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Sammanfattning 

Denna studie är gjord med syftet att undersöka om pedagogerna i två förskoleklasser 

påverkar barnen att utveckla traditionella könsmönster samt ta reda på deras tankar 

kring genus. Vår undersökning består av fem kvalitativa intervjuer och detta har vi 

kompletterat med observationer av sammanlagt tio lektionstillfällen i de två klasserna. 

Resultatet i vår studie visar att pedagogerna i dessa två klasser uppmärksammar 

pojkarna under lektionerna nästan dubbelt så mycket som flickorna. Pedagogerna är 

själva medvetna om deras roll som förmedlare av genus men deras omedvetna signaler 

under lektionerna upprätthåller den traditionella synen på flickor och pojkar.  

Vår slutsats är att trots en het samhällsdebatt kring genus de senaste åren sker ingen 

förändring i pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen vilket medför att barnen 

fostras in i de traditionella könsmönster som vi enligt läroplanen skall arbeta för att 

motverka.   
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1. Inledning 

Syftet med vår C-uppsats är att studera två förskoleklasser ur ett genusperspektiv. Vi 

vill undersöka hur pedagogerna påverkar barns syn på vad som är manligt och kvinnligt. 

Vi är båda intresserade av att se hur man arbetar med genus eller om det över huvud 

taget pågår något sådant arbete. 

Vi har upplevt redan från första dagen på lärarhögskolan att genus har varit ett intressant 

ämne och det har diskuterats mycket under de flesta kurser vi gått. Många människor 

har olika åsikter om ämnet genus. Vissa hävdar att alla skillnader som finns mellan 

flickor och pojkar enbart beror på de förväntningar som ställs på oss från familj och 

övriga samhället, alltså att kvinnliga och manliga ”egenskaper” och sätt att vara enbart 

är en social konstruktion. Men det finns också dem som menar att det inte går att bortse 

från de biologiska skillnaderna som finns mellan könen och att det därmed är en 

självklarhet att vi beter oss på olika sätt och är bra på olika saker. 

Vi kan själva inte säga med säkerhet om skillnaderna som finns idag beror på biologiska 

orsaker eller samhällets påverkan. Men vi anser att det viktiga är att oavsett om det är 

biologin eller samhället som styr vårt sätt att vara så måste flickor och pojkar 

fortfarande få samma förutsättningar att vara och göra som de själva vill, oavsett vilket 

kön de är födda till.   

1.1 Bakgrund 

I Nationalencyklopedin definieras genus: 

Begrepp inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning som används 

för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna formar 

människors sociala kön. Genus används som benämning på den kulturella process som 

tillskriver såväl människor som symboliska förhållanden och institutioner kollektiva s.k. 

könsegenskaper, dvs. manligt och maskulint resp. kvinnligt och feminint. (Ne.se 2007-04-12) 

Med genus menas alltså just det sociala könet. Om vi däremot pratar om barnens kön 

menar vi det biologiska könet, alltså om man är just flicka eller pojke. 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo-

94) står det skrivet om genus: 

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. (Lpo-94, s.4) 

Skolan har alltså ett ansvar att se till att traditionella könsmönster motverkas men vad vi 

har sett hittills ute på olika skolor så är vi inte säkra på om det uppdraget verkligen följs. 

Vi tror att det till och med kan vara så att en del pedagoger inte heller är särskilt villiga 

att motverka just de traditionella könsmönstren.  



 

 2 

1.2 Syfte 

Vi vill med detta arbete undersöka om pedagoger påverkar barn in i traditionella 

könsmönster med fokus på hur mycket uppmärksamhet och tid de lägger på flickor 

kontra pojkar. Vi vill ta reda på vilka tankar pedagogerna har kring de traditionella 

könsmönstren som kopplas till de båda könen.       

1.3 Frågeställningar 

 Påverkar pedagogerna barn att utveckla traditionella könsmönster och i så fall 

hur? 

 Hur mycket uppmärksamhet och tid får flickor kontra pojkar under lektionstid? 

 Vad har pedagogerna för tankar kring genus samt likheter och skillnader mellan 

pojkar och flickor? 

1.4 Arbetets disposition 

Arbetet börjar med en kort inledning och en bakgrund till varför vi valt att just studera 

genus i vår C-uppsats. Där tar vi även upp definitionen av genus och vad läroplanen 

säger om jämställdhetsarbetet. Vi går sedan vidare till vårt syfte med arbetet och vilka 

frågeställningar vi har. Sedan följer en teoridel och litteraturgenomgång där vi tar upp 

relevant litteratur kring området. Under metod och genomförande tar vi upp vilka 

metoder vi har använt oss av för att utföra studien och hur vi har gått tillväga. Här tar vi 

även upp hur det kommer sig att vi valt just denna urvalsgrupp och vi går även in på 

Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådets forskningsetiska principer. Sedan 

följer resultatet av studien och arbetet avslutas sedan med en diskussion och slutsats. 

Sist ligger bilagor som visar våra observationsunderlag och intervjufrågor. 
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2. Teori   

Eftersom teoretiker och forskare över hela världen har olika syn på människor och 

samhälle utvecklas också många olika teorier om människans utveckling. Man kan i 

stora drag dela upp teorierna i tre olika grundsyner på utveckling. Inifrånkommande, 

utifrånkommande samt den dialektiska teorin om växelverkande utveckling.  

Den första uppfattningen om inifrånkommande utveckling som Abraham Maslow ställer 

sig bakom menar att utveckling sker helt biologiskt, att barnet vid födseln redan är 

formad efter sina föräldrar. Teoretiker som stödjer den biologiska utveklingsteorin anser 

att utvecklingen kommer inifrån och att samspelet med människor och samhälle inte har 

någon betydelse, utöver att utvecklingen kan hämmas av yttre förhållanden som 

exempelvis fattigdom, missbruk m.m. Abraham Maslows humanisktiska psykologi och 

utvecklings teori menar att vi utvecklas genom att vi tillfredställer våra medfödda behov 

och drifter och därmed sätter igång undermedvetna processer som leder till utveckling. 

Utvecklingen kommer alltså inifrån människan. (Jerlang, 2006) 

Den utifrånkommande teorin som bland andra John Watson förespråkar motsatsen, att 

utveckling är resultatet av påverkan, att utveckling sker helt och hållet på grund av yttre 

påverkan från samhället. Uppfattningen av utveckling som förorsakad av utifrån 

kommande påverkan hänger samman med uppfattningen att människan föds som 

tomma böcker som under livet ska fyllas med kunskaper och erfarenheter. Psykologen 

och teoretikern John Watson har gjort många uttalanden till stöd för sin teori om 

utveckling. Bland annat har han sagt att man i princip kan forma vilket barn som helst 

till vad som helst genom att utsätta barnet för olika former av yttre påverkan. (Jerlang, 

2006)  

Den tredje dialektiska utvecklingsteorin förklarar utvecklingen genom växelverkan 

mellan individ och samhälle. Bland dem som förespråkar teorin om utveckling genom 

samspel mellan individ och samhälle hittar vi Lev Semjonovitj Vygotskij. 

Vi anser att samhället och samspelet mellan barn och vuxna har en stor betydelse för 

barnets identitetsutveckling och därför har vi valt Vygotskijs teori om utveckling som 

grund för vårt arbete.  

Den dialektiska materialismen bygger på teorin att människan inte kan förstås utan att 

man samtidigt förstår samhället. Människan ses som både subjekt och objekt. 

Människan är skapare av samhället och samtidigt en produkt av det.  

Dialektiken, d.v.s. en ömsesidig växelverkande process mellan barnet och dennes miljö 

är central för förståelsen av utveckling. Barnet utvecklas med miljön och miljön i sin tur 

förändras efter barnets utveckling. 

Människan föds in i en redan existerande social människovärld. Här utvecklas hon genom att 

konfronteras med andra människor, deras beteende, deras språk, deras handskande med 

redskap i arbetet osv. Människan utvecklas genom att själv börja hantera dessa redskap, och 

förmedlingen sker genom den sociala kontakten med andra människor både praktiskt och 

språkligt.” (Jerlang, 2006 s. 278) 
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För att lättare förstå dessa begrepp sätter vi teorin i en skolmiljö. Människan i ett 

samhälle blir barnet i en skola. Skolan är trots allt en form av miniatyrsamhälle där man 

utvecklar sociala färdigheter och tar in nödvändiga kunskaper för att senare i livet kunna 

bli en god medborgare som klarar sig själv i samhället och för det framåt.  

Om man utgår från Vygotskijs teori om utveckling så är pedagogens och samhällets 

påverkan på barnens människosyn och identitetsutveckling mycket stor. Om man för in 

ett genusperspektiv i bilden måste då samhällets, skolan och vuxna människors 

uppfattningar om manligt och kvinnligt också i stor grad påverka ett barns syn på 

manligt och kvinnligt. 

I skolan där barnen spenderar större delen av sin tid spelar pedagogen en stor roll som 

förebild. Hur pedagogen förhåller sig till barngruppen, kollegor och föräldrar beroende 

på deras kön har en stor inverkan på barnens syn av manligt och kvinnligt. Det påverkar 

även barnens syn på sig själva som flicka eller pojke samt hur flickor och pojkar 

förväntas bete sig. 

