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Syftet med vår studie är att studera hur den muntliga kommunikationen mellan förskollärare 

respektive fritidspedagoger och barn samt barn emellan ser ut ur ett genusperspektiv.  

Vi har genomfört vår studie på två förskolor och en skola/fritidshem. Vi har utgått från tre olika 

situationer: fri lek, samling och måltid. 

För att besvara vårt syfte har vi använt oss av kvalitativ forskningsmetod där vi har observerat hur 

barn och lärare i de olika situationerna kommunicerar. Vi har också intervjuat fyra lärare, två 

förskollärare och två fritidspedagoger om hur de tänker om jämställdhet och traditionella 

könsmönster utifrån Lpfö 98 och Lpo 94. 

I resultatet av våra observationer har vi sett att barn behandlas olika på grund av kön, pojkar tillåts 

ta mer plats, flickor håller ordning och är mer osynliga som enskilda individer än pojkarna. Flickors 

samtal är mer ordrika, medan pojkars är mer kortfattade och därför får pojkar fler följdfrågor.  

Intervjuerna visar att förskollärarna och fritidspedagogerna har olika tankar kring jämställdhet och 

att de har kommit olika långt i sitt genus- och jämställdhetstänkande. 
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1 Inledning 

I vårt samhälle förekommer det diskussioner kring genus och jämställdhet och även i förskolan 

och skolan diskuteras detta. Att vi valt att skriva om genus och jämställdhet beror på att vi tycker 

det är viktigt och intressant och vill få mer kunskap kring ämnet. Vi vill studera hur det kan se ut i 

de olika verksamheterna som vi kommer att befinna oss i det vill säga förskola/förskoleklass, 

fritidsverksamheter och skola. Genom att belysa hur det ser ut där så kan vi få kunskap som kan 

vara oss till nytta i vår framtida yrkesutövning.  

Fokus i vår undersökning ligger på att ur ett genusperspektiv studera hur förskollärare och 

fritidspedagoger kommunicerar med barn samt hur barn kommunicerar med varandra. 

Språket spelar en viktig roll i barns förståelse av andra. När barnet har funnit nyckeln 
till språket, förändras också världen. Språket är inte bara ett uttryck, det är ett 
kommunikativt förhållande till andra. Vi kommunicerar inte endast med den andres 
föreställningar eller tankar, utan med en person, med sin speciella stil och med den 
värld hon riktar sig mot. Genom mötet med andras sätt att vara i världen lär sig barn 
förstå andra och olika perspektiv. ( Johansson, 2008, s. 23-24)   

Alla lärare ska följa gällande styrdokument och i läroplanerna står det att alla i verksamheten ska 

motverka traditionella könsmönster och främja jämställdhet mellan könen. Det gäller att som 

lärare ha ett genomtänkt och reflekterande förhållningssätt i sitt genusarbete. Lärare ska kunna 

reflektera över vad som sker i verksamheten och hur deras förhållningssätt påverkar flickor och 

pojkar. Det är av stor vikt att lärare i det vardagliga arbetet tänker och handlar på ett medvetet 

sätt framförallt mot barn, men också mot andra vuxna.  

För det är som det gamla talesättet säger: ”Barn gör inte som du säger, utan som du gör”.    
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2 Bakgrund 

Begreppet jämställdhet beskrivs av DEJA på följande vis:  

Jämställdhet råder när män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. 
Alla individer, oavsett kön, ska ges samma möjligheter och behandlas lika, under förutsättning 
att det inte finns några relevanta olikheter mellan individerna som nödvändiggör olika 
behandling och olika möjligheter. En kvinna eller en man kan realisera sina fulla möjligheter 
först när hon eller han har makten att göra det, både i tanke och handling. (Delbetänkande av 
DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan SOU 2009:64, 2009, s. 27) 

Jämställdhet handlar om förhållanden mellan män och kvinnor och begreppet jämställdhet kan 

ses som bestående av två dimensioner, dels en kvantitativ dimension och dels en kvalitativ 

dimension. Den kvantitativa dimensionen strävar efter en skapligt jämn könsfördelning. Utifrån 

en kvalitativ aspekt ska män och kvinnor ha lika villkor och samma möjligheter, skyldigheter och 

rättigheter inom alla grundläggande områden. För tillfället står den kvalitativa dimensionen i 

fokus och därför behövs det kunskap om de olika livsvillkor som berör flickor och pojkar 

(Hedlin, 2006). 

Jämställdhet kan också röra formell och reell jämställdhet. Den formella jämställdheten innebär att 

bestämmelser, styrdokument och policydokument är skrivna utifrån ett neutralt sätt att se på kön. 

Bara för att det är formulerat eller uttryckt att män och kvinnor ska ha samma rättigheter på 

pappret innebär det inte alltid att någon reell jämställdhet äger rum i verkligheten (Lif, 2008a). 

Begreppet genus definieras enligt Nationalencyklopedin på följande vis:  

genus  [je:´-], engelska gender, begrepp använt för att förstå och urskilja de föreställningar, 
idéer och handlingar som sammantaget formar människors sociala kön. Begreppet genus 
infördes i humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Relationen mellan 
könen samt varierande uppfattningar om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt 
betonas. (Nationalencyklopedin, 2009) 

Begreppet genus är ett uttryck för det sociala och kulturella kön en människa formas till. 

Begreppet kom till på grund av att det inom den samhällsvetenskapliga och humanistiska 

forskningen behövdes ett begrepp som kunde beteckna de dimensioner av manligt och kvinnligt 

som är socialt och kulturellt betingade. Genus infördes för att markera att det inte är det 

biologiska könet utan sådant som är föränderligt som syftas på. Ett genusperspektiv utgår från 

människors tankar och föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt. Genusforskningens 

syfte är att undersöka på vilket sätt våra idéer om manligt och kvinnligt skapar möjligheter, men 

även hinder inom olika områden (Hedlin, 2006).  
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Det finns två sätt att se på relationen mellan män och kvinnor. Det första kallas för särartstänkande 

och innebär att män och kvinnor i grunden är olika och på grund av det är det skillnader när det 

gäller beteende och egenskaper. Dessa skillnader kan sägas vara biologiska och går inte att ändra 

på och av den anledningen bör vi möta flickor och pojkar på två olika sätt. Det andra kallas för 

likhetstänkande och menar att män och kvinnor i grunden är lika. Kvinnligt och manligt är något 

som har byggts upp utifrån en social konstruktion och att det finns olikheter handlar om att män 

och kvinnor får olika förväntningar på sig som ska uppfyllas (Olofsson, 2007). 

2.1 Innebörden i att vara flicka eller pojke  

Den australiensiska professorn i utbildningsvetenskap tillika genusforskaren Bronwyn Davies 

menar att språket är vår sociala värld som ger oss möjligheter att utvecklas, men begränsar oss 

som människor. Alla människor måste hålla sig inom ramen för språket och reglerna för hur 

språket ska användas begränsar oss. Språket blir då det som används som hjälpmedel för att 

upprätthålla den sociala struktur som finns i samhället. Språket förmedlar uppfattningar om vad 

som är manligt och kvinnligt och barnet får när de lär sig och använder språket förståelse för hur 

de ska vara som flicka eller pojke. Språket erbjuder bara två alternativ när det gäller kön och dessa 

alternativ delas upp efter vilket könsorgan barnet har fötts med, det finns inga andra alternativ att 

välja på. Människor identifieras efter vilket kön de har och det är viktigt för alla att arbeta med 

detta för att upprätthålla sin könsidentitet, eftersom alla vill känna sig normala och accepterade av 

samhället (Davies, 2003).  

Redan på BB har omgivningen olika förväntningar och flickor och pojkar behandlas på olika sätt 

(Wahlström, 2003). Flickor och pojkar blir burna och tagna i på skilda sätt direkt efter födseln 

(Elvin-Nowak, 1999). Den australiensiske professorn i lärande Robert W. Connell skriver om 

pojken som det ”blå barnet” och flickan som det ”rosa barnet” och med detta menar han att det 

blå barnet förväntas vara starkt och argt medan det rosa barnet förväntas vara mindre aktivt och 

mer fogligt (Connell, 2003).   

Vuxna har ett ordrikt samspel med flickor, pojkar däremot får från tidig ålder klara sig mer själva 

och går därför miste om samspelet med de vuxna (Wahlström, 2003). Barn anpassar sig efter det 

beteende som de uppfattar som det korrekta utifrån reaktionerna från deras omgivning. Från 

tidig ålder utvecklar flickor och pojkar en förmåga att förstå att det finns vissa förväntningar på 

dem beroende på om de är flicka eller pojke. Flickor förväntas att vårda sitt yttre, ta hand om 

andra och vårda hemmet, medan pojkar förstår att det gäller för dem att klara av saker och att 

prestera dessa på ett bättre sätt än andra pojkar. Vid två års ålder börjar barn förstå att det finns 



 

4 

 

två kön och vad det innebär att vara flicka respektive pojke. Det gör de genom att använda sig av 

de karaktäristiska egenskaper de själva uppfattar att en flicka eller pojke ska ha (Bjerrum Nielsen 

& Rudberg, 1991). Ju äldre flickorna är som befinner sig på förskolan, desto tydligare blir deras 

sätt att bete sig efter den förväntade rollen. Dessa flickor tar på sig rollen att vara de 

omsorgsgivande, de som stöttar den som har det svårt och de som tar ansvar för andras 

välbefinnande (Johansson, 2008).  

2.2 Flickor och pojkar i förskole- och skolmiljö 

En del av barnets socialiseringsprocess innebär att pojkar uppfattar sig själva som att de ska iklä 

sig rollen som den högröstade och dominante i klassrummet eller i leken. Flickor har liksom 

pojkar agerat utifrån den förväntade rollen. Vilken innebär att flickor får lära sig att de inte bör 

träda fram med sin egen person med lika stor kraft som en pojke utan flickor ska bygga relationer 

med sin omgivning istället. Pojkar får i genomsnitt mer uppmärksamhet än flickor i 

klassrumsmiljöer, därför uppkommer generaliseringar att pojkar är krångliga och flickor är 

skötsamma, vilket dock inte innebär att alla flickor och pojkar är sådana (Bjerrum Nielsen & 

Rudberg, 1991). Positiv uppmärksamhet är något som alla människor behöver få för att kunna 

skapa sig en god självkänsla, ofta skapas självkänsla genom komplimanger eller beröm för de 

prestationer som åstadkommits (Svaleryd, 2002).  

