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Sammanfattning
Uppsatsen syfte är att studera hur pronomen, egennamn och kategoriseringar används i till- och omtal 
av förskolebarn utifrån ett könsperspektiv. Metoden är samtalsanalytisk och grundar sig på 
videoobservationer. Studien är dels kvantitativ, då antal belägg för olika till- och omtal undersöks, dels 
kvalitativ då några exempel där kön relevantgörs i interaktionen analyseras djupare.  

Resultaten av den kvantitativa analysen visar översiktlig hur barnen till- och omtalas, vilket främst 
sker med pronomenet du och egennamn. Det könsneutrala hen används inte alls och pronomenen han 
och hon brukas i liten utsträckning. Könsneutrala referenser som den, kompis och barn är relativt 
vanliga. Barnen, men inte pedagogerna, använder könade kategoriseringar i till- och omtal av andra 
barn. Inga direkta skillnader i hur pojkar och flickor till- och omtalas av pedagogerna har framkommit. 

Den kvalitativa analysen visar att det främst är barnen som relevantgör kön genom könade 
kategoriseringar och attribut, oftast när pedagogerna inte är närvarande eller deltagande, och det är 
tydligt att de funderar på vad kön är och hur de ska förhålla sig till det. Barnen använder 
kategoriseringar för att visa samhörighet inom könet och kontrastering till det andra könet och de 
skiljer också mellan vuxna och barn. Kroppen och kärlek är också betydande när kön relevantgörs och 
det är tydligt att barnen är medvetna om den rådande könsmaktsordningen, där isärhållandet av könen 
är en central logik.
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1 Inledning
Mitt intresse för språk och genusfrågor har länge varit stort och fröet till den här uppsats började gro 
för många år sedan, när jag vikarierade på en förskola och blev varse hur medvetna barnen var om 
könsroller (jfr Junefelt 2007). En händelse har etsat sig fast i mitt minne och det var när en flicka 
skulle torka händerna efter ett toalettbesök och följande dialog utspelade sig.

Flicka: var ska jag torka händerna?
Jag: på någon av handdukarna
Flicka: men det är ju pojkhanddukar
Jag: va?
Flicka: ja de är ju blå

Fröet till uppsatsen växte sig ännu större när jag själv fick barn och nu dagligen brottas med 
könskonstruktion i vardagen. När jag skolade in mitt barn på förskolan såg jag en påminnelselapp till 
personalen att arbeta med könsfrågor och en punkt löd: 

• Tilltala inte barnen ”pojkar” och ”flickor”.

På förskolans gård hörde jag kort därefter en pedagog ropa: ”Kom nu alla pojkar och flickor!”

Detta fick mig att började fundera på hur könade kategoriseringar som pojkar och flickor är med och 
konstruerar kön och då majoriteten av barnen i Sverige tillbringar stor del av sin tid på förskolan är det 
en viktig verksamhet att undersöka. 

I inledningsskedet av mitt uppsatsarbete uppstod en livlig debatt i media kring det könsneutrala 
pronomenet hen. En del av debatten handlade om att hen användes på en förskola som arbetade med 
jämställdhetspedagogik (Lagervall 2012b) och senare har vi också kunnat läsa om hur förskolor avråds 
från att använda hen (Söderling 2012). Då denna debatt låg så nära mitt uppsatsämne bestämde jag 
mig för att undersöka om och hur hen används inom förskolan och vidare på vilka andra sätt som 
barnen till- och omtalas i interaktion med pedagoger och andra barn. 

Nordenstams (2003) artikel syftar till att visa hur könsperspektivet ser ut inom språkvetenskapen som 
akademisk disciplin och gällande sexistiskt språk sammanfattar hon:

Det är alltså viktigt att undersöka hur kvinnor och män omtalas. Hur fungerar mannen som norm? 
Har vi könsneutralitet i svenskan? Två områden är särskilt aktuella. Hur benämns kvinnor och män, 
och hur representeras de av pronomen? (Nordenstam 2003:39)

Med detta citat i åtanke hoppas jag att denna uppsats kan bli ett bidrag till forskningen om språk och 
kön och genom att studera barn menar jag att vi där också kan få en bild av hur språkbruket kan 
komma att se ut i framtiden.

Jag vill passa på att tacka mina informanter som har bjudit på sig själva och låtit mig ta del av deras 
vardag och verksamhet. Tack! Uppsatsen syfte är inte att kritisera ert agerande och om någon mot all 
förmodan skulle känna sig trampad på tårna så ber jag om ursäkt.
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1.1 Syfte
Syftet med uppsatsen är att genom samtalsanalys studera hur pronomen, egennamn och 
kategoriseringar används i till- och omtal av förskolebarn utifrån ett könsperspektiv.