Vygotskijs teori om utveckling innefattar fem krisperioder som alla människor går 

igenom. Det är utifrån dessa krisperioder som människan utvecklas som mest, skapar 

sin personlighet och är mest mottaglig för ny kunskap som till innehållet och 

åldersmässigt pekar framåt. 

  

 

 Födelsekrisen, krisen över att avskiljas från modern. 

 Ettårskrisen, skiljer spädbarnet från småbarnet och medför stor utveckling i 

barnets gång, språk m.m. 

 Treårskrisen, skiljer mellan småbarn och förskolebarn. Medför många konflikter 

med omgivningen då det kännetecknas av barnets opposition och envishet. 

 Sjuårskrisen, skiljer förskolebarnet från skolbarnet. Kännetecknas av psykisk 

ojämnvikt, svag viljestyrka m.m. 

 Trettonårskrisen, som slutligen skiljer skolbarnet från puberteten, kännetecknas 

av att tidigare intressen och arbetslust försvagas, desorientering av jaget, 

humörsvängningar.  

 

I alla dessa krisperioder utvecklas jaget, självbilden och förståelsen för det sociala 

samspelet. 

Vygotskij menar att dessa kriser kan ta sig uttryck i våldsamma konflikter med 

omgivningen. Alla barn behöver inte uppleva dessa kriser lika våldsamt. Enligt 

Vygotskij spelar omgivningens förhållande till barnet under krisen mycket stor roll. 

Eftersom kriserna är grunden för utveckling har omgivningen, som skola och pedagoger 

ett stort ansvar att ledsaga barnen genom kriserna. 

Bakom varje negativt symtom sker det ett positivt nyskapande. Nybildningar äger rum under de 

stabila perioderna, men i krisperioderna sker det förändringar i personligheten. (Jerlang (2006) 

s. 283)   
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Många fäster sig mest vid krisernas nedbrytande tendenser, exempelvis det skenbara 

bortfallet av tidigare kunskaper och intressen. Vygotskij menar att dessa bortfall av 

gamla kunskaper är nödvändigt för att nya möjligheter ska kunna skapas. 
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3. Litteraturgenomgång 

Olsson och Nikell (2001) förklarar begreppet genus som de könsmönster som skapas 

utifrån uppfostran, kultur, ekonomiska ramar, maktstrukturer och politiska ideologier. 

Samhället har alltså ett stort ansvar och möjlighet att påverka synen på kvinnor och män 

positivt eller negativt. 

Josefson (2005) menar att genus är det begrepp som vi använder för att urskilja sociala 

och kulturella faktorer som gör att flickor och pojkar ”ska” vara på ett visst sätt. Hon 

menar att det är de sociala och kulturella förväntningarna som finns på oss som flickor 

och pojkar som är avgörande för de skillnader som finns mellan könen. Josefson (2005) 

skriver vidare att det inte behöver vara något fel i att flickor och pojkar beter sig olika. 

Hon menar att många tjejer kanske vill sminka sig och att en del killar ofta vill vara 

tuffa. Det viktiga är, skriver hon, att vi inser vad som lagts på oss i form av 

förväntningar från omgivningen och vad som verkligen är vi. 

Birgitta Fagrell (2000) skriver i sin doktorsavhandling att ett sätt att närma sig genus på 

ett mer konkret plan är att förstå genus som en verkställande kraft som upprätthåller 

skillnader mellan kvinnligt och manligt i det sociala livet. Detta åtskiljande kräver att 

beteenden och mentaliteter som är vanemässigt formade hålls vid liv. Hon menar att vi 

inte tänker på varför vi utför dessa handlingar eller vem som bestämt att vi ska göra dem 

utan de bara sitter i ryggmärgen. Vi är alla med och formar det som är typiskt manligt 

och typiskt kvinnligt och dessa handlingar iscensätts i en rad olika situationer. Hon 

menar att genus verkar som en slags förvaltare som ska stoppa eller försvåra 

iscensättningen av icke accepterade kvinnliga och manliga handlingar.   

Persson (1998) beskriver hur det såg ut för kvinnorna på 1930- och 40-talet. Gifta 

kvinnor skulle vara hemma och ta hand om man och barn och dessutom fanns det inget 

behov av kvinnans arbetskraft. 90 procent av de barn som växte upp på den här tiden 

hade en hemmaarbetande mamma. De borgliga kvinnorna hade en mera radikal 

uppfattning om kvinnan som de ansåg skulle vara mera jämställd med mannen i 

yrkeslivet såväl som i hemmet. Troligen var de borgliga kvinnorna mera vana att hämta 

information från böcker och kunde därför lättare ta till sig dessa nya idéer. Kvinnan 

måste kunna få utveckla hela sitt jag och inte bara husmorsrollen. Kvinnornas 

ekonomiska beroende av sina män och den sociala och kulturella press som fanns från 

omgivningen och i den egna medärvda kvinnomoralen gjorde att det i verkligheten inte 

fanns några möjligheter till öppen protest. Detta är enligt Persson (1998) de 

bakomliggande orsakerna till kvinnors traditionella könsroller. De generationer som 

växte upp med de värderingarna och den synen på män och kvinnor lever fortfarande 

kvar men börjar allt mer att försvinna. För att påskynda processen ytterligare menar han, 

måste man till skillnad från dåtidens skola, ha manlig personal i skolan och på arbeten 

som ses som traditionellt kvinnliga, samt kvinnor på arbeten som ses som traditionellt 

manliga. 

Vi föds inte till att vara flickor eller pojkar, istället formas vi till det. Barnets omgivning 

tar på olika sätt på sig ansvaret att från allra första början ge det en inskolning i vad det 

innebär att vara flicka/pojke (Rithander, 1991). I varje kultur binds en uppsättning 
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attribut som kläder, egenskaper, rörelsemönster och intressen till kön. Detta utgör den 

s.k. könsrollen, vilket inte har något med det biologiska könet att göra. Hur könsrollen 

utformas beror bland annat på vilken tid vi lever i, hur vår sociala situation ser ut och 

vilka människor vi möter. Genom att omgivningen beter sig på olika sätt mot flickor 

och pojkar och även verbalt kommenterar och sätter ”könsetiketter” på barnet (”Vilken 

tuff kille”, ”Vilken söt tjej”) lär sig barnet både vad som är könstypiskt och vilket kön 

det själv tillhör. De vuxna arrangerar också miljön på ett könsspecifikt sätt genom val 

av färger, leksaker, inredning o.s.v. (Rithander, 1991) 

Rithander (1991) menar också att barn uppmuntras till eller avskräcks från ett visst 

beteende och vissa egenskaper beroende på om de anses vara korrekta eller felaktiga för 

barnets kön. Det som är ett önskvärt beteende hos en pojke är många gånger ett 

beteende som varken förväntas eller uppmuntras hos en flicka och vice versa. Flickor 

uppmuntras t.ex. från första början att sätta sig in i hur andra människor känner och att 

intressera sig för människor och relationer, de lär sig också att inte uppträda aggressivt 

och livligt. Pojkar däremot vänjer sig vid att de inte bör visa svaghet, utan vara livliga 

och lite busiga. Ofta är det mer kontakt och dialog mellan pedagoger och flickor än vad 

det är mellan pedagoger och pojkar och flickorna söker sig i högre grad än pojkarna till 

pedagogerna för stöd och hjälp. Dock uppmuntras flickor till att klara av saker och är 

därför ofta duktiga på att klara sig själva när de klär på/av sig, äter o.s.v. Ofta talar 

pedagoger olika till barn beroende på om det är en flicka eller pojke, t.ex. genom att 

använda en mjukare ton till flickor. (Rithander, 1991)  

Leander (2004) skriver att vi ofta också har olika måttstockar för flickor och pojkar. När 

pojken uppfattas som modig är flickan framfusig, när han är idérik och dynamisk är hon 

virrig och kaxig. Hon menar också att högljudda pojkar lyssnar man på medan 

högljudda flickor hyssjar man på.  

Det finns en tendens att tänka på pojkar som ”machopojkar” och flickor som 

”hemvråflickor” som om de hade dessa karaktäristiska drag, vilket inte stämmer 

(Davies, 2003). Alla har tillgång till olika sätt att vara, beroende på vem man är med 

eller vart man befinner sig. Tudelningen manligt-kvinnligt anses vara centralt i en 

människas identitet och förhindrar därmed vad Davies (2003) kallar ”andra-könet-

möjligheter”, eftersom det är oförenligt med ens eget kön. Kärnan i tudelningen 

manligt-kvinnligt är att makten finns i det manliga. Kvinnans makt får hålla sig till 

hemmets vrå. 

Som barn lär man sig tänka och handla genom språket. Detta språk är ett nödvändigt 

verktyg i den sociala världen och det hjälper till att upprätthålla den sociala strukturen. 