Barnpsykiatern Gideon Zlotnik anser att barn beter sig olika beroende på det biologiska könet 

och omgivningen barn befinner sig i. Flickor och pojkar har olika hormonsammansättningar 

vilket gör att flickor och pojkar agerar utifrån skilda förutsättningar. De hormonella skillnaderna 

mellan flickor och pojkar är en del av svaret på varför deras generella olikheter i beteenden skiljer 

sig åt i deras kontakt med respektive omgivningar. Dock är miljön runt barn en annan faktor som 

påverkar när pojkar eller flickor söker sin könsidentitet. När barn börjar på förskolan och även 

sedan i grundskolan får både flickor och pojkar dubbla budskap om hur de ska bete sig för att 

vara flicka eller pojke. En pojke förväntas vara tuff, tålig, rask, orädd och aktiv, men samtidigt ska 

han uppföra sig som en flicka. Det vill säga att en pojke bör vara skötsam, sitta still, kunna 

samarbeta och vara duktig på att samtala. För en flicka handlar det om att hon ska vara hövlig, 

mjuk, se söt och snäll ut, kunna rätta sig efter regler men samtidigt busaktig, företagsam och lite 

tuff (Nordahl, 1998). Månsson (2000) har studerat interaktionen mellan de yngre barnen som är i 

åldrarna ett till tre år och deras pedagoger på förskolan. Det som hennes intervjustudie visar är att 

förskollärarna beskriver flickor och pojkar på skilda sätt, pojkar som behövande och robusta och 

flickor som smarta och självständiga. 
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Flickor och pojkar utvecklas i två helt olika världar, där flickor får birollen i förskolan medan 

pojkar får huvudrollen. Detta syns tydligt i olika situationer i förskolan, som i samlingen, måltiden 

och i den fria leken (Wahlström, 2003).  

2.3 Det säger styrdokumenten om jämställdhet 

I förskolans läroplan Lpfö 98 står följande:  

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 skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Skolverket, 2006a, s. 4) 

I Allmänna råd och kommentarer - kvalitet i förskolan står det skrivet: 

Det är viktigt att personalen: 

 aktivt arbetar för jämställdhet mellan flickor och pojkar integrerat i den pedagogiska 
verksamheten 

 analyserar sina egna föreställningar om manligt och kvinnligt och diskuterar hur den 
pedagogiska miljön kan utformas för att stärka jämställdhetsarbetet. (Skolverket, 
2005, s. 29) 

 

Förskolans uppdrag är att stärka barns alla sidor och kvalitéer och att motverka de uppfattningar 

som är bundna till kön. Jämställdhetsarbetet ska genomsyra hela verksamheten (Hedlin, 2006). I 

Lpfö 98 står det att de vuxna ska motverka traditionella könsmönster, men enligt forskning på 

området förstärker de vuxna ofta dessa istället. Att sträva mot målet i läroplanen kan upplevas 

som en svår uppgift, men med hjälp av en ökad insikt om hur de behandlar barn på grund av kön 

kan de vuxna öka sin kunskap inom ämnet och komma vidare i arbetet. Det är viktigt att komma 

ihåg att både flickor och pojkar vinner på jämställdhet. Flickor får möjlighet att bli mer 

självständiga, lära sig att säga ifrån och bli mer stolta över att vara flicka. Det är viktigt att de 

vuxna i förskolan ger flickor tillfällen att känna sig modiga, starka och att flickor får lära sig att ge 

varandra uppmuntran. Pojkar får lära sig att känna närhet och kunna prata om känslor, alltså 

sådana sidor som pojkar kan behöva utveckla (Olofsson, 2007).  

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 

Lpo 94 står följande: 

Skolan skall 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 skall därför ge utrymme 
för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av 
könstillhörighet. (Skolverket, 2006b, s. 4) 
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I Allmänna råd och kommentarer – kvalitet i fritidshem står det skrivet:  

Det är viktigt att personalen: 

 reflekterar över sitt eget förhållningssätt till manligt och kvinnligt och 
diskuterar hur den pedagogiska miljön kan utformas för att stärka 
jämställdhetsarbetet och  

 aktivt arbetar för jämställdhet mellan flickor och pojkar integrerat i 
verksamheten. (Skolverket, 2007, s.26) 

 

Personal i skolans verksamheter behöver ha kunskap om vad jämställdhet är och vad deras 

förhållningssätt innebär för barnet, först då kan strategier utvecklas och ett aktivt arbete med 

jämställdhet kan påbörjas (Lif, 2008b).  

Avsikten med läroplanstexten är att de tre skolformerna, förskoleklassen, fritidshemmet och 

grundskolan ska bana väg för fler möjligheter för barnet. Förhoppningen är att det framtida 

samhället ska ge barn en verklig chans till valfrihet oberoende av dess könstillhörighet. Alla barn 

ska känna sig fria att göra val som inte bestäms av de normer som finns i samhället utan istället 

utgår från deras egna intressen (Hedlin, 2006). 

Läroplanstexten kan ge ett intryck av att arbetet som lärare ska genomföra är en lättare uppgift än 

vad den verkligen är. För det som lärarna ska bryta och förändra är de uppfattningar och tankar 

som sedan lång tid tillbaka finns knutna till ord som pojke, flicka, man och kvinna (Nordberg, 

2005).  

Det är viktigt att vuxna lyssnar på barns tankar och funderingar kring hur de tänker om sig själva 

och andra samt hur de kategoriserar människor. Detta ger en förståelse för barns syn på att vara 

flicka eller pojke. Får de vuxna förståelse för barns uppfattningar om hur de ska vara som flicka 

eller pojke blir det lättare att skapa en förändring tillsammans med barnen (Browne, 2004).   

2.4 Flickor och pojkar i den fria leken 

Leken är ett sätt för barn att lära sig på och gör barns livsvärld till en helhet. I denna livsvärld 

finns inga gränser för barns meningsskapande och det blir ett lärande för barn att hantera 

varandra genom språket och de olika handlingarna i leken. I lekens livsvärld sker ett samspel 

mellan barn och förutsättningar ändras då deltagarna i leken förändras, även regler måste 

omdefinieras och accepteras av deltagarna. Detta gör att leken blir ett gott forum för barn att 

utveckla sin kommunikativa kompetens. Leken ger också utrymme för barn i olika åldrar att ta 

del av varandras erfarenheter och olikheter. Dessa erfarenheter använder barn sedan i leken för 

att utveckla sina tankar, sin fantasi, sitt språk och sina kroppsliga uttryck (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2006). 
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Barn väljer ofta lek utifrån de sociala förväntningar på vilket kön det har. Med utgångspunkt i det 

är olika lekar accepterade för pojkar respektive flickor. Det gör att barn blir begränsade i sina 

erfarenheter och sitt lärande (Svaleryd, 2002). I kuddrummet är det oftast enbart pojkar som 

leker, de brottas och leker vilda leker, det är alltid samma pojkar som vinner och samma som 

besegras i brottningsmatcherna. De pojkarna som besegras är de som inte har uppnått det 

traditionella könsmönstret fullt ut. Flickor får sällan chansen att vara i kuddrummet utan flickor 

väljer istället lugnare aktiviteter där deras lärare ofta befinner sig (Wahlström, 2003). Kärrby 

(1987) har sett att flickor och pojkar i leksituationer oftast leker i könshomogena grupper. 

Flickorna håller sig under leken på ett närmre avstånd till de vuxna än vad pojkarna gör. Även i 

vilka rum leken ska pågå och vilka leksaker som ska ingå i leken väljs efter kön.  

I leken fortsätter flickor att öva på de saker som de redan kan exempelvis relationer, finmotorik, 

stillhet, vara duktiga och följa regler medan pojkarna fortsätter öva på saker som de redan kan, 

rörelse, ta plats, tänja gränser, öva på att vara utan de vuxnas tillsyn (Wahlström, 2003).  

Förskolebarn använder kläder och klädesdetaljer som hjälp när de ska upprätthålla sin 

könsidentitet. Det kan vara klänningar, hårspännen för flickor och en supermansdräkt eller en 

poliströja för pojkar. Kläderna är mer än ett klädesplagg, det har en symbolisk betydelse för vilket 

kön de har. Det kan också stå för olika handlingar, exempel en pojke som har en kjol på sig är 

mer sårbar än när han inte har en kjol på sig. Kjolen står för kvinnlighet som i sin tur står för 

sårbarhet (Davies, 2003). Genom att se på kläder som finns till barn syns det tydligt hur färgkodat 

kön är och kontrasterna mellan pojk- och flickkläder är uppenbara, det går inte att ta miste på vad 

som är riktat till en pojke eller till en flicka (Svaleryd, 2002). I skolan sker en överföring av de 

traditionella könsrollerna till flickor och pojkar och vad det innebär ifråga om vilka intressen, 

leksaker, färger och kläder som är outtalat tillhörande pojkar eller flickor. Flickor och pojkar 

agerar och förstår underförstått av sina kamrater och av de vuxna i skolan vad som är det 

korrekta sättet att bete sig på (Svaleryd, 2005).  

2.5 Samlingen ur ett genusperspektiv 

I samlingen sitter barn och lärare i en ring, i ringen är alla i centrum och möts på ett jämlikt sätt. 

Samlingen har en lång tradition och har sitt ursprung i Fröbelpedagogiken där tanken med 

samlingen är att skapa en social tillhörighet och sammanhållning av gruppen (Davidsson, 2000). 

Samlingarna på förskolan utgör en tidsmässigt liten del av dagen. I samlingen är samtal, 

musicerande, gymnastiska övningar, sagoberättande, resonemang om väder och vind, datum och 
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fakta om årstiderna vanliga inslag. Förskolläraren är den som dominerar samtalen och ofta är 

samtalen till för att barnet ska erövra nya kunskaper (Rubinstein Reich, 1993).  

