet som fortfarande finns. Även fast många verksamheter har 
kommit långt i detta arbete, är det fortfarande en bra bit kvar till mål.  

Genom vår studie har vi själva skapat oss en medvetenhet kring de fallgropar som 
man kan stöta på i de olika verksamheterna. Dessa kunskaper kommer vi bära med 
oss ut i arbetslivet och själva sätta i verk för att skapa en jämställdhet på vår 
kommande arbetsplats. Vi hoppas också att de deltagande och läsarna av studien 
reflekterar över sitt eget förhållningssätt till genus i praktiken för att kunna föra sin 
personliga utveckling framåt.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Missivbrev till pedagoger och lärare 

2013-09-23 

Akademien för utbildning, kultur och kommunikation – Mälardalens högskola 

 

Hej pedagoger och lärare! 

Vi heter Rebecca Sjölund och Anna Hillius, för tillfället läser vi sista terminen på 

lärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Just nu arbetar vi med vårt 

examensarbete som har till syfte att belysa området genus och vi hoppas att ni kan 

hjälpa oss att fullfölja vårt arbete genom er delaktighet. 

Studiens fokus kommer att ligga vid er pedagoger och lärares syn på genus och ert 

agerande med barnen ur ett genusperspektiv i verksamheten. Genom detta hoppas vi 

kunna undersöka vad det kan skapa för möjligheter och förutsättningar för barn och 

elever i verksamheten. Vi vill alltså med intervjuer få er syn på genus i det stora hela, 

men även hur ni ser på genus i verksamheten. Detta har vi sedan tänkt komplettera 

med observationer av er och ert förhållningssätt i praktiken för att i ett bredare 

perspektiv kunna se hur arbetet med genus hos just er ser ut och vad det skapar för 

möjligheter hos barnen och eleverna.   

I studien kommer vi att ta hänsyn till de forskningsetiska riktlinjerna vilket innebär 

att syftet för studien är presenterat för er och att ni själva får bestämma om ni vill 

medverka, eller på något sätt avbryta ert deltagande. Namn på både er och er 

verksamhet kommer att vara anonyma, vilket gör att inga utomstående kan ta del av 

avslöjande uppgifter. Uppgifter om er får heller inte användas eller lånas ut för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Personuppgifterna får heller 

inte användas för något som direkt påverkar den enskilde individen. 

För oss är det bra om ni hör av er till oss så snabbt som möjligt om det är så att ni 

redan innan studiens början känner att ni inte vill deltaga. Detta skulle underlätta 

vårt arbete. 

När arbetet och studien är avslutat får ni självklart ta del av det genom ett färdigt 

exemplar. Vid frågor, tveka inte att höra av er till oss eller vår handledare! 

Med vänliga hälsningar; 

Rebecca Sjölund 
Anna Hillius 

Handledare: 
Margret Obondo 
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Bilaga 2 

Intervjuguide – lärare och pedagoger 

 

Öppningsfrågor: 

- Hur länge har du arbetat som pedagog/lärare?  

- Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats?  

 

Huvudfrågor: 

Syn på genus i förhållande till den pedagogiska verksamheten 

 Vad betyder begreppet genus för dig?   

 Vilken betydelse har genus för dig i den pedagogiska verksamheten?  

 Hur ser din barnsyn ut i förhållande till genus?  

 

Förhållningssätt till genus i praktiken 

 Vilken roll har genus i din planering av den pedagogiska verksamheten?  

 Hur arbetar du genusmedvetet i verksamheten? 

- Är genus något som du arbetar med kontinuerligt eller något som tas 

upp vid planerade situationer?  

 Hur bemöter du barnen utifrån din syn på genus?  

 Hur förhåller du dig till genus i din interaktion med barnen?  

Påverkan av barns och elevers möjligheter till en jämställd verksamhet 

 Hur tror du att din syn på genus påverkar barnens vardag? 

 Vilka möjligheter tror du att ditt agerande skapar för barnen? 

 Vilka hinder tror du att ditt agerande skapar för barnen?  

Avslutning: 

- Vid arbete med genus, utgår du från ditt personliga synsätt eller finns det 

gemensamma riktlinjer för verksamheten ni arbetar efter? 

- Känner du att vi fått med allt eller är det något du vill tillägga?  
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Bilaga 3  

Arbetsfördelning 

Vi har under studiens uppbyggnad arbetat väldigt mycket tillsammans. Detta för att 
vi upplevde att det gav oss möjlighet att hålla en röd tråd genom hela arbetet och för 
att vi skulle kunna reflektera och diskutera mer med varandra. De enda delar vi valt 
att dela upp var läsningen av litteraturen och genomförandet av observationer och 
intervjuer.   

Till litteraturavsnittet i denna studie började vi med att leta bakgrundslitteratur för 
att läsa in oss på området och inspireras till kommande delar i arbetet. Sökning efter 
tidigare examensarbeten med samma tema gjordes på databasen DiVA och där fann 
vi en hel del intressanta arbeten. Utifrån dessa kunde vi sedan få tips och idéer på bra 
och relevant litteratur till vår studie. Litteraturen vi fann var inte forskning, och 
användes därför i inledningen samt delen ”bakgrund” här i litteraturgenomgången. 

Till en början tyckte vi det var problematiskt att hitta litteratur värd att använda som 
aktuell forskning, men tillslut fann vi det vi sökte. Vi använde Google som sökmotor 
där sökorden var nyckelord för studien, såsom lärare, pedagoger, skola, förskola och 
genus. Sökningen av litteratur har vi gjort tillsammans och då det blivit en hel del att 
läsa har vi delat upp litteraturen och läst var för sig. När vi sedan läst litteraturen har 
vi bearbetat den och tillsammans skrivit litteraturgenomgången. Detta för att vi båda 
ska bli mer insatta i varandras delar och för att få en röd tråd genom arbetet. 

Därefter genomfördes datainsamlingen där vi som tidigare nämnt delade upp arbetet. 
En av oss koncentrerade sig på förskolan medan den andra på skolan. Innan 
datainsamlingen hade vi gemensamt arbetat fram en bild av vad vi skulle fokusera på. 
Resterande delar har vi sedan arbetat med tillsammans.  

Arbetet med studien har gått väldigt bra. Samarbetet har fungerat och vi har haft 
möjlighet att ta hjälp av varandra och dela med oss av våra erfarenheter, allt för att 
genomförandet skulle bli så bra som möjligt.  

  

 