Davies (2003) menar att vi i överföringen av språket till barnen stänger in dem i den 

sociala ordningen som vi egentligen skulle vilja överskrida. Hon skriver vidare att 

vuxna kräver att barn ska ta till sig deras sätt att använda språket och också vad de anser 

självklart och saker alla bör känna till. Där i ligger t.ex. att veta att man antingen är man 

eller kvinna och att man ska kunna urskiljas som det ena eller det andra, exempelvis 

genom frisyr och val av aktiviteter. Klädsel är en annan viktig faktor som vuxna 

överlämnar till barnen. Klädseln blir ett dominerande drag i utseendet och hjälper till att 

understryka deras kön. Att vara maskkulin eller feminin är inget som finns medfött hos 

oss människor, däremot är det inbyggt i strukturen för vårt samhälle och är därför en 

förutsättning för tillvaron. Barn lär sig positionera sig som pojkar eller flickor på ett 
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korrekt vis och passar man inte in i den bilden betraktas man som misslyckad. (Davies, 

2003) 

Svaleryd (2002) menar att huvudfrågan när det gäller jämställdhet handlar om mäns och 

kvinnors villkor och vilka positioner de intar i förhållande till varandra i olika 

sammanhang. Hon menar att en större del av pojkars lek handlar om maktkamper, den 

utspelas ofta på den största ytan och hörs tydligt. Flickors maktkamp är mer subtil, de 

utesluter varandra ur lekar bland annat genom påförande av skuld och skam. 

Det är ofta flickorna som framstår som förlorarna i genusdebatten men både Josefson 

(2005) och Connell (2002) menar att även killarna påverkas negativt av den uppfattning 

om manlighet som råder. De båda menar att killar som avviker från de dominerande 

definitionerna av maskulinitet som finns ofta utsetts för psykisk misshandel, 

diskriminering och ibland även fysiskt våld. 

Connell (2002) hävdar att det bara finns små fysiska skillnader på en tvåårig flicka och 

pojke. De fysiska skillnaderna mellan män och kvinnor förändras med åldern och 

kropparna är relativt lika under de första utvecklingsstadierna. Därmed är det svårt att 

t.ex. hävda att små pojkar leker med bilar rent ”naturligt”. Han skriver att 

genusskillnader inte är någonting som bara existerar, det är någonting som händer och 

måste få hända, men att det också är något som kan tas bort, ändras eller tonas ner. 

Odelfors (1998) skriver att de positioner som de vuxna intar i barngruppen återspeglar 

sig på barnen. Om det exempelvis är en man som dominerar bland personalen så 

kommer också pojkarna på avdelningen ha en mer framträdande roll. Enligt Josefson 

(2005) är de vuxnas påverkan på barnen av största vikt för hur de kommer att uppfatta 

sin omgivning i framtiden. När den egna identiteten sedan tar form har uppfattningarna 

om vad som är manligt och kvinnligt stor betydelse. 

Många kvinnor väljer att arbeta med barn, få män gör det valet. Flickorna har förebilder 

i den kvinnliga personalen och håller sig i närheten. Pojkarna tar avstånd från 

kvinnorollen och leker längre ifrån de vuxna, ofta i rum där de kan vistas på egen hand. 

Allt detta ger konsekvenser för barnen och kräver stor medvetenhet hon de vuxna. I en 

ostrukturerad verksamhet tar pojkarna för sig och flickorna stiger tillbaka. För att 

balansera detta måste verksamheten präglas av en medvetenstruktur, då breds både 

flickor och pojkar möjligheter att komma till sin rätt och att få sina intressen bejakade 

skriver Jancke, (1993) i boken ”Att arbeta med sexåringar”. Det är de vuxnas uppgift att 

berika barnens tillvaro, menar hon, genom att erbjuda möjligheter, visa alternativ och 

uppmuntra barnen att pröva på och lära sig sådant som anses traditionellt kvinnligt eller 

manligt och som barnen av olika anledningar inte själva skulle välja. Exempelvis att 

man får med alla barnen i idrottslekar, regellekar, tävlingar mm. Med de vuxnas stöd 

skaffar sig barnen nya erfarenheter och i framtiden kan de tacka nej utifrån kunskap och 

förhållanden och regler istället för utifrån rädsla och osäkerhet, eller tacka ja och vara 

med igen.   Det finns en risk att pedagogen tanklöst bortser från flickornas intressen. De 

sitter stillsamt och pysslar med sitt. Deras lugna beteende kan vara mycket uppskattat av 

en stressad pedagog men det medför att de får liten uppmärksamhet och uppmuntran 

som därmed ger dem låg status. Många regler i verksamheten är uppsatta så att pojkar 

bryter mot dem bara genom sitt naturliga sätt att vara. Dessa regelbrott ger pojkarna 

mycket uppmärksamhet, och uppmärksamhet ger hög status. Både flickor och pojkar 
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behöver sin lek, vild eller stillsam. De vuxnas uppgift är att de måste se till att ge både 

flickor och pojkar har tillgång till fri lek och att man samtidigt ger dem positiva 

signaler, som stärker deras självkänsla. 

Enligt Stahlman (1999) är den vanligaste uppfostran man ger sina barn att föra över de 

värderingar som man själv vuxit upp med. I vårt samhälle betyder det att pojkar 

förmedlas uppfattningen att män är mera värda än kvinnor och en del pojkar utvecklar 

till och med ett förakt för kvinnor. Eftersom kvinnor förändrar sig och motarbetar det 

patriarkala strukturen blir klyftorna mellan den traditionella mansrollen och det 

omgivande samhället allt större.  Han menar att för att kunna leva bättre tillsammans 

måste pojkar och män lyssna mer på vad kvinnor vill och ta till sig mer av kvinnors 

värderingar och värden. 

Även Olsson och Nikell (2001) skriver att den manliga normens överhöghet innebär att 

vi i allmänhet utgår får att det pojkar/män gör är viktigare, svårare och mer 

betydelsefullt än det som flickor/kvinnor gör. Ofta är dessa värderingar omedvetna. 

Följden blir att pojkar/män till slut betraktas som mer värdefulla i sig själva än 

flickor/kvinnor. Den som känner sig värdefull växer, medan den som känner sig 

betydelselös minskar i självförtroende. Olsson och Nikell (2001) menar att man måste 

ha flera manliga förebilder i skolan. Genusproblematiken är ett problem man verkligen 

behöver arbeta med från två fronter. Att bryta genus är ingen snabb process, det är 

heller inget arbete som kan utföras ”uppifrån”. Lagar och statliga direktiv kan underlätta 

arbetet, men att bryta den genusordning som finns i skolan är ett långsiktigt arbete som 

måste föras på lokal nivå. Elever, lärare, elevråd, pedagoger måste alla ha samma vision 

om jämställdhet och vara medvetna om att alla handlingar får positiva eller negativa 

konsekvenser för synen på manligt och kvinnligt. 

Fördomar, omedvetna förhållningssätt och förväntningar styr pedagogens handlande 

och det är därför viktigt att reflektera över sin egen inställning och fördomar kring 

könsfrågor (Rithander, 1991). Målet med jämställdhetsarbete är att flickor och pojkar 

ska kunna välja sin framtid utifrån kunskap, erfarenhet och intresse – inte utifrån rädslor 

och förväntade könsroller. 

I en artikel skriven av Carver, Yunger och Perry (2003) beskrivs hur barn skapar sina 

könsidentiteter utifrån fem olika komponenter; a) vetskap om vilket kön man tillhör; b) 

till vilken grad man känner att man är en typisk medlem av det könet; c) om man känner 

sig nöjd och bekväm med det kön man har; d) om man känner press från föräldrar 

kamrater och sig själv att överensstämma med könsstereotypa beteenden för sitt kön; e) 

till vilken grad man tror att det egna könet är överordnat det andra.  

Redan tidigt i förskoleåldern vet barnen om sin könstillhörighet, de kan svara på om de 

är flickor eller pojkar. I förskoleåldern börjar barnen också känna om de är bekväma 

med rollen de får utifrån sitt kön, om de är nöjda med att vara flicka eller pojke. De allra 

flesta känner hög tillfredsställelse med att tillhöra det kön man har, enligt författarna 

beroende på att de i kamratgruppen upphöjer och glädjer sig åt att umgås med de av 

samma kön. När dessa kamratgrupper sedan blir äldre och går i skolan har man ofta en 

stark önskan om att passa in och vill inte se sig själv som olik de av samma kön. Här 

beskriver författarna något som kallas ”repair work”. Det betyder att även om man 

kanske är lite olik de andra av sitt kön finns det sätt att kompensera detta på. Om en 
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kille t.ex. inte är så ”sportig”, vilket anses vara typiskt för det manliga könet, kan han 

kompensera det med att lyckas inom ett annat typiskt manligt område, som t.ex. 

matematik eller naturvetenskap, och kan därmed fortfarande känna att han hör hemma 

bland de andra pojkarna. De barn som inte känner sig ”typiska” för det kön de tillhör, 

skriver Carver, Yunger och Perry (2003), kan ofta vara rädda för att bli utfrysta, bli 

nekade privilegier och de kan också få dåligt självförtroende och känna sig otillräckliga.  