Samlingen i skolan ser lite annorlunda ut jämfört med förskolans, den är inte alltid i cirkel på 

grund av att lokalerna inte tillåter detta. Funktionen med samlingen är ofta att ge information om 

vad som händer eller vad som ska göras, men själva aktiviteten görs inte alltid i samlingen 

(Davidsson, 2000). Ursberg (1996) skriver att syftet med samlingen på fritidshemmet är att delge 

barnen information och för att skapa en gemenskap i gruppen. Detta görs genom de samtal som 

förs mellan fritidspedagogerna och barnen.  

Odelfors (1996) skriver att samlingen är ett tillfälle där barn får uppmärksamhet, dock ser denna 

olika ut för flickor och pojkar. Pojkar deltar mer i samtalet genom att kommentera och ge förslag. 

De svarar gärna på frågor och svarar med höga, tillgjorda röster, larvar sig gärna och får de andra 

barnen att skratta. De vill gärna ha uppmärksamhet under samlingen och det spelar inte någon 

roll om det är negativ eller positiv uppmärksamhet. Flickor däremot vill helst avstå från all 

uppmärksamhet, svarar tyst på frågorna när de måste svara och uppmanas ofta av läraren att 

prata högre. Forskning av senare datum visar ett liknande resultat, Månsson (2000) visar i sin 

studie att pojkar redan i åldrarna ett till tre år får mer utrymme än flickor då det gäller den 

muntliga kommunikationen som sker på förskolan mellan lärare och barn. På den förskolan som 

filmat sina samlingar i sitt arbete med jämställdhet, visade det sig att pojkar fick mer 

uppmärksamhet, frågor och följdfrågor från läraren. Flickor fick inte alls lika mycket 

uppmärksamhet från läraren och användes till att sitta mellan pojkar för att ordningen skulle 

upprätthållas (Wahlström, 2003). Orsaken kan vara att förskollärare förväntar sig att pojkar 

behöver röra på sig mer och därför blir det mer okej för dem att inte sitta still medan flickor har 

förväntningar på sig att de ska sitta still (Svaleryd, 2002). Eidevald (2009) har sett att pojkar tar 

mycket plats vid samlingar och detta beror till stor del på att förskollärarna ger pojkar det 

utrymmet. Förskollärarna frågar pojkar i större utsträckning vid samlingen och har också en 

större acceptans för pojkars agerande eftersom pojkar ”förväntas” inte kunna vänta på sin tur 

vilket flickorna förväntas göra. 

2.6 Måltiden ur ett genusperspektiv  

Rubenstein Reich (1993) menar att förskolan ska ta tillvara på måltiden som ett tillfälle till samtal 

med barnen. Oftast utgår samtalen från förskolläraren som bestämmer vilket ämne som ska 

behandlas och är den som talar mest i kommunikationen. Eidevald (2009) skriver att vid måltiden 

förväntas barn inte enbart fokusera på att äta utan också på att kommunicera med andra barn och 
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vuxna kring bordet. Frågorna som ställs av förskollärare till pojkar respektive flickor kan ofta skilja sig 

åt då pojkarna ofta får frågor som kräver korta svar som ja eller nej, medan flickorna får frågor som 

kräver längre svar. 

Förskolan som vi tidigare nämnt, vilka hade filmat under samlingen har också filmat under 

måltiden i förskolan. Där såg de hur flickor servade pojkar och att pojkar endast använde sig av 

”öh” när de pekade för att få det som de ville ha. Flickor och pojkar delades därför in i flickbord 

och pojkbord. Sedan pratade förskollärarna intensivt med flickorna om saker som till exempel 

hur mycket flickorna trodde att ett mjölkpaket vägde. Förskollärarna pratade mer individuellt 

med varje flicka och tilltalade dem vid namn för att de skulle känna att de har ett ”jag”. 

Förskollärarna tränade flickorna att se till sina egna behov och inte bara till alla andras och att 

varje flicka skulle få ta mer plats runt bordet. Med pojkarna arbetade förskollärarna intensivt med 

att ha tydliga regler och hjälpa dem att komma ihåg reglerna för att slippa ge dem negativa 

uppmaningar. Pojkar skulle tränas på att tänka mer på andras behov och visa förståelse för 

varandra och även samtala om känslor och relationer. Det som förskollärarna arbetade med var 

att utveckla pojkarnas språk vid matbordet, lära dem namnet på de föremål som stod på bordet 

och lära dem att tilltala varandra vid namn när de bad någon om något. Att förskollärarna 

arbetade på det här viset gjorde att flickorna kände sig mer trygga vid måltiden och kunde 

fokusera på att äta, eftersom de inte längre behövde ansvara för alla andra och se till att de följde 

reglerna. Det skapades också en större gemenskap mellan flickorna där alla umgicks med alla. 

Pojkarna kände mer trygghet vid bordet för att de fick stöd av den vuxne att hålla sig till reglerna 

och inte behövde bryta reglerna för att få uppmärksamhet från den vuxne. Pojkarna fick även en 

större gemenskap runt bordet och alla deltog aktivt i samtalen som skedde (Wahlström, 2003).  
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3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att studera hur den muntliga kommunikationen mellan förskollärare 

respektive fritidspedagoger och barn, samt barn emellan ser ut ur ett genusperspektiv. 

 Hur kommunicerar förskollärare respektive fritidspedagoger med barn i den fria leken, i 

samlingen och under måltidtiden? 

 Hur kommunicerar barn och barn emellan i den fria leken, i samlingen och under 

måltiden? 

 Hur tänker förskollärare respektive fritidspedagoger om jämställdhet och traditionella 

könsmönster utifrån Lpfö 98 & Lpo 94? 
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4 Metod 

Genom den kvalitativa forskningsmetoden kan forskaren undersöka, tolka och analysera 

samspelet mellan individer och vad individer anser om ett ämne (Repstad, 2007). Därför valde vi 

att använda oss av två kvalitativa metoder nämligen observationer och intervjuer i studien. 

Observation är en passande metod när information ska samlas in kring olika områden som rör 

handlanden och skeenden av människor i vardagliga sammanhang. Den strukturerade 

observationen används när forskaren vet vilka olika situationer och händelser som kommer att 

inträffa, då prickas dessa för i schemat (Patel & Davidson, 2003). I studien använde vi oss av 

strukturerade observationer där det även fanns möjlighet att föra fältanteckningar. 

Fältanteckningar är ett viktigt komplement till de markeringar som finns i ett observationsschema 

eftersom fältteckningarna kan få observationerna att bli mer analyserbara (Magne Holme & 

Krohn Solvang, 1991).  

Syftet med intervjuerna var att komma åt förskollärarnas och fritidspedagogernas tankar och 

funderingar om hur de vill främja jämställdhet och motverka traditionella könsmönster. Magne Holme 

och Krohn Solvang (1991) menar att om forskaren använder sig av den kvalitativa intervjun som 

metod kan denne få fram respondentens åsikter och tankar kring ämnet. Vi valde att använda ett 

standardiserat frågeformulär med öppna svarsalternativ i intervjuerna där respondenten fick svara 

utifrån sina egna tankar och erfarenheter.  

4.1 Urval 

Vi valde att göra våra observationer på två förskolor och en skola med fritidshem i Jönköpings 

kommun. De tre verksamheterna var sådana som vi kommit i kontakt med under vår 

lärarutbildning. På en av förskolorna var barnen tre till fem år gamla, på den andra förskolan var 

barnen fem år gamla och i skolan/fritidshemmet var barnen mellan åtta och tio år gamla. Antalet 

barn vi observerade var 87 i den fria leken (46 pojkar och 41 flickor), 264 i samlingarna (139 

pojkar och 125 flickor) och 94 i måltiderna (45 pojkar och 49 flickor). Dock innebär inte dessa 

siffror att det är enskilda barn utan samma barn kan vara med vid flera olika 

observationstillfällen, därav de höga observationssiffrorna av antalet barn. På den ena förskolan 

fanns 25 barn inskrivna och på den andra fanns 42 barn inskrivna. På skoltid observerades 

fritidspedagogerna tillsammans med barn ur skolår tre, och dessa barn var 84 stycken till antalet. 

Under fritidshemstid observerades fritidspedagogerna med barn i åldrarna åtta-tio år och på 

fritidshemmet fanns 82 barn inskrivna. Vi observerade sammanlagt sex förskollärare och fem 

fritidspedagoger. 
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Intervjuerna genomfördes med totalt två förskollärare och två fritidspedagoger i de respektive 

verksamheter där vi hade gjort våra observationer. Vi valde att göra intervjun med någon av de 

förskollärare och fritidspedagoger som vi observerat och detta var tre kvinnor och en man. 

Intervjuerna gjorde vi var och en och de gjordes efter att vi var klara med våra observationer.  

4.2 Genomförande 

Vi utarbetade tre olika observationsscheman med utgångspunkt i de situationer vi ville observera: 

den fria leken, samlingen och måltiden (se bilaga 1). Muntlig kommunikation är ett stort område 

och därför behövde vi dela upp och avgränsa begreppet i olika kategorier på 

observationsschemat. Att vi valde de kategorier som vi gjorde berodde på att vi var nyfikna på att 

observera just detta i vår studie och att kategorierna kändes möjliga att observera. En pilotstudie 

gjordes för att testa varje schema och dessa genomfördes på alla de tre verksamheterna. Därefter 

gjordes de ändringar som vi fann nödvändiga då några kategorier i de olika schemana inte hade 

relevans. Sedan gick vi tillsammans igenom vilka kriterierna skulle vara för de olika kategorierna i 

respektive observationsschema.  Innan vi var och en började observera i respektive verksamhet 

satte vi upp lappar med information om vår studie på en av förskolorna och på 

skolan/fritidshemmet (se bilaga 2). På den andra förskolan skickades lappar (se bilaga 3) hem till 

vårdnadshavaren som aktivt fick svara ja eller nej, om deras barn fick delta i observationerna.  

Att vi gjorde på olika sätt berodde på att det förekom olika åsikter om hur vi skulle gå tillväga i 

arbetslagen i de olika verksamheterna. I en av verksamheterna hade de som regel att en 

vårdnadshavare skulle godkänna att dess barn deltog i observationerna. Denna regel förekom inte 

på de två andra verksamheter, där de ansåg att det räckte med att sätta upp lappar för att 

informera vårdnadshavare och barn. Då vi observerade i verksamheterna använde vi oss av 

datautskrivna observationsscheman och av blyertspennor för att vi skulle kunna sudda ut om vi 

markerade fel i våra observationsscheman. Genom att vi gjorde observationerna som kända för 

barn och lärare undvek vi fällor som Patel och Davidson (2003) menar att det kan finnas risk för 

att forskaren hamnar i om denne är okänd för deltagarna. Det kan till exempel vara att forskaren 

behöver hålla observationen i minnet eller inte får möjlighet att observera när denne vill.  