1.1.1 Forskningsfrågor

Används hen på förskolan och på vilket sätt?

Hur till- och omtalar pedagogen barnen och barnen varandra?

Finns det några skillnader mellan hur flickor och pojkar till- och omtalas? 

Hur relevantgörs kön i interaktionen?

1.2 Förskolans jämställdhetsuppdrag 
Förskolan har i uppdrag att främja jämställdhet, vilket framkommer i skollagen som sedan 1998 gäller 
för både förskolan och skolan. Jämställdhet har hög prioritet och redan i första kapitlet kan vi läsa: 

”Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 
värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde 
och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan

1.  främja jämställdhet mellan könen samt

2.  aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden.” 
(Skollagen 1998:5)

I förskolans läroplan uttrycks vikten av jämställdhet på följande sätt:

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

Ovanstående citat visar tydligt att jämställdhet är en viktig del av förskolans uppdrag och verksamhet.

1.3 Hen – ett könsneutralt pronomen
Hen är ett könsneutralt pronomen som kan användas istället för han, hon eller uttrycket han och hon.  
Den grammatiska benämningen är: animat och könsneutralt pronomen i tredje person singular. Hen 
dök upp för första gången på 1960-talet och har genom åren diskuterats i omgångar men ingen debatt 
har blivit så het som årets (Språkrådet 2012). 

Jag ser tre användningsområden för hen och det är när:

1. man inte känner till en persons kön.
2. könet är irrelevant.
3. en person önskar bli refererad till som hen (och inte identifierar sig som en hon eller han).

Susanna Karlsson från Språkrådet förklarar i radioprogrammet P1-morgon (Sveriges Radio 2012) att 
debatten dels är en språkfråga där problematiken handlar om att det är krångligt att skriva könsneutralt 
och kritiken mot hen handlar främst om att det är svårt att införa nya pronomen och att det finns andra 
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sätt. Dels är det en sexualideologisk fråga och då handlar det om att en person inte vill benämnas som 
han eller hon.

Som jag nämnde i inledningen (se 1) har det i tidningar, radio och sociala medier pågått en debatt 
kring användandet av det könsneutrala hen och jag ska här ta upp några röster i debatten. 

Årets hen-debatt startade med att den första barnboken med hen gavs ut av Olika förlag (Lindqvist 
2012). Jesper Lindqvists bok ”Kivi och monsterhund” använder genomgående det könsneutrala hen 
som benämning av Kivi. Karin Milles skriver tillsammans med Karin Salmson och Marie Tomicic från 
Olika förlag ”att använda hen är inte att ta bort hon och han. Det är att lägga till hen: att ge tre 
möjligheter istället för två.” (Milles m.fl. 2012). Vidare skriver de att hen medför att det är individens 
personliga egenskaper som sätts i fokus och inte stereotypa könsroller. De ifrågasätter den gamla 
normen att använda generiskt han när könet inte är känt, speciellt i barnböcker. 

Dagens Nyheter (Lagerwall 2012b) uppger t.ex. att pedagogerna på förskolan Egalia som arbetar med 
jämställdhetspedagogik blandar personliga pronomen som han och hon med det könsneutrala hen i 
interaktion med barnen och de försöker använda hen när könet okänt eller när det inte är relevant. De 
har också bytt ut han i sånger till hen eftersom det finns så många barnsånger med en maskulin 
huvudperson. Vidare använder de inte könsbestämmande ord som pojkar och flickor utan försöker 
istället använda könsneutrala ord som kompis och person eller förnamn. Egalias förskolechef Lotta 
Rajalin uttrycker enligt artikeln att de inte vill ta bort det biologiska könet utan att det är det sociala 
könet som de arbetar med. 

Hen är relativt etablerat inom hbtq-kretsar och Kim Granvik som identifierar sig som transperson 
beskriver i en artikel i Sydsvenskan (Lindbom 2012) att hen inte känner sig bekväm med att kallas 
varken hon eller han och föredrar benämningen hen. Kim säger att hen känner sig bekräftad när andra 
använder det könsneutrala hen. 

Språkrådets rekommendationer väger tungt när det kommer till språkfrågor och de har också 
diskuterat hen på sin webbplats (Språkrådet 2012). Språkrådets rekommendation är att använda han 
och hon eller den (andra möjligheter som omskrivningar presenteras också). Men även hen nämns och 
de skriver att ”det står självklart var och en fritt att benämna sig eller andra hen för att ge uttryck för 
könsidentitet eller för en ideologisk hållning” (Språkrådet 2012) men använder man det för att slippa 
omständliga formuleringar som han och hon rekommenderar de istället den. För de som väljer att 
använda hen rekommenderar Språkrådet genitivböjningen hens (Det är hens bok) och ingen specifik 
objektsform (Ge boken till hen). De avråder från den ibland föreslagna objektsformen henom, dels då 
den är för lik honom, och alltså inte helt könsneutral, och dels för att objektsformerna som vi använder 
i dag (mig, dig) är rester från ett gammalt kasussystem som inte längre är i bruk. Vidare avråder 
Språkrådet från att använda han (och även hon) som könsneutralt pronomen. Denne och denna bör 
inte heller användas då de inte är könsneutrala och har en formell ton. 