Det beskrivs också att de barn som känner stark press på sig från omgivningen att vara 

typiska sitt kön i mindre grad utforskar sina valmöjligheter när det kommer till att t.ex. 

välja vilka intressen man vill utforska och eftersträva. 
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4. Metod och genomförande 

4.1 Metod 

Vi har gjort en kvalitativ studie där vi använt oss av observationer och intervjuer. Vi har 

studerat och observerat två förskoleklasser i en skola och också intervjuat fem 

pedagoger som arbetar i denna verksamhet. Vi har observerat fem lektionstillfällen i 

vardera klass och tittat på hur många gånger pedagogerna tilltalar flickorna respektive 

pojkarna under lektionerna. Vi har även observerat vilket sätt barnen blir tilltalade på, 

om det är t.ex. frågor eller tillsägelser. Vi har använt oss av observationsunderlag 

(Bilaga 1) där vi har gjort ett streck för varje gång en flicka respektive pojke blir 

tilltalad av pedagogerna och även varje gång en flicka respektive pojke pratar under 

lektionen. På ett annat observationsunderlag (Bilaga 2) har vi gjort streck för på vilket 

sätt barnen blir tilltalade, alltså varje gång en flicka respektive pojke får en tillsägelse, 

fråga eller annat. 

Vi valde att göra fem intervjuer (Bilaga 3) med pedagogerna som arbetar i 

verksamheten. Vi valde att göra intervjuer i stället för enkäter för att vi tror att vi får 

mer uttömmande svar och kan komma med följdfrågor på svaren vi får. Vi är dock 

medvetna om att pedagogerna kan ha gett oss idealsvar utifrån vad de tror att vi vill höra 

i stället för vad de egentligen tycker och tänker. Därför var vi innan intervjuerna noga 

med att säga att det inte finns några rätta svar och att vi verkligen var intresserade av att 

höra vad just de tänker kring genus. Om vi använt oss av anonyma enkäter är det dock 

möjligt att vi fått fler sanningsenliga svar om vad de verkligen tycker och tänker kring 

genus men vi hade säkerligen inte fått lika djupgående svar och inte haft samma 

möjlighet till följdfrågor. Därför tyckte vi att det bästa alternativet var intervjuer. Att 

bygga hela studien på intervjuer tyckte vi kunde ge en felaktig bild, eftersom vi då bara 

får höra vad pedagogerna själva tycker och tänker. Därför valde vi också att komplettera 

våra intervjuer med observationer inne i klassrummet. För att kunna bearbeta 

intervjuerna på bästa sätt transkriberade vi dem. Alla observationer och intervjuer ägde 

rum mellan den 16:e - 24:e april 2007. Intervjuerna tog ca 20 – 25 minuter. 

Vi sökte litteratur på Lärarhögskolans bibliotek samt kommunala bibliotek. Vi har även 

använt oss av litteratur som förekommit under tidigare kurser.  

4.2 Urval 

Anledningen till att vi valde just den skolan vi gjorde var att en av oss har haft flera 

VFU-perioder där. Vi tyckte dock att det var lämpligast att utföra studien i två klasser 

där personen ifråga inte har varit innan och därför inte skapat en relation till de 

intervjuade pedagogerna. Vi valde att göra våra observationer och intervjuer i två av 

deras förskoleklasser som finns på skolan. Det fanns tre pedagoger som arbetade i den 

ena förskoleklassen och två i den andra och därför valde vi att intervjua alla dem. 



 

 12 

Alla de fem intervjuade är kvinnor mellan 35 och 55 år. I den första klassen var 

informanterna outbildade medan det i den andra klassen fanns en fritidsledare och en 

fritidspedagog.      

4.3 Genomförande 

Inför vår undersökning hade vi kontaktat en skola med barn i årskurserna förskoleklass 

till och med nian. Vi fick vara med under fem dagar med två olika förskoleklasser. 

Skolan vi befann oss på var uppdelad i två flyglar med en förskoleklass på vardera sida. 

Syftet med studien var att samla material i form av observationer och intervjuer. Vi 

började med att sitta med och observera barngruppen i den första förskoleklassen. Det vi 

fokuserade mest på var hur läraren delade ut frågor och tillsägelser mellan flickorna och 

pojkarna i klassen.  

Vi var med i klasserna från morgonsamlingen till eftermiddagen. Under förmiddagarna 

satt vi med i klassrummet och prickade av varje gång läraren tilltalade pojkarna 

respektive flickorna, vi tittade även på hur pedagogerna fördelade tillsägelser och 

frågor. Vi noterade även hur pojkarna och flickorna svarade på lärarens frågor. Efter 

rasten och lunchen återvände vi till förskoleklassen och fortsatte undersökningen genom 

att pricka av lärarens frågor och svar. Klass A består av 13 pojkar och 10 flickor men 

vid de tillfällen vi observerade var en pojke borta. Klass B består av 13 pojkar och 9 

flickor varav två pojkar inte var närvarande vid observationerna.  

Under den första veckan var vi med i en förskoleklass med tre pedagoger. Denna klass 

benämner vi klass A. Vi fortsatte med våra observationer och avprickningar under 

veckan och i slutet kunde vi genomföra tre intervjuer med förskoleklassens tre 

pedagoger. Intervjuerna varade i cirka 20 - 25 minuter och frågorna handlade mest om 

hur läraren såg på män och kvinnor, flickor och pojkar, samt på sin egen roll som 

förebild och förmedlare av genus till barngruppen. 

Andra veckan var vi i den andra klassen som vi benämner klass B. Vi arbetade på 

samma sätt med frågor och tillsägelser. I den andra förskoleklassen fanns det två 

pedagoger som vi följde. I början var vi alltid tillsammans så vi kunde jämföra våra 

observationer vid varje lektionsslut.  

I klass B arbetade dem så att klassen ofta delades upp i två grupper och arbetade med 

olika uppgifter. Dessa grupper delades så att den ena bestod av sex pojkar och fem 

flickor och den andra gruppen bestod av fem pojkar och fyra flickor. Eftersom vi ville få 

träffa och observera hela klassen delade vi också upp oss så att vi följde med en grupp 

var. En dag skulle båda grupperna samlas och ha idrott och då satt vi och observerade 

hur jämt fördelat tiden var mellan flickor och pojkar på idrotten. Vilka fick bestämma, 

vilka fick tillsägelser av idrottsläraren? Vilka tyckte det var roligt eller tråkigt och 

varför? 

I slutet på veckan genomförde vi också två intervjuer med pedagogerna i 

förskoleklassen. 

Slutligen hade vi under undersökningen genomfört fem intervjuer med pedagoger från 

två olika förskoleklasser samt observerat sammanlagt 10 olika lektioner, fem lektioner 
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med vardera klass. Detta var samlingstillfällen, matematiklektioner, svenskalektioner 

och en idrottslektion. Alla intervjuer dokumenterades med penna och skrivblock vid 

intervjutillfället samt med ljudupptagning (MP3) för att i efterhand kunna transkribera 

mer ordagrant.  

4.4 Metodanalys   

Vi valde att använda oss av ljudupptagning (mp3) samt anteckningar vid intervjuerna. 

När alla fem intervjuer avklarats påbörjade vi vår bearbetning med att transkribera 

materialet.  

Redan innan vi helt färdigställt transkriberingen av intervjuerna började vi se mönster 

och bilda hypoteser om resultatet. Det var dock först när vi skrivit ut alla intervjuerna 

som själva analysen startade. Vi använde oss av Kvale (1997) för att hitta lämpliga 

tillvägagångssätt att kvalitativt analysera intervjuerna. Kvale (1997) skriver att det inte 

finns några magiska verktyg som alltid fungerar vid analyser. Analystekniken är ett 

verktyg, som är nyttig för vissa syften, relevant för vissa typer av intervjuer och lämplig 

för vissa forskare. Han menar att syftet med den kvantitativa forskningsintervjun är att 

beskriva och tolka de teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld och det är 

upp till intervjuaren att hitta det relevanta och meningsfulla.  

Den kvalitativa analysen innebär att man måste ta hänsyn till variationen i svaren. 

Antingen bekräftar analysen de antaganden som gjorts eller så resulterar analysen i nya 

slutsatser som kan ligga till grund för nya intervjuer med nya frågeställningar. 

Analysen påbörjades med att noggrant läsa igenom de utskrivna intervjuerna ett flertal 

gånger. När vi kände oss säkra på att vi inte förbisett några intervjusvar fortsatte vi med 

att leta efter liknelser och olikheter i utskrifterna. Vi sammanställde de likheter och 

olikheter vi uppmärksammade under analysen i olika kategorier för att lättare kunna se 

övergripande mönster i svaren. Vi sökte främst efter mönster i de frågor och svar som 

var närmast kopplade till våra frågeställningar. Några av intervjufrågorna plockades 

bort då vi ansåg att varken frågorna eller svaren var relevanta för våra frågeställningar. 

Våra frågeställningar och syftet med studien var främst att få en djupare förståelse för 

pedagogernas syn på pojkar och flickors lika eller olika förutsättningar i 

förskoleklasserna A och B samt pedagogernas medvetenhet om deras egen roll som 

förebild och förmedlare av könsroller i barngrupperna. Pedagogernas svar blev kodade i 

olika teman som vi ansåg höra samman. Vi formulerade fyra huvudteman som skulle 

underlätta för oss att koppla resultatet till frågeställningarna. Svaren blev uppdelade i 

fyra större grupper; 

 

 Pedagogernas tankar om barns utveckling. Biologiskt? Socialt? Växelverkan?            