När vi observerade valde vi att vara en icke deltagande observatör som var känd för de barn, 

förskollärare och fritidspedagoger vi observerade. När vi observerad försökte vi att smälta in i 

miljön så gott som möjligt för att inte barn, förskollärare och fritidspedagoger skulle störas av vår 

närvaro. Vi observerade sammanlagt 19 stycken måltider, 23 stycken fria lekar och 18 stycken 

samlingar. Vi bestämde att observationerna inte skulle överskrida 20 minuter, dock kunde de bli 



 

13 

 

kortare beroende på den observerade aktivitetens längd. Antalet barn vid observationstillfällena 

varierade även antalet förskollärare och fritidspedagoger och fördelning av flickor och pojkar 

varierade i de olika situationerna. 

Alla fyra intervjuerna ägde rum individuellt i ett enskilt rum på de respektive förskolor och skola 

med fritidshem där observationerna genomfördes. Förskollärarna och fritidspedagogerna som 

intervjuades var förberedda på att intervjun skulle ske då vi förberett dem muntligt på detta en tid 

innan intervjun skulle äga rum. Tiden som intervjuerna varade varierade mellan sju-tio minuter. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Med hjälp av det elektroniska hjälpmedlet kan 

intervjuaren gå tillbaka till den gjorda intervjun och i efterhand lyssna på tonfall eller eventuella 

ord som respondenten upprepat. Intervjuaren kan istället koncentra sig på intervjun i sig, det vill 

säga på frågorna och svaren (Trost, 2005). 

4.3 Analys 

När vi hade gjort alla våra observationer, gick vi tillsammans igenom var och ens 

observationsscheman. Vi sammanförde de markeringar som vi hade gjort under de olika 

observationerna och slog samman dessa till ett gemensamt schema för den fria leken, samlingen 

och måltiden. Därefter gick vi enskilt igenom våra fältanteckningar och skrev ner det som vi hade 

antecknat under våra observationer. Exemplen från våra fältanteckningar tolkade och analyserade 

vi gemensamt utifrån ett genusperspektiv. Vi utgick alltså från de manliga och kvinnliga 

genusstrukturer som är socialt och kulturellt rådande i samhället och våra föreställningar om vad 

som är manligt och kvinnligt (Hedlin, 2006).   

Våra fyra intervjuer transkriberade vi var och en och de kom att utgöra rådata för vår fortsatta 

tolkning av intervjuerna. Transkriberingen ger ingen exakthet i hur det som sades i intervjun 

egentligen menades av respondenten. Tolkningen av det transkriberade materialet blir således 

ingen exakt spegling av det som sades, menar Kvale & Brinkmann (2009). Vi delade upp 

intervjusvaren i olika kategorier efter hur respondenterna beskrev hur de uppfattade citaten ur 

Lpfö 98 respektive Lpo 94 (se bilaga 4) och vad de svarade på frågan hur de skulle vilja arbeta 

med jämställdhet och motverka traditionella könsmönster. Att kategorisera intervjusvar 

underlättar sammanställningen av intervjuerna menar Bryman (2002). Utifrån de tre kategorierna 

markerade vi var och en på våra egna intervjuer med hjälp av olika färger där rosa stod för den 

första frågan, gul för den andra frågan och blå för den tredje frågan. Därefter sammanställde vi 

gemensamt de fyra intervjusvaren och gjorde texterna mer läsvänliga. När vi analyserade 
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tillsammans tittade vi på likheter och skillnader mellan de fyra respondenternas svar. I vårt 

resultat är respondenternas namn utbytta.    

4.4 Etik 

Vi informerade berörd personal och barn både muntligt och skriftligt, vårdnadshavare fick 

skriftlig information om att vi skulle observera den muntliga kommunikationen vid deras barns 

verksamhet. Det framgick tydligt att medverkan i observationerna var frivillig och att alla 

uppgifter i studien skulle behandlas konfidentiellt. Förskollärarna och fritidspedagogerna som vi 

skulle intervjua fick före intervjutillfället muntligen veta att materialet som vi skulle få in genom 

intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Det är av stor vikt att forskaren berättar för berörda 

respondenter vad det är för en studie som de medverkar i för att respondenterna ska kunna bygga 

upp det förtroende som behövs för att intervjun ska ge forskaren ett användbart material till sin 

studie (Magne Holme & Krohn Solvang, 1991).  
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5 RESULTAT 

Nedan redovisas resultatet av våra observationer och intervjuer. Resultatet av observationerna 

redovisas utifrån de tre observationsområdena fri lek, samling och måltid. Det som varit fokus är 

den muntliga kommunikationen som sker mellan barn och mellan barn och vuxna. Vi har valt att 

placera vår tolkning och analys av observationerna och intervjuerna direkt i resultatdelen, 

eftersom vi har ett stort material och tror att det blir mer lättöverskådligt så.  

5.1 Fri lek på förskolan och fritidshemmet 

Samtalen som skedde mellan barnen i den fria leken handlade om den lek som pågick och förde 

leken framåt. Ofta bestod yngre barns kommunikation av att de ställde frågor eller gav varandra 

uppmaningar. De äldre barnen på förskolan kunde samtala om allt möjligt under lekens gång som 

till exempel om barnprogram eller vem som hade pruttat. Uppmaningarna mellan barnen i 

förskolan och på fritidshemmet bestod av att barnen talade om för varandra vad det andra eller 

de andra barnen skulle göra.  

Det vi har sett i våra observationer är att förskollärarna var mer delaktiga i den fria leken än vad 

fritidspedagogerna var och på grund av detta fick förskolebarnen ett större antal uppmaningar än 

vad fritidsbarnen fick. Nedan beskrivs sju olika situationer som vi har observerat under den fria 

leken på förskolan och fritidshemmet:  

Det första exemplet observerades när en förskollärare och en fyraårig flicka satt och läste ur en 

bok som handlade om en kaninfamilj. På ett uppslag fanns en bild där pappan i familjen stod och 

diskade. När flickan såg bilden kommenterade hon denna genom att säga: 

 – Varför diskar pappan? Förskolläraren: – Det är klart pappor också kan diska. Flickan svarade 
inte på detta och förskolläraren fortsatte att läsa ur boken. 

Nästa exempel är hämtade från två kojbyggen som ägde rum under två olika tillfällen på 

fritidshemmet då barnen var uppdelade i pojk- och flickgrupper. När fem pojkar från skolår tre 

byggde på en koja gav de varandra korta uppmaningar att hämta material som behövdes till 

bygget. Vid det andra tillfället var det tre flickor från skolår tre som byggde en koja. De tog efter 

att själva ha försökt en stund hjälp av en fritidspedagog. Problemet som flickorna ville ha hjälp att 

lösa var att pinnarna som de hade hittat var för korta för att bygga med. Fritidspedagogen hjälpte 

flickorna och gav dem tips och idéer på hur de skulle göra med pinnarna för att fortsätta 

byggandet. Fritidspedagogen sa till en av flickorna: 

– Du kommer nog bli konstruktör, inte konduktör men konstruktör. 
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Ett annat samtal är taget ur en situation som utspelade sig på fritidshemmet där tre flickor ur 

skolår tre lekte skola i ett klassrum. En av flickorna var fröken och de två andra var elever i leken: 

Fröken: – Jag hade glömt att skriva ut vilken dag det är, vilken dag ska det vara? Elev 1: - Tisdag, för det 
är det ju idag. Elev 2: - Vad ska det stå i boken? Elev 1: - Jo, vad jag ska göra, till exempel imorron, jag 
gör sånt som jag inte hunnit göra i skolan. Fröken: - Vilken klass är vi, 3F? Elev 1: - Nej, vi är 5F. 
Elev 2: - Har du en mobil? Elev 1: - Ja, jag har det. Elev 2: – Jag har inte. Elev 1: - Vad står det på 
tavlan? Fröken: - Nej, ni får vänta efter rasten, då berättar jag vad som står där, okej? 

På fritidshemmet ville pojkar ha uppmärksamhet mestadels av varandra för det de gjorde och fick 

detta genom att de ställde frågor till varandra. Två exempel på detta inträffade när pojkar spelade 

Play Station och bandy. Två pojkar satt på fritidshemmet och spelade ishockeyspel på Play 

Station och pojkarna kommenterade sitt spelande med följande kommentarer:  

– Såg du tacklingen jag gjorde? – Ja, den var snygg. 

 – Nej, det var nära att jag gjorde mål, det är för jag är bäst! – Nej, det är du inte! 

 – Ofta jag fick utvisning för det där, det var ju bara en armbåge i ansiktet, säger pojken och skrattar, 
vilket den andre pojken också gör.  

Ett annat exempel ägde rum när två pojkar skulle spela bandy och en flicka kom och undrade om 

hon fick vara med, varpå den ena pojken sa tyst till den andre pojken: 

 – Ska hon vara med, hon är så dålig! 

När pojkarna och flickan spelade bandy var det enbart pojkarna som gav uppmaningar till 

varandra i form av:  

– Passa!  – Passa mig!  

Flickan och en av pojkarna uppmanade den andre pojken:  

– Så får man bara inte göra som målvakt, då målvakten enligt barnen gick för långt från målet och 

plockade upp bollen med plockhandsken.  

Pojkarna ställde också frågor till varandra under matchen som till exempel:  

– Hur kunde du missa det skottet? – Är du rädd för bollen eller?  

Det fanns även inslag av att pojkarna ville göra de andra två uppmärksamma på sin prestation 

genom att utbrista: 

– Ojoj, vilket skott rätt upp i krysset.  