 Pedagogernas syn på genus. Skillnader och likheter mellan pojkar och flickor. 

 Pedagogernas tankar om hur de påverkar barnens syn av manligt och kvinnligt. 

 Pedagogernas syn på tiden fördelad mellan pojkar och flickor under lektioner. 
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Efter att vi diskuterat frågorna och svaren och eventuella resultat utifrån ovanstående 

punkter började vi med att tolka och analysera de fyra svarskategorierna. Slutligen 

diskuterade vi resultatanalysen. Vi bröt ner frågor och svar tills det var endast två 

övergripande kategorier kvar, de svar som låg närmast våra frågeställningar.  

  

 Pedagogernas åsikter om genus. 

 Pedagogernas medvetenhet om sig själva som förmedlare av genus    

4.5 Etiska aspekter 

Vi har i vår studie varit noga med att följa de forskningsetiska principer som 

Humanistisk- samhällsvetenskapliga rådet (2006) antagit. Vi har muntligt inför varje 

intervju informerat om de fyra huvudkrav som forskningsrådet lyfter fram.    

4.5.1 Informationskravet 

Detta innebär att vi forskare skall informera om forskningsuppgiftens syfte. 

Undersökningsdeltagarna skall även upplysas om att deltagandet är helt frivilligt och att 

de kan avbryta sin medverkan närhelst de vill. Deltagarna bör också informeras om vart 

den färdiga undersökningen kommer att publiceras och även att materialet inte kommer 

att användas i annat syfte än för vår forskning. 

4.5.2 Samtyckeskravet 

Deltagarna har själva rätt att bestämma över sin medverkan och därför skall samtycke 

alltid inhämtas. De får själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de vill delta. 

De har rätt att avbryta sin medverkan när de själva vill utan att detta ska få negativa 

följder för dem.  

4.5.3 Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om deltagarna i studien skall ges största möjliga konfidentialitet. Namn på de 

intervjuade personerna samt skolan har i vårt arbete blivit avidentifierade så att de inte 

ska kunna spåras.      

4.5.4 Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att det insamlade material vi har inhämtat enbart får användas till 

forskningsändamål med vetenskapligt syfte. Materialet får alltså inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. 
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5. Resultat 

5.1 Observationer 

I våra observationer av förskoleklasserna kunde vi tydligt urskilja en stor skillnad i hur 

mycket uppmärksamhet som pedagogerna fördelade mellan flickor och pojkar. Om man 

ser till den sammanlagda siffran över hur många gånger barnen tilltalades av 

pedagogerna vid tio lektionstillfällen så tilltalades flickorna 112 gånger medan pojkarna 

blev tilltalade av pedagogerna 194 gånger. Eftersom det var något ojämnt fördelat antal 

pojkar och flickor i klasserna, har vi dividerat antalet frågor och tillsägningar med 

antalet pojkar (12st i Klass A samt 10st i Klass B) och flickor (10st i Klass A samt 9st i 

klass B)   

Vi dividerade det totala antalet tillfällen som pedagogerna pratade med pojkarna med 

antalet pojkar och fick fram att varje pojke i snitt får 8,8 tilltalningar. För flickorna blev 

det ett snitt på 5.9 tilltalningar. Pedagogerna ger alltså pojkarna nästan 30% fler 

tilltalningar under en period på tio lektioner.  Däremot fanns det skillnader beroende på 

vilken slags lektion det var. T.ex. på en matematiklektion som vi observerade fördelades 

tiden lika mellan pojkarna och flickorna. Detta på grund av att läraren vid detta tillfälle 

gick runt från bord till bord och pratade med alla en och en, gick igenom vad de skulle 

göra. Även vid en idrottslektion vi var med på fanns det ingen skillnad mellan flickorna 

och pojkarna, varken i hur pedagogerna pratade med dem eller i den fysiska aktiviteten. 

Vid de lite friare tillfällena, som vid samlingarna, fördelades dock tiden mellan 

flickorna och pojkarna väldigt ojämnt. 
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Vid en samling när pedagogen ställde en fråga till klassen blev barnen ivriga och alla 

räckte upp handen för att få svara. Men här tänkte pedagogen på att låta flickorna och 

pojkarna svara varannan gång. Detta ledde till att en av pojkarna blev sur och sa: 

Det är ju ingen idé att räcka upp handen, du låter ju ändå bara tjejerna svara…  

Han tyckte alltså att flickorna fick svara fler gånger än pojkarna trots att vi tydligt kunde 

se att fördelningen var jämn däremellan. 

Vid många samlingstillfällen såg vi också att en flicka ofta placerades mellan två pojkar 

som var pratiga och lite stökiga. Detta hände i båda klasserna. 

Det var också lite skillnader klasserna emellan. Visserligen fördelades tiden ojämnt i 

båda klasserna men i klass B var skillnaden en hel del större än i klass A.   

 Skillnaden mellan tilltal riktade till 

pojkar och till flickor under tio 

lektioner
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Detta diagram visar hur många tilltal i snitt som varje elev i Klass A och Klass B får  under tio 

lektioner, beroende på om det är en flicka eller pojke. 
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5.2 Intervjuer 

Vi inledde intervjuerna med att fråga om det finns egenskaper hos människor som de 

anser vara typiskt manliga eller kvinnliga. I klass A svarade två av tre pedagoger ja, den 

tredje kunde inte komma på nåt utan sa att hon eftersträvar jämlikhet. De andra två 

svarade t.ex. att tjejer är mer för gruppen medan killar är mer ett ”jag”, och att de mäter 

sig med varandra. Flickor har också ett mer gulligt och sött sätt att vara medan killar är 

högljudda. Den ena tyckte också att det var typiskt kvinnligt att tjata. 

I klass B sa däremot pedagogerna saker som att vi alla är människor och att man inte 

kan göra en avskiljning däremellan, att det inte finns typiska egenskaper hos de olika 

könen utan att det är framfostrade beteenden från familj och samhälle.  

Alla de intervjuade tyckte att deras roll som pedagog hade stor inverkan för hur barnen 

ser på manligt och kvinnligt. De flesta av dem tyckte att de försökte motverka 

traditionella könsmönster och jämna ut gränserna. De hade svårt att konkretisera vad de 

faktiskt gör rent praktiskt men i klass B fick vi svar som att spela fotboll och bandy med 

tjejerna, baka tillsammans och att försöka resonera mycket med barnen, se allas positiva 

egenskaper. Av en pedagog i klass A fick vi dock höra att det inte går att komma ifrån 

skillnaderna som finns mellan pojkar och flickor, att flickor är och ska vara lite mjukare 

och lugnare medan pojkarna låter mer och dessutom ska uppfostras till att ta hand om 

flickorna. Hon tyckte inte att alla traditioner ska brytas när det gäller de olika 

traditionella könsrollerna. 

Två av tre pedagoger i klass A tyckte sig se stora skillnader i barnens fria lek, de tyckte 

definitivt att det var könsstyrt men de kunde också se att det hade blivit lite skillnad 

med åren, att det blir alltmer accepterat att leka med vad man vill oavsett kön. Den ena 

av dem tyckte att killar ofta leker lekar där de får visa sig stora och starka och påpekade 

att hon tyckte det var skönt att det finns kvar, det är ju ändå typiskt manligt tyckte hon. 

Den tredje pedagogen i klass A menade att om barnen får tillräckligt mycket tid på sig 

så kan flickorna och pojkarna gå över gränserna, leka med varandra och både lugna och 

vilda lekar oavsett kön. 

I klass B tyckte den ena pedagogen att barnens lek går lite i vågor. Hon menade att när 

barnen först kommer till klassen är det ganska uppdelat mellan flickor och pojkar men 

när halva terminen har gått ser hon skillnader, då börjar de mer blanda sig med varandra 

i sina lekar. Den andra pedagogen sa att flickor helst verkar vilja leka mamma, pappa, 

barn medan killarna hellre leker starwars eller spelar fotboll. 

När vi frågade om de tyckte att tiden fördelas lika mellan flickor och pojkar på 

lektionerna svarade två av tre pedagoger i klass A ja. De menade att de tänker på att 

fördela frågorna lika mellan könen. Den tredje pedagogen sa att hon trodde att killarna 

fick mer tid för att de var mer högljudda och behövde tystas ner. 

I klass B svarade pedagogerna att de var medvetna om att killarna får mer 

uppmärksamhet, ofta för att de hela tiden vill göra sin röst hörd och att flickorna tyvärr 
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tystnar då. De menade också att killarna har svårare att koncentrera sig på lektionerna 

och att de därför ibland krävs att man ger dem mer tid för att få arbetsro i klassrummet. 

Alla pedagoger vi intervjuade tror att flickors och pojkars beteende är både socialt och 

biologiskt kopplat. I klass A trodde pedagogerna mer på en lite jämnare fördelning 

däremellan, att samhället påverkar mycket men att det inte går att komma ifrån biologin. 

En av pedagogerna menade att allt prat om jämställdhet har accelererat och att det är 

skillnader mellan flickor och pojkar, punkt slut! En av de andra sa att man kan se till 

djurens värld och att det där är stora skillnader mellan hona och hane. 

I klass B trodde man att flickors och pojkars beteende mest är socialt betingat, i alla fall 

upp till 90 % sa den ena. Hon menade att det kanske finns vissa grundregler som t.ex. 

det sexuella mönstret, attraktion mellan flickor och pojkar. Den andra pedagogen sa att 

det självklart i huvudsak är socialt, att barnen blir påverkade alltifrån middagsbordet 

hemma till de olika uppdelningarna i t.ex. leksaksaffärerna och klädbutikerna. 

Vi undrade också om de ansåg att en manlig pedagog kan tillföra något en kvinnlig inte 

kan och tvärtom. I klass A tyckte man absolut det. Männen behövs med sina mörka 

röster och kroppsliga utstrålning. De har dessutom lättare att påverka killarna menade 

en. En annan sa att männen lättare kan motivera killarna vid idrotten, en bättre förebild 

för dem. Hon menade att kvinnorna stod för mjukheten och att det är en bättre förebild 

till flickorna. 

I klass B sa den första pedagogen att det egentligen inte spelar någon roll om det är 

manliga eller kvinnliga pedagoger, hon tyckte inte att det var så att man kan tillföra 

något bara för att man tillhör ett specifikt kön. Det är mer av tradition och ohejdad vana 

som folk tyckte så menade hon. Den andra pedagogen i klass B tyckte att det var 

jättebra om det finns förebilder av båda könen i skolans värld. Hon menade att det då 

verkligen går att bryta mönster om t.ex. en manlig pedagog ställer sig och bakar med 

killarna eller att de kvinnliga pedagogerna spelar fotboll med tjejerna. 

En av de intervjuade hade blivit erbjuden av skolan att gå på en föreläsning om genus 

men hade inte kunnat gå. De andra hade inte fått någon erbjudan om föreläsningar eller 

fortbildningskurser om genus. En av pedagogerna sa dock att de blir uppmuntrade av 

ledningen att själva söka upp kurser som de vill gå. Detta hade alltså ingen av dem gjort 

trots att alla sa vid intervjuerna att de var intresserade av att gå en genusutbildning.  

Pedagogerna i klass B var i mycket större grad intresserade av arbetet med genus och 

tyckte att de gjorde mycket för att motverka traditionella könsmönster. Dessa pedagoger 

var även de som mer tyckte att det är samhället som fostrar barnen in i traditionella 

könsmönster, de trodde alltså inte så mycket på de biologiska skillnaderna. Trots detta 

var alltså skillnaderna i denna klass större än i klass A.   
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6. Diskussion och slutsatser 

6.1 Diskussion  

Varför ska man arbeta med genus i skolan?  

Samhället måste bli mer jämställt. Jämställdhet handlar om flickor/kvinnor och 

pojkar/män, och deras olika villkor i förhållande till varandra i olika sammanhang. Att 

leka med samma saker och ha samma färg på kläderna betyder inte nödvändigtvis att det 

är jämställt. Det handlar om lika förutsättningar och villkor (Svaleryd 2002). 

I grundskolan tar man till sig åsikter, värderingar och försöker hitta sig själv. Det är i 

skolan vi utvecklar vår identitet och syn på oss själva och andra. För ett mer jämställt 

samhälle behövs det pedagoger som kan stärka flickorna i sig själva. Det behöver både i 

hemmet och i skolan fostras starka flickor som kan ta för sig och inte forma dem till 

tysta och lugna hjälpfröknar som ska se efter stökiga pojkar. För pojkarna i skolan 

behövs det pedagoger som lär dem att de inte alltid får mest uppmärksamhet och inte 

heller få dem att se sig som stökiga och bråkiga bara för att de är pojkar.    

I en stor del av de böcker vi läst om metoder för att arbeta med genus i skolan har 

litteraturen riktat stor kritik mot hur skolan fungerar. Vissa böcker var tryckta så tidigt 

som början av nittiotalet men ändå så ser man en mycket liten utveckling och liknande 

kritik framkommer i böcker som tryckts för något år sedan. Det talas och skrivs alltså 

väldigt mycket om genus, det finns många teorier och metoder att arbeta efter men 

samtidigt verkar det inte som att verkligheten i skolan ser ut som böckerna beskriver att 

det borde vara. Andra faktorer till att den faktiska verkligheten går mycket sakta kan 

vara all motarbetning från reklam, TV-program, modetidningar, leksaker, och ibland 

samhället i stort. Det vi fokuserar på i denna diskussion är dock pedagogens inverkan på 

barnens uppfattning av manligt och kvinnligt. 

Vad kan man göra som pedagog när klassen består av pojkar som är högljudda, inte kan 

sitta stilla och stör lektionerna medan flickorna som är i bakgrunden, är tysta och lugna? 

Kanske finns det blyga, tysta, lugna pojkar också, som står tillbaka för de högljudda 

pojkarna? Måste man kanske börja arbeta med genus i ännu tidigare ålder för att 

flickorna och pojkarna ska känna att de har rätt till samma mängd uppmärksamhet och 

lektionstid? Vid ett tillfälle under en morgonsamling berättade läraren att klassen skulle 

ut på en utflykt och titta på småkryp och andra insekter som man kunde hitta i skogen 

och vid bäckar. Läraren frågade klassen om de vid tidigare tillfällen hade sett några 

småkryp och om de visste vad de hade för namn? Barnen och speciellt pojkarna blev 

mycket ivriga men läraren tänkte på att fördela frågorna helt jämnt mellan pojkarna och 

flickorna. Efter ett litet tag blev en av pojkarna irriterad och arg. Han sa till fröken att 

han tyckte hon var orättvis när hon bara lät flickorna svara på frågorna. Detta tyckte vi 

var en mycket intressant observation då vi suttit och räknat antalet utdelade frågor och 

fick det till att pojkarna och flickorna fått precis lika många. Ändå tyckte pojken då att 

flickorna fick mer. Kan det vara så att det är undermedvetet att pojkarna inte själva 

uppfattar att de får mer tid än flickorna? 
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Enligt Jancke (1993) uppfattas uppmärksamhet som hög status. De barn som läraren ger 

mycket uppmärksamhet åt får hög status medan de barn som är tysta och sköter sig 

själva ofta förbises av en stressad lärare och får låg status. De omedvetna signaler 

läraren sänder ut till sin barngrupp blir då att pojkar är viktigare att lägga tid och 

uppmärksamhet på än flickor. I det långa loppet kan uppfattningen bli att pojkar helt 

enkelt är viktigare i sig än flickor. 

Kan pojken som tyckte flickorna fick fler frågor än pojkarna fått uppfattningen att 

pojkar har rätt till fler frågor? Eller var kommentaren bara en tillfällighet?  

Andra studier gjorda av Olsson och Nikell (2001) menar också att den manliga normens 

överhöghet i samhället påverkar både pojkar och flickor att uppfatta det män /pojkar 

säger som viktigare än det kvinnor/flickor säger. 

Resultatet av våra observationer i klass A och klass B visade entydigt att pojkar får 

nästan dubbelt så mycket tillsägelser och tillfrågningar i klassrummet än var flickorna 

får.  

Antagandet att pojken tyckte flickorna fick mer frågor när de i realiteten inte alls fick 

det verkar allt mer logisk. Om alla lektioner sett ut som de tio vi observerat har pojkarna 

i klassen med stor sannolikhet vant sig vid att få nästan dubbelt så mycket frågor som 

flickorna och när det vid ett tillfälle är lika fördelat måste det utifrån pojkens perspektiv 

uppfattas som orättvist. 

Eftersom pedagogen är frågeställare och utdelare av tillsägelser har pedagogens 

förhållningssätt till pojkar och flickor antagligen en stor inverkan på barnens 

uppfattning av genus.             

En annan intressant iakttagelse var när vi satt med på en idrottslektion med klass B. 

Under observationen på idrotten såg vi att tiden fördelad mellan pojkar och flickor 

skiljde sig helt från tiden under lektionerna som i hög grad fördelades ojämnt till 

pojkarnas fördel. På idrotten var alla flickor och pojkar helt jämlika och hade samma 

förutsättningar och deltog i lekar och övningar på samma villkor. Varför?  

En förklaring vi kunde tänka oss var att man under idrotten tillät pojkarna att leva ut sin 

energi istället för att skälla på dem i klassrummet och därmed lägga mer tid och 

uppmärksamhet på pojkarna än flickorna. Detta går åter igen att koppla till pedagogens 

förhållningssätt och hur pedagogen väljer att fördela tiden mellan pojkar och flickor.   

Hur skulle man kunna få in den frisläppta stämningen på idrotten i klassrummet? Att 

låta barnen springa omkring i klassrummet i samma utsträckning som i en gymnastiksal 

fungerar naturligtvis inte. Man får inte heller ha för strikta regler om att vara tysta, sitta 

helt stilla och lyssna under längre tid eller att inte prata med kompisen m.m. Dessa 

regler kan vara mycket nödvändiga i verksamheten men de är också en stor orsak till att 

pojkarna får mycket tillsägelser och tar lärarens uppmärksamhet bort från flickorna och 

bidrar till att uppfattningen att pojkar är stökiga och flickor är tysta och lugna.  