 

17 

 

På fritidshemmet satt en tioårig pojke och en manlig fritidspedagog och tittade på YouTube på 

internet. Det var fritidspedagogen som ville visa pojken olika konserter med en rockgrupp. När 

de satt där så sa pojken efter en stund: 

– Förut hade han sångaren i bandet mer hår på bröstet. Fritidspedagogen: – Men kollar du på sånt, är 
inte du kille? med ett lättsamt tonfall. Pojken sa inte något utan tittade vidare på konserten.  

5.2 Samling på förskolan och skolan/fritidshemmet 

I samtalen under samlingarna styrde förskollärarna och fritidspedagogerna ofta vad samtalen 

skulle handla om och samtalen kunde handla om en händelse som barnen varit med om eller 

information om vad som skulle ske under samlingen.  

Detta samtal är hämtat från förskolan då det var dags för samling med barn i tre års ålder. Precis 

innan barnen skulle samlas blev två av flickorna osams. Förskolläraren som skulle ha hand om 

samlingen pratade med alla barnen om händelsen som precis hade skett. En av de två flickorna 

får chansen att berätta vad som hänt:  

– Jag slog Emma för hon tog och slängde min tröja här (flickan visar var på golvet). Förskolläraren 
frågar alla barnen i samlingen: – Får vi slå varandra? – Hur ska man vara mot varandra? En pojke 
säger då: – Vi ska inte vara arg. Lisa slog Emma och man ska inte göra så. Förskolläraren frågar 
pojken: – Blev du ledsen då? Pojken: – Nej, jag blev inte ledsen men man får inte göra så. 

På fritidshemmet/skolan observerades barn i åldrarna 8-10 år alltid med fritidspedagoger som 

höll i samlingen. Det som observerats var att pojkar ställde frågor till fritidspedagogen genom att 

de gick undan enskilt med fritidspedagogen och ställde dem, detta var inte något som flickor 

gjorde i lika hög grad. Frågorna som pojkar ställde enskilt handlade om hur de skulle utföra 

uppgifterna som fritidspedagogerna hade berättat om i samlingen.        

Från fritidspedagogerna var det en övervikt av uppmaningar till pojkar i samlingen där de 

uppmanades både med och utan namn. Uppmaningarna bestod av att barnen skulle vara tysta 

och inte prata rakt ut. För fritidspedagogerna var det viktigt att barnen skulle sitta stilla och de 

skulle sitta på det sätt som ansågs vara det korrekta. Det korrekta sättet som barnen skulle sitta 

på, var att sitta stilla längs med mattans kant i en cirkel. Vi såg en skillnad mellan könen då 

pojkarna pratade rakt ut fler gånger än vad flickorna gjorde, pojkarna fick också fler hyssjningar 

än flickorna.  

Utifrån våra observationer har vi också hört att förskollärarna och fritidspedagogerna gav 

pojkarna fler följdfrågor när de hade berättat något än vad flickor fick i samlingen och exempel 

på dessa är:  
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– Brukar du göra det?  

– Varför känner du dig glad? 

 – Vem var du där med?   

5.3 Måltider på förskolan och fritidshemmet 

Under måltiderna kunde samtalen mellan lärarna och barnen på förskolan och fritidshemmet 

handla om händelser i verksamheterna, om barnens vardag, intressen, olika program som barnen 

sett på tv:n, spel på internet eller om tv-spel. Av de frågor som ställdes av förskollärarna och 

fritidspedagogerna var fler frågor riktade till pojkarna som nästan fick dubbelt så många 

följdfrågor som flickorna.    

Nedan beskrivs, fem olika situationer som vi har observerat under måltider på förskolan och 

fritidshemmet.  

Under en måltid på förskolan satt två pojkar vid ett bord varav en av dem hade rosa strumpor på 

sig. När den andre pojken såg detta talade han om detta för sin ”killkompis” som satt vid ett 

annat bord: 

– Kolla han har tjejstrumpor på sig. En flicka hörde detta och sa till förskolläraren som satt 
bredvid: – Benjamin har tjejstrumpor! Förskolläraren: – Nej, han har inga tjejstrumpor, det kan vara 
killstrumpor också. Flicka: – Nej, dom är rosa. Förskolläraren: – Jo, mina pojkar hemma har rosa 
tröjor på sig. 

Ett annat samtal utspelade sig när barnen satt och åt mellanmål på förskolan och en förskollärare 

och en flicka som var fyra år gammal samtalade. Förskolläraren frågade flickan om pojkar kunde 

leka med Barbie. Flickan tyckte inte att pojkar kunde göra det för Barbie är ju 

”flickbarbiedockor”. Förskolläraren sade då med en skämtsam ton i rösten att det var det värsta 

hon hade hört. Flickan konstaterar då återigen att pojkar inte kunde leka med barbiedockor för 

Barbie är nakna tjejer. Sedan skrattade flickan tillsammans med en pojke som också satt vid 

samma bord åt flickans kommentar.  

Här följer tre samtal som skedde vid ett mellanmål mellan en förskollärare, två flickor och en 

pojke som alla var mellan fyra och fem år gamla. Förskolläraren frågade alla tre barnen vad de 

skulle göra under helgen. Hon började med att fråga en av flickorna:  

– Vad ska du göra i helgen? Flicka: – Jag ska leka ute på gården. Förskolläraren: – Går du ut själv 
då? Flicka: – Med min mamma och syster, ibland själv men min lillasyster får inte gå ut själv. 
Förskolläraren: – Nej, hon är ju för liten för att gå ut själv. 
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Förskolläraren frågar även den andra flickan:  

– Vad ska du göra i helgen? Flicka: – Jag ska till A6 med min pappa. Förskolläraren: – Det brukar ni 
göra du och din pappa, är ni där varje helg eller bara ibland? Flicka: – Ibland. 

Även pojken fick frågan om vad han skulle göra i helgen. 

– Vad ska du göra i helgen? Pojken: – Jag ska åka bil. Förskolläraren: – Har din pappa bil? 
Pojken: – Ja. Förskolläraren: – Kan din pappa köra bil? Pojken: – Ja Förskolläraren: – Kan din 
mamma köra bil? Pojken: – Nej, jag ska köra bil. Förskolläraren: – Du får inte köra bil. Pojken: – 
Jag kör aldrig bil. 

Uppmaningar som gavs barn emellan bestod ofta av uppmaningar som barn hört förskollärare 

säga vid måltiderna. Några exempel på detta är tagna från förskolan. En flicka sa till en pojke som 

hade mjölk kvar i sitt glas:  

– Drick upp mjölken!  

En annan flicka sa till en pojke:  

– Man måste faktiskt smaka på såsen!  

En flicka till en annan flicka:  

– Sluta, ät ordentligt!    

På fritidshemmet samtalade en pojke och en fritidspedagog när de satt och åt frukost: 

Fritidspedagogen: – Vilka program kollar du på? Pojken: – Eurosport och TV4 Sport. Jag tittar 
mest på tv i min familj, mamma och pappa kollar minst. Fritidspedagogen: – Är det du som bestämmer 
vad ni ska kolla på? Pojken: – Nja, det är jag som vet vad vilken kanal som visar vad. Jag vet att TV4 
Sport är 18. Fritidspedagogen: – På min är TV4 Sport på kanal 60 - Vet du hur det gick för HV71 
igår? Pojken: – Ja, de vann. Mattias Tedenby fintade bort alla frölundaspelare. Han är bäst! 
Fritidspedagogen: – När får man skicka in alla spelarna? Pojken: – När det är slut. 
Fritidspedagogen: – Hur många spelare kan det vara som mest på isen? Pojken: – 12. 
Fritidspedagogen: – Nja, du får inte glömma bort domarna, de kan vara tre eller fyra också.  

5.4 Analys och diskussion av den fria leken, samlingen och måltiden 

Vi har under vår analysbearbetning fått plocka bort många situationer och exempel som vi har 

observerat. Anledningen till att vi har valt att inte ta med dessa i resultatet är att vi inte funnit 

något genusrelaterat i dem. Trots att vi inte har många exempel har vi ändå funnit stöd från 

annan forskning i de exempel vi har. Då vi har analyserat våra observationer utifrån ett 

genusperspektiv är vi medvetna om att vi kan ha påverkats av detta när vi har tolkat situationerna. 

Ett exempel på det är situationen då flickorna leker skola, där vi kan ha tolkat det flickorna gör 

utifrån en traditionell genusstruktur, då vi ser situationen utifrån vad flickor och pojkar gör och 

kanske därför tolkar leken ur detta perspektiv. 
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Olofsson (2007) skriver att det är viktigt att bemöta barn där de befinner sig och utgå från deras 

erfarenheter. Det går inte att endast överföra information utan bakgrunden till det påstådda 

måste förklaras. I exemplet där en flicka undrar varför pappan diskar tror vi att flickan sa som 

hon gjorde beroende på att hon har erfarenheten att det är vanligare att kvinnor sköter sysslor 

som dessa. Det är något som förskolläraren kan förtydliga och även fråga flickan om hur hon 

tänker och sedan bemöta flickans tankar och utifrån det förklara för flickan så att hennes 

erfarenhetsvärld breddas. Det kan i sin tur leda till att traditionella könsroller bryts. Det gäller för 

lärare att arbeta med detta i hela barngrupper.   

I exemplet med de två kojbyggena ser vi att pojkarna är mer framåt och tar egna initiativ till hur 

de ska bygga kojan och vilket material de ska använda sig av. De vill inte ha hjälp av någon vuxen 

utan litar helt på gruppens förmåga. Flickorna verkar mer osäkra och vill inte göra ”fel” även om 

de säkert skulle kunna bygga kojan själva så litar de inte på sin egen förmåga och blir extra osäkra 

när pinnarna är för korta. Att flickor beter sig mer osäkert tror vi kan bero på att de inte får öva 

sig lika mycket på konstruktionslek. Att flickorna vill ha hjälp av fritidspedagogen kan bero på att 

de vill ha vuxenkontakt och även stöd i sitt byggande för att de ska få bekräftelse att de har gjort 

rätt. Olofsson (2007) skriver att flickor får mer vuxenkontakt under den fria leken eftersom 

personalen väljer att delta mer i flickors lek då den är lugnare än pojkars. Ofta leker pojkar 

någonstans i utkanten av det avgränsade lekområdet.           

I exemplet där flickor leker skola består leken av att planera och samtala om hur leken ska vara. 

Det här tror vi kan hänga ihop med att flickor ofta relaterar till verkligheten och vill att leken ska 

vara så verklighetstrogen som möjligt och därför får själva planeringen stor plats i leken. 

Wahlström (2003) skriver att flickor väljer leksituationer där samtal får en stor del av leken och 

därför blir flickor duktigare än pojkar på att använda sitt språk.    

Wahlström (2003) betonar att det är viktigt för pojkar att visa andra pojkar att de är skickliga på 

olika saker. Det ser vi bland pojkar främst på fritidshemmet då det är av stor vikt för dem att visa 

upp sig själva och sina prestationer. Det här gör pojkar genom att ställa frågor som bekräftar 

deras prestation. I våra observationer ser vi att det råder en viss jargong mellan pojkarna, där de 

ger varandra negativ respons och kommentarer och på så vis bekräftar sig själva och sina 

prestationer. 

I exemplet där pojken och fritidspedagogen sitter och tittar på YouTube menar vi att 

fritidspedagogen sätter upp en ram för vad som ur ett genusperspektiv är accepterat att intressera 

sig för. Även om fritidspedagogen menar att vara ironisk med det han säger tror vi det kan vara 
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svårt för pojken att uppfatta detta. Lärare bör tänka på att barn ofta uppfattar det som sägs som 

det korrekta. Davies (2003) skriver att genom språket erhåller människan begrepp för vad som är 

manligt och kvinnligt och det är vuxnas sätt att kommunicera språket som blir det rätta för 

barnet.   

Under samlingarna skedde inte många samtal varken mellan barn och lärare eller mellan barn och 

barn, och det är som Rubinstein Reich (1993) skriver att samtalen i samlingen ofta domineras av 

förskolläraren. Vi anser att lärarna kan bli bättre på att ta till vara det som barn säger och inte 

dominera samtalen i så stor utsträckning som de ofta gör. I samlingen får barn chansen att svara 

på en fråga, men efter att barn svarar går läraren fort vidare i sin planering eller ger ett annat barn 

samma fråga. Om ett barn berättar något är det sällan detta leder till ett samtal utan istället 

avfärdar läraren barnet och de andra barnen får inte heller någon möjlighet att kommentera det 

sagda. 

I situationen med de två flickorna som har bråkat var det en pojke som talade om för gruppen att 

ingen får göra som flickorna hade gjort mot varandra. Det tycker vi visar att pojken vill dela med 

sig av sina känslor och åsikter och visar att han tycker flickan som slagits har gjort fel. Johansson 

(2008) har i sin studie sett att flickor på förskolan visar mer omsorg om sina kamrater än vad 

pojkar gör och det syns tydligare ju äldre flickor blir. Författaren menar att detta sannolikt hänger 

samman med att flickorna har anpassat sitt beteende utifrån samhällets förväntningar av dem 

som individer. Något vi har funderat över är om förskolläraren hade reagerat på ett annorlunda 

sätt om det hade varit två pojkar som slagits istället för de två flickorna. Hade det blivit mindre 

”uppståndelse” om det var pojkar inblandade? Detta är inte lätt att svara på, men vi tror att det 

tas på större allvar om flickor är inblandade i situationer där bråk förekommer eftersom flickor 

förväntas att uppföra sig på ett sådant sätt.  

Att pojkar ställer fler frågor enskilt till fritidspedagogen när cirkeln har upplösts och aktiviteten 

ska ta vid än vad flickorna gör stämmer inte överens med de förväntningar vi hade innan vi 

började observera. Våra förväntningar var att pojkar är de som vågar ta för sig under samlingen 

och ställa sina frågor inför alla barn. Att pojkarna ställer frågor enskilt till fritidspedagogen kan 

bero på att de blir osäkra eftersom de inte lyssnar under samlingen. Att vissa pojkar stör mer än 

att lyssna tror vi är en attityd som de ska visa. Kanske ska de verka ointresserade eftersom det 

beteendet anses som mer ”coolt” av dem än vad det är att uppmärksamt lyssna. Pojkar är de som 

till störst del utmärker sig vid samlingarna genom att de pratar rakt ut i högre utsträckning än vad 

flickorna gör. Genom detta agerande får pojkar en större del av uppmaningarna och 
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hyssjningarna riktade mot sig. Odelfors (1996) skriver att pojkar gärna vill ha uppmärksamhet 

och det spelar ingen större roll om det är i form av negativ eller positiv uppmärksamhet.  

Vi har observerat att de äldre barnen får fler följdfrågor och pojkarna får de allra flesta. Olofsson 

(2007) har iakttagit att pojkar får mer uppmärksamhet från de vuxna i samlingen. Både när barn 

är i förskole- och skolåldern får pojkar fler följdfrågor. Vi har sett att flickorna generellt sätt ofta 

är tysta och lugna i samlingen, men de tog ändå plats genom att de ställde något fler frågor till 

läraren. Det här tror vi beror på att flickorna ville göra det rätta, vara de duktiga och skötsamma 

inför läraren och bete sig på det sätt som läraren förväntar sig av dem. Det är som Bjerrum 

Nielsen och Rudberg (1991) säger att flickor och pojkar har iklätt sig de förväntade rollerna att 

agera utefter, pojkar som högljudda och flickor som ordningsamma.        

Pojkarna får fler frågor än flickorna av förskollärarna och fritidspedagogerna men ju äldre barnen 

är desto fler följdfrågor får pojkarna i förhållande till flickorna. En orsak till detta tror vi kan bero 

på att lärarna vill behålla deras uppmärksamhet i situationen. En annan orsak kan vara att pojkar 

till skillnad från flickor svarar med kortare svar eller enstaka ord och på grund av det ställde 

läraren automatiskt fler följdfrågor för att få ut mer information från pojkarna. Wahlström (2003) 

skriver att vuxna samtalar mer med flickor än vad de gör med pojkar och pojkarna går därför 

miste om att utveckla sitt språk. Eidevald (2009) menar att förskollärarna som ingår i hans studie 

har ett visst ansvar för att pojkarna svarar med kortare meningar än flickorna. Förskollärarna 

ställer frågor till pojkarna som är av det slag att de med lätthet kan besvaras med antingen ett ja 

eller ett nej. Vi tycker att lärarna behöver uppmuntra pojkarna till att samtala med längre och mer 

utförliga meningar.  

I ett av de samtal som vi beskriver, samtalar några barn och en förskollärare om färger på 

strumpor, några av barnen tyckte att en pojke hade flickstrumpor på sig bara för att de var rosa. 

Att barn har denna uppfattning tror vi beror på att vuxna överför sådana normer till barn. Det 

syns tydligt i samtalet då förskolläraren försöker förklara att det inte finns några speciella färger 

för pojkar eller flickor, men hon benämner ändå strumporna som tjej- och killstrumpor. 

Förskolläraren försöker få barnen att förstå att det är okej för pojkar att använda rosa strumpor, 

men hon markerar också för barnen att det finns tjej- och killstrumpor. Vi tycker det är viktigt att 

som lärare tänka på hur barnet uppfattar det som sägs och vad språket förmedlar till barnet. Att 

flickor och pojkar förväntas ha vissa färger på sina kläder sitter djupt rotat hos oss vuxna. 

Svaleryd (2002) skriver att kläder visar hur färgkodat kön är och vilka tydliga gränser som finns 

för vad som förväntas av flickor respektive pojkar. Det är svårt att bryta detta mönster men 
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förskollärarna och fritidspedagogerna har skyldighet att följa det som står i deras respektive 

läroplaner Skolverket (2006a) och Skolverket (2006b) vilka båda anser att personalen ska 

motverka traditionella könsmönster.  

Lärarens kommentar i exemplet om barbiedockorna tror vi inte ger flickan någon större 

förståelse för vad förskolläraren egentligen menar. Läraren borde förklara för flickan under 

situationen så att flickan får en chans att förstå att det är accepterat för både flickor och pojkar att 

leka med till exempel barbiedockor. Självklart är det viktigt att lärarna samtalar med barn både i 

grupp och enskilt vid olika tillfällen och lyfter fram och diskuterar sådana situationer.  

Vid samtalen som handlar om vad barnen ska göra på helgen ser vi att de båda flickorna svarar 

med längre meningar än vad pojken gör, han svarar ofta med ett ja eller nej. Vi tror att det är på 

grund av pojkens ja- och nej-svar som förskolläraren ställer fler följdfrågor till pojken. Vi menar 

att förskolläraren borde ställa frågor i samtalen där barnen tvingas till att svara på ett annat sätt än 

ja eller nej. Flickorna svarar trots frågornas karaktär med mer utförliga svar. Det som barnen 

berättar att de ska göra i samtalen tycker vi visar på typiska pojk- och flickbeteenden. Pojken 

uttrycker en självsäkerhet då han ska köra bil och flickan uttrycker mer omtänksamhet.  

Wahlström (2003) har genom sin studie sett att flickor både ges och tar rollen som ”hjälpfröknar” 

i olika situationer på förskolan. Det vi ser är att flickorna ofta blir hjälpfröknar och detta framför 

allt vid måltiden. Flickor uppmanar både andra flickor och pojkar med sådana uppmaningar som 

de hört sina respektive förskollärare säga. Vi tror att en anledning till det här kan vara att flickor 

ska visa sig duktiga och hjälpa sina fröknar att hålla ordning.   

I det samtal som sker mellan fritidspedagogen och en pojke om hockey är det återigen viktigt 

som lärare att tänka på vad samtalet handlar om. Wahlström (2003) menar att det kan vara lätt för 

lärare att hamna i fällan, att alltid samtala om sport, matematik och problemlösning med pojkarna 

och inte ge pojkar chansen att samtala om sina känslor. Flickor däremot får ofta samtala om sina 

känslor. Vi vill poängtera att det är i vardagen som läraren kan förändra och påverka barnen. 

Genom att på ett naturligt och inte påtvingat sätt till exempel få in samtal om känslor med pojkar 

och samtal om matematik med flickor.  