Exempelvis så använde sig pedagogerna i båda förskoleklasserna av flickor för att lugna 

stökiga pojkar. Under samlingar och andra situationer där barnen ska sitta still i en ring 

och lyssna satte man alltid en lugn flicka mellan två pratiga pojkar. Detta måste i stor 

grad påverka barnens syn på hur man ska vara när man är pojke och hur man ska vara 

när man är flicka. Flickorna får uppfattningen att de ska ta hand om pojkarna, 
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upprätthålla lugnet i klassen och får rollen som hjälpfröken. Flickornas egna intressen 

och behov kommer i skymundan medan pojkarna ser sig själva som stökiga och 

problematiska.  

Connell (2002) samt Josefsson (2005) belyser även hur pojkar påverkas av den ojämna 

fördelningen av uppmärksamhet och de könsroller som säger att flickor ska vara tysta 

och lugna medan pojkar ska vara pratiga och stökiga. De menar att även pojkarna 

påverkas negativt. Alla pojkar är inte sportintresserade, högljudda och bråkiga på 

samma sätt som alla flickor inte leker med dockor, är tystlåtna och har rosa kläder. 

Connell (2002) menar att flickor och speciellt pojkar som inte passar in i de könsroller 

som de medvetet eller omedvetet tvingas in i ofta far illa. De blir ofta utsatta för psykisk 

misshandel, diskriminering och ibland även fysiskt våld på grund av att de inte kan leva 

upp till de definitioner av maskulinitet/femininitet som samhället och skolan fastställt.          

Kan det vara så att pedagogerna tror de arbetar mera jämställt medan de egentligen är 

omedvetna om de signaler de sänder till barnen? Det vi sett under observationerna är att 

många pedagoger tror att de fördelar tiden jämnt mellan könen, medan deras omedvetna 

signaler upprätthåller den traditionella synen på pojkar och flickor.   

Vår egen tolkning av medvetet/omedvetet är direkt kopplat till vår undersökning som 

tog form av en observationsdel och en intervjudel.  

Som grund för vår tolkning av medvetenhet/omedvetenhet har vi i observationsdelen 

uppmärksammat att några pedagoger under lektioner handlat på ett visst sätt och med 

detta sänt ut signaler. Signaler som val av leksaker, tillsägningar, färger m.m. som 

påverkar barngruppens syn på manligt och kvinnligt, Rithander (1991). När vi sedan 

jämfört intervjusvaren mot observationerna har samma pedagoger tyckt att de fördelar 

tiden helt lika mellan pojkar och flickor, samt att de generellt behandlar alla barn lika 

oavsett kön.  

Vid dessa tillfällen när observationer och intervjusvar sagt emot varandra har vi utgått 

ifrån att pedagogen är omedveten om de signaler de sänder med sina handlingar i 

klassrummet. I andra fall där observationerna helt stämt överens med svaren i 

intervjuerna har vi betraktat pedagogen som helt medveten om sin roll som förmedlare 

av genus. 

Många av de lärare vi intervjuade hade själva växt upp och gått i skolan då de 

traditionella könsrollerna var något att sträva efter snarare än att motarbeta. Hur kan 

denna uppväxt påverka hur de förmedlar synen på pojkar och flickor till sina 

barngrupper idag? Stahlman (1990) menar att den vanligaste uppfostran man ger sina 

barn är att föra över de värderingar som man själv vuxit upp med.      

En annan syn på det hela skulle kunna vara att de som själva varit med om orättvisor 

och ojämställdhet i sin egen uppväxt och skolgång brinner ännu starkare för att 

åstadkomma någon förändring. De har genom sin egen uppväxt bildat en stark 

uppfattning om hur de inte ska behandla sin egen barngrupp.  

Någonting som alla intervjuer visade var att pedagogerna själva var medvetna om 

problemen med pojkar och flickors olika förutsättningar och tiden fördelad i 

klassrummet.  Trots det såg vi inte att de arbetade med att ta fram metoder för att få det 

mera jämställt. Vi fick uppfattningen av att det var upp till varje enskild pedagog att 
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hitta på metoder att arbeta med genus. Det vi kom att diskutera i och med detta var hur 

vi själva som färdigskolade pedagoger kommer att förmedla genus. När man analyserar 

någon annan är det lätt att peka ut brister och saker man borde ha sagt eller gjort 

annorlunda. Medan när man själv står där och ska hålla ordning på en klass med 23 barn 

är det inte lika enkelt att rannsaka sig själv och försöka vara helt jämlik.  

Något annat vi observerade i klassrummet och främst under morgonsamlingarna var hur 

läraren delade ut frågor och i vilken utsträckning barnen svarade på frågorna. Den större 

delen av barn som räckte upp handen efter en fråga var pojkar men läraren försökte 

ändå fördela frågorna jämnt så att flickorna också skulle få svara. Problemet var att 

flickorna som blev tillfrågade ofta inte hade räckt upp handen utan när de fick frågor 

ville de inte svara. Resultatet blev att pojkarna ändå fick mer tid och svara på mer 

frågor. Detta hängde säkert ihop med att flickorna i klassen överlag var mer tystlåtna 

och blyga än pojkarna som var högljudda och tog för sig. Det kändes som att pojkarnas 

utåtriktade energi och pratighet hade kommit till på bekostnad av flickornas. Flickorna i 

klassen skulle behöva föras fram av läraren, kanske att man anordnar någon dag där 

man delar upp flickorna och pojkarna var för sig så de får tillbaka känslan av att de 

också kan och har rätt till lika mycket tid som pojkarna. 

Varför ser resultatet ut som det gör? 

Resultaten av observationerna blev att nästan dubbelt så många tillsägningar och frågor 

under lektionerna i klassrummet tilldelades pojkarna. Överlag var pojkarna i båda 

förskoleklasserna märkbart mer högljudda än flickorna. Medan flickorna ofta var lugna 

och arbetade med sitt fanns det stora koncentrationssvårigheter hos flera av killarna som 

gick ut över resten av klassen.  

I läroplanen (Lpo 94) står det att man ska utgå från barnens intressen för att skapa en 

bra inlärningsmiljö. Vad händer då med att motverka traditionella könsmönster när 

pojkarna bara vill leka krig och flickorna bara vill leka i dockvrån?   

Jancke (1993) belyser det viktiga med vuxna förebilder för barngrupperna och kommer 

dessutom med konkreta metoder för att arbeta med genus och samtidigt tillgodo se 

barnens intressen. Ett sätt är att med jämna mellanrum dela upp klasserna så att killarna 

får följa med en manlig pedagog och exempelvis baka bullar eller leka i dockvrån, 

traditionella kvinnosysslor medan tjejerna får följa med kvinnlig pedagog och 

exempelvis spela bandy, bygga lego och andra traditionellt manliga sysslor. Jancke 

(1993) menar att vuxna förebilder av båda könen kan ge barnen en ny syn på vad som är 

manligt och kvinnligt. Givetvis ska en pojke som vill bygga lego och en flicka som vill 

leka med dockor få göra det men att introducera barnen för dessa situationer som går 

emot det traditionella kan öppna deras ögon, kanske skulle pojkarna aldrig ta sig för och 

testa att baka eller flickorna aldrig pröva att bygga en koja om inte en pedagog tryckte 

på och tog första steget.     

I våra intervjuer har flera pedagoger sagt att de ibland delar upp klasserna i pojk- och 

flickgrupper. Det tycker vi verkar som en bra metod att ta bort gamla könsroller. Om 

barnen själva får prova på att göra olika uppgifter och sysslor få de själva bilda en 

uppfattning om det är roligt eller tråkigt. De bildar sin uppfattning utifrån att själva ha 

provat på och inte efter vad som anses vara pojk- eller flicksysslor. Vygotskij skulle 
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också ha hållit med om att den bästa metoden för att skapa en egen uppfattning är att 

själv praktisera sysslorna (Jerlang, 2006).    

Barn lever som de lär. Barnen bildar sin syn på manligt och kvinnligt efter hur de 

uppfattar att män och kvinnor beter sig. Att vuxna människor har ett stort ansvar som 

förebilder för manligt och kvinnligt ställer sig även Odelfors (1998) samt Josefson 

(2005) bakom. 

Någonting annat vi sett under våra observationer är pedagogers så kallade björntjänster 

som kan drabba både flickor och pojkar. Exempelvis genom att ge hårda, utmanande 

passningar till killarna och uppenbart enkla passningar till flickor när man spelar fotboll. 

Eller att berömma pojkar för att de sitter stilla på sina platser medan man tar för givet att 

flickorna sitter stilla och inte berömmer dem. Många av dessa företeelser är så inbitna i 

vardagen att varken föräldrar, pedagoger eller barn reagerar eller tycker att de är något 

märkvärdigt tills man verkligen tar ut situationerna ur vardagen och påvisar vilka 

signaler detta beteende verkligen sänder till barnen. 

Vygotskij (Jerlang, 2006) menar att man formar sig själv och tar in ny kunskap genom 

växelverkan mellan samhällets och individen. Vygotskij måste också hålla med om att 

dessa björntjänster ger barnen en negativ bild av både pojkar och flickor. Man tar ifrån 

barnen deras individualitet och tvingar in dem i könsroller som pojke eller flicka. Enligt 

Vygotskijs utvecklingsteori är barnen i förskoleklasserna vi observerade mitt inne i 

sjuårskrisen och han menar att beroende på omgivningens förhållande till barnet under 

krisperioderna, kan bland annat barnets självkänsla och förståelse för det sociala 

samspelet utvecklas positivt eller negativt.    