5.5 Intervju med förskollärare och fritidspedagoger 

Nedan redovisas vad de fyra intervjupersonerna ansåg om de läroplanstexter som gällde för den 

verksamhet de arbetade i och hur de skulle vilja jobba med jämställdhet.  
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Förskollärares och fritidspedagogers åsikter om hur flickor och pojkar bemöts och 
formas utifrån sitt kön i skolverksamheten 

Elin som är förskollärare menade att det var utifrån hur personalen bemötte barnen som barnen 

uppfattade vad som är kvinnligt respektive manligt. Hon menade att det var hur vuxna ledde och 

planerade verksamheten som påverkade barnen. Elin tyckte att de på förskolan försökte att se alla 

barn som individer och alla barn skulle bli sedda utifrån sina förmågor. På förskolan försökte 

personalen erbjuda många olika lekmiljöer och aktiviteter för att verksamheten skulle passa alla 

och inte vara könsbunden.  

Förskolläraren vid namn Rita hade varit med i ett projekt som kallas JIC (Jämställdhet I Centrum) 

och under projektets gång tittade de på hur flickor och pojkar bemöttes. De såg då till exempel 

att de vuxna hjälpte pojkarna i tamburen utan att de bad om det medan flickorna fick försöka 

själva på uppmaning från de vuxna. Innan personalen observerade varandra var det lätt att tro att 

ingen skillnad gjordes i bemötandet av flickor och pojkar menade Rita, men efteråt blev det 

tydligt att viss skillnad gjordes. Rita berättade att hon tänkt på hur de gjorde vid inskolning av 

barn tidigare. Om en pojke skulle skolas in tog förskolläraren ofta med sig pojken in i bilrummet 

utan att ta reda på om den sortens lek intresserade pojken.                   

Fritidspedagogen Felix menade att pojkar tar mer plats i alla skolformer än vad flickor gör. På 

skoltid och på fritidshemmet berättade han att de jobbade med rena pojk- och flickgrupper i vissa 

fall och detta för att flickor skulle lyftas fram. Felix menade att en del av undervisningen behövde 

vara könsdelad för att flickor skulle kunna lyckas och bli bättre på till exempel basket i 

idrottsämnet. På grund av att pojkarna inte släppte in flickorna i spelet var det ett bra sätt att dela 

upp flickor och pojkar. Felix menade att om flickor får chansen att öva upp sin förmåga i basket 

trodde han att de skulle tycka att undervisningen blev roligare eftersom flickorna blev deltagare i 

något där de lyckades. Felix tyckte att pojkar fick mer uppmärksamhet, men han hoppades och 

trodde att han såg lika mycket till flickor som till pojkar. Han menade att det var svårt att se hur 

han själv agerade och trodde att det behövdes någon utomstående som påtalade hur hans 

agerande gentemot flickor respektive pojkar såg ut. 

Fritidspedagogen Frida ansåg att flickor behöver synliggöras för att pojkar tar plats både på 

fritidshemmet och under lektionstid i skolan. Pojkars lekar upplevde Frida som mer vilda än 

flickors och på grund av detta kände Frida att hon behövde vara mer delaktig och nära pojkarna i 

deras lekar. När barnen skulle vara i skogen på fritidshemstid delades de upp i grupper efter kön 

för att flickorna skulle kunna få del av fritidspedagogernas uppmärksamhet och umgås 
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tillsammans med dem. Frida berättade att hon hade arbetat i verksamheter där hon upplevde att 

dessa varit mer anpassade efter sådant som pojkarna ofta uppskattade. Hon kompenserade då 

flickorna genom att erbjuda sådant som de var intresserade av som till exempel spa. Där Frida 

arbetar nu ansåg hon att verksamheten erbjöd sådant som alla barn uppskattade.  

Förskollärares och fritidspedagogers åsikter om hur de arbetar med att motverka 
traditionella könsmönster och könsroller 

Förskolläraren Elin menade att de aktiviteter som förekom på förskolan skulle utmana barnen. 

Personalen ville puffa barnen framåt för att de skulle våga pröva olika aktiviteter, sådana som 

barnen inte vanligtvis gjorde. Elin berättade att barnen inte alltid fick välja kamrater och vad de 

skulle leka. Denna uppdelning gjorde lärarna för att barnen skulle få många kamrater i gruppen 

att leka med. När de vuxna styrde barnen i leken blev de ofta uppdelade i grupper med både 

flickor och pojkar, detta bidrog till att även när barnen valde själva blev det lekar i blandade 

könsgrupper. Elin påpekade att det var viktigt för barn att de vågade sig på nya grupperingar, att 

de inte alltid lekte med samma kompisar och att de prövade på nya lekar. Hon tyckte att det fanns 

en viss skillnad mellan hur flickor och pojkar rörde sig och uttryckte sig.  

Rita menade att det var viktigt att intressera sig för barns intressen och vad de var intresserade av 

att göra. Rita var medveten om att barn kunde ha intressen som inte var av traditionellt slag och 

det som personalen förväntade sig. Hon menade att miljön på förskolan var viktig, vad den 

erbjöd barnen och vad miljön inbjöd till. Rita trodde att vuxna var duktiga på att påverka så att 

det blev på ett visst sätt utan att de var medvetna om det och hon menade att vuxna kunde tillåta 

och inte tillåta olika saker och tillade att hon trodde att vuxna tillät pojkar att vara mer högljudda.    

Felix menade att i arbetet som fritidspedagog i skolan och på fritidshemmet gick det att styra 

barnen genom det material som de blev tilldelade. På det sättet kunde läraren motverka 

traditionella könsmönster. Felix påpekade att lärare emellanåt kunde styra in barn i grupper efter 

kön, men det viktigaste var att veta varför detta gjordes menade Felix. Det viktigaste var dock att 

det bidrog till en utveckling hos barnet då en aktivitet gjorde och att det inte blev ett görande för 

görandets skull. 

Frida berättade att hon tyckte att verksamheten skulle erbjuda sådant som passar alla barn och 

inte enbart riktade sig till flickor eller pojkars intressen. Det var så hon tyckte att de gjorde i 

hennes arbetslag på fritidshemmet. Frida ansåg att hon under samverkanstid i skolan inte gjorde 

någon skillnad mellan pojkar eller flickor, eftersom alla fick göra samma aktiviteter och uppgifter. 
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Förskollärares och fritidspedagogers åsikter om hur de skulle vilja arbeta med 
jämställdhet och motverka traditionella könsmönster  

Förskolläraren Elin var nöjd med det sätt som personalen arbetade, men tyckte att de skulle 

kunnat diskutera om detta oftare och planerat arbetet med jämställdhet mer. 

Förskolläraren Rita menade att det viktigaste var att aldrig slå sig till ro eller vara nöjd bara för att 

genusarbetet hade pågått under en tid. Under den tid som arbetslaget arbetat med genus och 

jämställdhet hade de fått ett annat sätt att tänka om genus mot vad de hade tidigare. Nu lyfte de 

diskussioner och var mer observanta i sitt bemötande av barn. Rita tyckte det var intressant med 

jämställdhet och hon ansåg att observationer av varandra i arbetslaget var en bra idé. Hon 

påpekade att det var viktigt att personalen blev medveten om hur de tänkte i vardagen. 

Det arbetslag som Felix arbetar i har en jämn könsfördelning inom personalgruppen. Det var 

något som han poängterade som en fördel då barnen mötte både manliga och kvinnliga 

förebilder. En jämn könsfördelning i arbetslaget gjorde det lättare att arbeta för att motverka 

traditionella genusmönster och de olika individerna kompletterade varandra i arbetslaget.  

Frida ansåg sig vara nöjd med det sätt som arbetslaget hon ingick i arbetade med jämställdhet. 

5.6 Analys och diskussion av intervjuer 

Utifrån intervjuerna kan vi se både likheter och skillnader mellan de olika personerna som vi har 

intervjuat. En likhet som vi ser är att lärarna i alla tre verksamheterna har tankar kring 

jämställdhet och arbetar med detta även om de tänker och gör på olika sätt.      

En skillnad mellan en av förskolorna och fritidspedagogerna på fritidshemmet är att de på 

förskolan med enbart femåringar blandar grupper med flickor och pojkar medvetet under den 

fria leken och på fritidshemmet delar de upp barnen efter kön endast vid vissa aktiviteter. Vi tror 

att när barnen är yngre är det mer accepterat att flickor och pojkar leker tillsammans, men när de 

kommer upp i tre till fyra årsåldern blir könsrollerna mer tydliga på grund av att barnen har lärt 

sig vad omgivningen kräver av dem. Det är viktigt att arbeta med en atmosfär där barnen tillåts 

leka i grupper där både flickor och pojkar ingår, men även arbeta med könshomogena grupper. I 

dessa homogena grupper kan barnen få möjlighet att lära och utveckla egenskaper som de har 

mindre möjlighet att utveckla i könsblandade grupper. Olofsson (2007) menar att när flickor är i 

en flickgrupp ges de större möjligheter att bli mer självständiga, lära sig att säga ifrån och bli mer 

stolta över sig själva som flickor. Pojkar får i en pojkgrupp chansen att känna närhet och sätta ord 

på sina känslor. Vi anser att det är viktigt att de lärare som arbetar med homogena grupper 
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arbetar aktivt med att stärka barns mindre utvecklade sidor, alltså de sidor som inte anses vara 

typiska för barnets kön.  

I intervjuerna kommer det fram två olika sätt att se på pojkar. De båda fritidspedagogerna menar 

att pojkar tar mer plats på grund av att de är mer utagerande, medan förskolläraren Rita menar att 

det är de vuxna som tillåter pojkar att ta mer plats. Vi uppfattar att Rita har tänkt ett steg längre 

än fritidspedagogerna och visar en insikt i att det är de vuxna och den miljö som barn befinner 

sig i som påverkar hur barn är eller blir. Fritidspedagogerna lägger mer fokus på att förändra 

barns beteenden eller acceptera att pojkar är som de är, än att ändra sitt eget förhållningssätt 

gentemot barnen.              