En negativ utveckling skulle för oss kunna vara att barnet blir mer eller mindre 

påtvingad en könsroll och kunskaper som ligger bakom det aktuella krisstadiet. 

Exempelvis en social och fysiskt aktiv flicka som blir tyst, osocial och passiv då hon av 

läraren och omgivningen får uppfattningen att det är så en flicka ska bete sig. 

En positiv utveckling kunde vara att barnet blir stärkt i sig självt genom att pedagoger 

inte behandlar det som varken flicka eller pojke utan låter barnen själva få integrera med 

andra barn och ta till sig de personlighetsdragen och de sociala färdigheter som det 

medför. Dessutom kan pedagogen hjälpa till att öppna nya dörrar och främja barnets 

kritiska utvecklingsperiod med nya utmaningar och kunskaper som passar in för den 

krisfasen barnet befinner sig i. 

Många nya frågor har tillkommit under denna diskussion: 

Hur kan pedagoger tilltala pojkarna 194 gånger och flickorna 112 gånger och ändå 

tycka att de fördelar tiden jämlikt? Kan det vara att pedagogernas syn på genus inte är 

samma som två studenters från lärarhögskolan? Eller är de helt enkelt omedvetna om de 

signaler de sänder till barnen genom sitt förhållningssätt till pojkarna och flickorna i 

klassen? 

Slutligen, hur ska vi som anser oss ha den rätta synen på jämställdhet hjälpa pojkar och 

flickor att få vara sig själva och inte tvingas in i könsroller och bli behandlade därefter? 
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6.2 Slutsatser 

Utifrån litteraturen samt observationer och intervjuer kan vi fastslå att pedagogens roll i 

barnens liv i stor grad påverkar deras syn på hur man ska bete sig. Pedagogerna ses som 

förebilder och har ett stort ansvar att inte sända ut negativa signaler som att pojkar är 

viktigare än flickor när tiden under lektionerna disponeras mycket ojämnt mellan 

barnen. Våra observationer visade att pojkarna under vissa lektioner får nästan dubbelt 

så många frågor och tillsägningar av pedagogen. Om man har nästan dubbelt så många 

tillsägningar måste det betyda att de får betydligt mer uppmärksamhet än flickorna, 

även om det dock är negativ uppmärksamhet. Det är svårt att säga till ett barn utan att 

uppmärksamma barnet. Under hela perioden då vi observerade klass A och klass B på 

tio olika lektioner fick pojkarna 194 frågor och tillsägelser mot flickornas 112 frågor 

och tillsägelser. Trots detta trodde några av pedagogerna vi intervjuade att de fördelade 

tiden och frågorna jämnt mellan könen. 

Innan man börjar prata om metoder för att lösa problemen med könsroller i skolan och i 

samhället för att göra det mer jämställt, måste man förstå vilka metoder som inte hjälper 

jämlikheten, utan snarare stjälper den.  

Genom att behandla barnen efter gamla uppfattningar om hur man ska vara som pojke 

eller flicka under de kritiska utvecklingsperioderna formar man barnen till att bli just 

flickiga eller pojkiga. Detta är något negativt för båda könen. Pojkar ser sig som stökiga 

bråkmakare som måste vara hårda och fysiskt aktiva, medan flickor ser sig som mindre 

värda när de uppmuntras att hålla sig i bakgrunden samt att de får så lite som hälften av 

pojkarnas uppmärksamhet under lektionerna. 

Slutligen tycker vi att alla pedagoger som arbetar med barngrupper behöver ta sig tid att 

verkligen rannsaka sig själva. Kanske kommer de fram till insikten att de faktiskt 

behandlar pojkar och flickor väldigt olika, fast de inte tidigare insett det.  

Vi anser att genus och jämställdhet är något mycket viktigt. Speciellt i skolan under ett 

barns kritiska utveckling kommer genus att påverka ett barns identitet, åsikter och 

förutsättningar under resten av dess liv.   

Alla skolor borde införa genusarbete i skolplanen. För att en förändring ska ske måste 

alla på skolan ha samma syn på genus och samma vision av ett jämställt samhälle.         

6.3 Metoddiskussion 

Vi valde att göra vår undersökning med hjälp av observationer i två förskoleklasser och 

kvalitativa intervjuer. Intervjuerna gjordes med fem pedagoger som arbetar i de berörda 

klasserna. Vi anser att kvalitativa intervjuer är en bra metod att använda sig av då 

informanterna inte bara i talet, utan även med sitt kroppsspråk kan förmedla sina tankar 

och erfarenheter. Vi är medvetna om att det finns andra metoder som skulle ha kunnat 

användas, exempelvis en enkätundersökning som hade inneburit ett större antal 

informanter. Vi anser inte att det hade varit en bättre metod trots det. Även om vi hade 

haft fler informanter tror vi inte att svaren vi hade fått hade varit lika djupgående som de 

svar man får vid en intervju där ett samtal förs. Därför anser vi att vår metod gör studien 

mer pålitlig än vid en enkätundersökning. Vi valde också att göra observationer i 
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klasserna som kompletterande undersökningsmetod. Vi är dock medvetna om att vi med 

detta begränsade underlag inte kan göra några generella slutsatser om genusarbete utan 

resultaten gäller endast i dessa klasser. 

Reliabilitet, validitet samt generaliserbarhet är begrepp som ofta används inom 

forskningssammanhang och dessa begrepp utgör en undersöknings tillförlitlighet, 

trovärdighet, pålitlighet och konfirmerbarhet. (Kvale 1997)  

Reliabilitet står för tillförlitligheten och kan kontrolleras genom att man ska kunna göra 

om mätningen och då få fram samma resultat om igen. Detta tycker vi är svårt att säga 

med all säkerhet eftersom människor förändras och kan ändra uppfattning och åsikter.  

Validitet handlar om ifall studien mäter det som forskaren faktiskt avsett mäta. Vi anser 

att vi med våra intervjufrågor och observationer har fått fram den information som var 

syftet med studien. 

Med generaliserbarhet avses om resultaten från studien kan generaliseras och överföras 

till andra situationer med samma resultat. I vår studie anser vi att resultaten endast kan 

gälla för just dessa två klasser, då undersökningsgruppen endast består av två klasser 

och fem pedagoger.       

6.4 Vidare forskning 

Om det hade funnits mer tid hade det varit intressant att göra denna studie större och 

därmed mer generaliserbar. Kanske gå ut i ett antal skolor i olika kommuner för att se 

om det finns skillnader beroende på vart i landet man bor.  

Eller att göra studien åldersinriktad och intervjua pedagoger från förskolan till nionde 

klass. Kanske finns det skillnader i pedagogernas tankesätt beroende på vilken ålder de 

arbetar med? 

Det skulle även vara intressant att göra en studie om hur samhället påverkar barnen in i 

traditionella könsmönster, t.ex. gå ut i klädbutiker och leksaksaffärer och observera hur 

allt är uppbyggt där kring flickor och pojkar. Då skulle man även kunna intervjua 

butikschefer för att undersöka hur pass insatta de är i genusfrågor och om de inser 

resultatet av den stora uppdelningen de gör av t.ex. pojk- och flickleksaker.    
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Bilaga 1 

Observation av förskoleklass 

(Ett streck för varje tillfälle) 

 

Lärare tilltalar 

Flicka:________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Lärare tilltalar  

Pojke:_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Flicka pratar: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Pojke pratar: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

På vilket sätt tilltalas barnen? 
(Ett streck för varje tillfälle) 

 

Flickor 

 

Tillsägelse: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Fråga: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Övrigt: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Pojkar 

 

Tillsägelse: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Fråga: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Övrigt: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

 29 

Bilaga 3 

Intervjufrågor (pedagoger i förskoleklasser) 
 

 

Finns det några egenskaper hos människor som du anser vara typiskt manliga och 

kvinnliga? 

Vilka? 

 

Känner du att din roll som pedagog påverkar barnens syn på manligt och kvinnligt? 

På vilket sätt? 

Positivt/negativt? 

 

 

Hur uppfattar du barnens fria lek? 

Märker du några skillnader i pojkar och flickors val av lek? 

Berätta. 

 

Använder du dig av några konkreta metoder för att motverka traditionella könsmönster? 

Hur tänkte du då? 

Metod/syfte? 

Kunde man uppfatta något resultat? 

Positivt/negativt? 

 

 

Tycker du att tiden på lektionerna fördelas lika mellan flickor och pojkar? 

Berätta varför du tycker det /inte tycker det? 

Om inte, vad kan göras? 

 

 

Tror du att flickor och pojkars beteende är socialt kopplat eller biologiskt? 

Vad tror du den största tyngdpunkten ligger? 

 

 

Tror du att en manlig pedagog kan tillföra något som en kvinnlig inte kan och tvärtom? 

Vadå? 

Förklara. 

 

Har skolan erbjudit dig någon fortbildningskurs om genus? 

Hur, när? 

Gav den något? 

Om inte, vore du intresserad av att gå en sådan utbildning? 

 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
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