Mellan våra observationer och intervjuer har vi sett vissa likheter. I intervjuerna framgår det att 

lärarna tycker att pojkarna tar eller tillåts att ta mer plats än flickorna. Detta har vi sett i våra 

observationer då pojkarna får mer uppmärksamhet i form av uppmaningar, hyssjningar och fler 

följdfrågor ställda från lärarna. I intervjuerna nämns att de vuxna ska vara förebilder för barnen 

och i våra observationer kan vi se att lärarna försöker att vara det, men att de omedvetet handlar 

efter de traditionella könsmönstren. Detta tycker vi framgår i exemplet om tjej- och killstrumpor 

och när pojken och fritidspedagogen tittar på YouTube.    
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6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

På grund av att vi är tre olika individer som har observerat är det svårt att alltid observera och 

reagera på samma sätt, eftersom barngrupperna är olika och ser olika ut har det varit svårt att 

göra precis likadant i alla sammanhang. Vi provobserverade var och en för sig och gick sedan 

igenom observationerna tillsammans och ändrade eller tog bort kategorier som vi inte ansåg vara 

relevanta för vår studie.  

Om vi hade valt att göra på ett annat sätt skulle alla tre kunnat observera tillsammans och delat 

upp kategorierna mellan oss. Det innebär att till exempel alla uppmaningar blivit observerade av 

en och samma person och det kan ses som en svaghet då det enbart blir vad en person upplever. 

Om vi hade gjort observationerna tillsammans hade det varit svårare för oss att ”smälta in” i 

miljön på samma sätt som vi nu hade möjlighet att göra. Nu har vi varit tre individer som haft 

samma utgångspunkt och detta har gett oss en styrka då vi har kunnat jämföra och diskutera våra 

upplevelser. Eftersom vi har observerat barn i ett ålderspann från tre till tio år har vi haft 

möjligheten att se hur kommunikationen mellan flickor och pojkar och mellan pojkar eller flickor 

och deras lärare kan skilja sig åt från de yngre till de äldre barnen.  

Under några observationstillfällen var vi mer fokuserade på att skriva ner markeringar istället för 

att anteckna vad som sades. En sådan situation kunde äga rum under måltiden då det var svårt att 

höra vad som sades eftersom ljudnivån kunde vara hög. Även att anteckna och lyssna samtidigt 

var en utmaning då det var lätt att bli ofokuserad när vi under korta stunder koncentrerar oss på 

att anteckna. 

Att vi valde att inte spela in kommunikationen under våra observationer berodde på att vi kände 

att det inte fanns tillräckligt med tid för att vänta in alla vårdnadshavares underskrifter då vi hade 

ett stort antal barn som fanns i verksamheterna. 

Syftet med våra intervjuer var att få höra lärarnas åsikter och tankar omkring de citat vi valde att 

läsa från läroplanen. Vår tanke var alltså inte att kontrollera att respondenternas svar stämde 

överens med det som vi observerat under våra observationer. Att vi valde att göra intervjuerna 

var och en berodde på att vi inte ville att respondenterna skulle känna sig obekväma om vi var tre 

personer mot en.  
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6.2 Resultatdiskussion    

Vi uppfattar att lärarnas kunskaper om vad genus och jämställdhet innebär samt hur de kan 

arbeta med att främja det behöver bli bättre. Genus- och jämställdhetsarbetet inom förskola och 

skola handlar ofta mer om yta än om innehåll. Bara för att dockvrån byter namn till lägenheten 

innebär inte det att det blir mer accepterat eller att pojkarna vill leka där mer. Lärare bör fokusera 

mer på att skapa en miljö där kön inte är det som avgör var barnen ska eller kan vara. Det får inte 

bli så att flickor inte alls tillåts att leka med Barbiedockor bara för att de är flickor, eller att pojkar 

inte får leka ”superhjältar” bara för att de är pojkar. Vi tror inte att lösningen är att plocka bort 

traditionella flick- och pojkföremål utan att vuxna hjälper barnen att berika leken med sådant som 

inte är typiskt för flickor eller pojkar. För att skapa en miljö på förskolan eller skolan som tillåter 

att flickor och pojkar utvecklar sidor som inte är typiska för sitt kön, krävs det att lärare samtalar 

och diskutera tillsammans med barnen. Detta kan leda till att barns tankar kan komma fram och 

att det blir en öppen och tillåtande miljö för alla barn. Browne (2004) skriver att vuxna bör lyssna 

på barns tankar och funderingar om kön. När de vuxna skapar sig en förståelse om barns tankar 

kan de lättare skapa en förändring tillsammans med barnen. Vi har sett att lärare oftast inte tar sig 

tid till att samtala med barnen om de tankar som uppkommer hos dem i olika situationer och ofta 

ger de barnen ett kort svar som talar om hur något förhåller sig. Lärare bör samtala både med 

barn enskilt och med barn i grupp och lyfta frågor som har med könsroller att göra.  

När lärare får insikt och förståelse för vad ett genus- och jämställdhetsarbete innebär fullt ut, tror 

vi att det kan upplevas som komplicerat att nå de mål som står i läroplanerna. Jämställdhetsarbete 

är ett svårt arbete eftersom traditionella könsmönster och könsroller ligger djupt rotade i 

samhället och hos oss själva och att stöta på motstånd från samhälle, föräldrar och kolleger är 

bara att räkna med. Barn har en förförståelse om vad könsroller innebär och på grund av detta 

kan lärare få svårigheter med jämställdhetsarbetet. Barn uppfattar samhällets förväntningar på 

dem i tidig ålder och det kan skapa ett motstånd från barn på grund av att de och inte förstår vad 

lärare vill förmedla. Olofsson (2007) skriver att arbetet kan kännas onödigt för att det inte blir 

någon skillnad, men påpekar ändå att med större insikt och med goda arbetsmetoder går det göra 

skillnad.  

6.3 Vidare forskning  

Om vi skulle ha gått vidare med vår studie hade det varit intressant att undersöka hur medvetna 

lärare är om hur deras kommunikation med barn påverkar barns uppfattningar om sig själva 

utifrån kön. Det skulle även vara intressant att se hur många förskolor och skolor/fritidshem 
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som arbetar aktivt med att främja jämställdhet. På vilket sätt arbetar de? Vilka tankar har de kring 

arbetet? Hur arbetar personal för att göra föräldrar delaktiga i jämställdhetsarbetet?  

Något vi skulle vilja studera är hur lärare placerar barn under måltid och samling. Vad har lärare 

och barn för tankar kring detta och vilken betydelse har det för pojkar respektive flickor?  
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           Bilaga 1 

L= Lärare (Förskollärare, Fritidspedagog) F= Flicka P= Pojke A= Alla barn 

Fria leken L / F L / P P / L F / L P / P F / F P / F F / P L / A P / A F / A

Uppmaning

Uppmaning med namn

Avbrytningar

Samtal

Fråga

Följdfråga

Modersmål

Vill ha uppmärksamhet

Fältanteckningar  

 

 

Samling L / F L / P P / L F / L P / P F / F P / F F / P L / A P / A F / A

Uppmaning

Uppmaning med namn

Tilltalad vid namn

Samtal

Avbrytningar

Fråga

Följdfråga

Modersmål

Pratar rakt ut

Hyssjningar

Lärare upprepar

Lärare förtydligar

Fältanteckningar  

 

 

Matsituation L / F L / P P / L F / L P / P F / F P / F F / P L / A P / A F / A

Uppmaning

Uppmaning med namn

Initativ till samtal

Samtal

Fråga

Följdfråga

Modersmål

Vill ha uppmärksamhet

Fältanteckningar  



 

 

 

            

Bilaga 2 

JAG KOMMER UNDER [ - - - ] ATT 

OBSERVERA HUR DEN MUNTLIGA 

KOMMUNIKATIONEN SER UT PÅ ERT 

BARNS FÖRSKOLA/SKOLA/FRITIDSHEM.  

DESSA OBSERVATIONER KOMMER VARA 

EN DEL I MITT EXAMENSARBETE. I 

EXAMENSARBETET KOMMER INTE NÅGRA 

BARNS NAMN ATT NÄMNAS OCH HELLER 

INTE VAR JAG OBSERVERAT BARNEN. OM 

DU INTE VILL ATT JAG SKA OBSERVERA 

DITT BARN SÅ VÄNLIGEN TALA OM DETTA  

FÖR MIG ELLER NÅGON UR PERSONALEN 

SÅ SNART SOM MÖJLIGT. 

MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR 

XXX XXXXX 

 



 

 

 

 

Hej!           Bilaga 3 

Vi är tre lärarstudenter som läser på högskolan i Jönköping och en av oss [ - - - ] på ert barns 

förskola/skola/fritidshem. Vi håller på att skriva vårt examensarbete som handlar om hur den muntliga 

kommunikationen mellan pedagog/barn och mellan barn/barn ser ut, vi önskar därför få möjlighet att 

observera den muntliga kommunikationen på ert barns förskola/skola/fritidshem. I examensarbetet 

kommer vi inte att nämna några barn vid namn eller vid vilken förskola/skola/fritidshem vi observerat på 

och alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Handledare och examinator på högskolan kan om 

så önskas få tillgång till observationsmaterialet. 

Vi ber Er lämna dessa lappar med underskrift snarast till mig eller till någon ur personalen. 

Med vänliga hälsningar 

Susanna Landén 

Tel. 07X-XXXXXXX  

lu06xxxx@hlk.hj.se 

 

 

Klipp ut och lämna den undre delen till mig eller till någon ur personalen snarast. 

……………………………………………………………………………………………....... 

 

Ja, mitt barn får observeras.    Nej, mitt barn får inte observeras.   

 

 

Barnets namn:…………………………………………………………………………………...  

 

Vårdnadshavarens underskrift:……………………………………………………..................... 
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           Bilaga 4 

Intervjufrågor till förskollärare        

Lpfö 98: ”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”. 

1. Berätta vad du tänker om det som står i läroplanen. 

 

Lpfö 98: ”Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 

skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller”.    

2. Berätta hur du tänker kring och arbetar för att motverka traditionella 

könsmönster. 

3. Hur skulle du vilja arbeta med jämställdhet och att motverka traditionella 

könsmönster på förskolan? 

 

Intervjufrågor till fritidspedagoger   

Lpo 94: ”Skolan skall 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”. 

1.   Berätta vad du tänker om det som står i läroplanen.  

Lpo 94: ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme 

för eleverna att pröva och utveckla förmåga och intressen oberoende av könstillhörighet”.  

2.   Berätta hur du tänker kring och arbetar för att motverka traditionella 

könsmönster. 

3.   Hur skulle du vilja arbeta med jämställdhet och att motverka traditionella 

könsmönster på fritidshemmet?  

  