De kritiska rösterna i debatten är också många och debattören och socionomen Elise Claeson skriver 
t.ex. i en artikel i Dagens Nyheter ”att då [när barnen upptäcker sitt kön] gå in säga att man ska vara 
ett neutrum, ett `hen´, är inget bra. Det gör barn förvirrade.” (Lagerwall 2012a). I en chattduell 
(Claeson & Salemark 2012) kritiserar Claeson införandet av ordet hen som ett påhitt av 
könsforskningen, som hon menar är ett elitistiskt projekt. Hon vill inte förbjuda ordet men menar att 
ingen kommer att använda det då människor till sin natur vill dela upp i kategorierna manligt och 
kvinnligt.

3



Karl Andersson (2012) är utbildad språkkonsult och skriver i sin blogg om problemet med hen och 
kritiserar införandet av hen som en idé uppifrån, vilket han menar gör det svårt för ordet att få fäste. 
Han påpekar också att språket är trögt gällande förändringar av ord av mer syntaktiskt slag som 
pronomen och jämför med införandet av substantivet snippa som han menar skedde för att det var ett 
substantiv och för att behovet av ett nytt ord fanns.

En kritisk åsikt som dyker upp lite varstans i debatten är att hen är ett ord eller idé som grundar sig i 
genusvetenskapen, som flera anser vara en ideologi snarare än vetenskap och nedanstående citat får 
spegla detta synsätt och avsluta detta avsnitt.  

”Jag tycker att det är mycket oroande att en ideologi ska få ett sådant starkt grepp i samhället, att den 
börjar anses som vetenskap snarare än hanteras som just vad det är – teorier och idéer.” (Roos 2012)

”Vilken politisk ideologi representerar begreppet? Jo, den om att könsroller är fel.” (Andersson 2012) 

”Det finns idag en övertro på att könsroller är socialt konstruerade, vilket gör att vi tror att hen ska ha 
någon betydelse” (Claeson 2012).
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2 Teoretisk bakgrund

2.1 Vygotskij och den kulturhistoriska teorin
Den ryske teoretikern Vygotskij levde ett kort liv i början av 1900-talet men är än i dag aktuell när vi 
talar om barns lärande. Vygotskij var bevandrad inom bl.a. psykologi och pedagogik och hans teori 
benämns ofta den kulturhistoriska teorin som kan sägas ligga till grund för ett sociokulturellt 
perspektiv (Smidt 2010). Jag kommer nedan presentera några av Vygotskijs tankar, som jag anser är 
relevanta för uppsatsens syfte och det mest centrala är att allt lärande är socialt samt att lärandet sker 
främst genom kulturella och psykologiska redskap där interaktion och språket är av stor vikt.

Först vill jag poängtera att då jag ser kön som en konstruktion (se 2.2) och något man lär sig innefattas 
det av lärandet som Vygotskij talar om trots att han inte uppmärksammade just könskonstruktion i sina 
teorier.  

Vygotskij utgick från att allt lärande är socialt och han talade om att barns lärande sker inom en ram 
bestående av kultur, historia och instrument (Smidt 2010). Lärandet sker i ett samhälle som präglas av 
dess kultur men gemensamt är att lärandet sker i en social kontext med andra människor. Det 
historiska gränsar till det kulturella och avser människornas samlade kunskap och erfarenheter 
gällande sin omgivning. Det instrumentella avser mediering vilket är en central term och betyder 
”olika sätt att kommunicera, främst genom tecken och symboler, i syfte att förstå och förklara eller 
representera världen och våra erfarenheter” (Smidt 2010:43). Vi kommunicerar alltså på olika sätt 
medelst, vad Vygotskij kallade, kulturella redskap (språk, räknesystem, målningar, musik, ritningar, 
vägmärken) och för lärande läggs stor vikt vid språket. 

Barn utvecklas enligt Vygotskij från att som nyfödda vara styrda av fysiska behov till att genom 
samverkan med andra kunna jämföra, ordna, analysera, minnas och generalisera, vilket han benämnde 
högre psykiska funktioner. Barnets utveckling ”går genom medierande och sociala aktiviteter samt 
samarbete” (Smidt 2010:49, kursivering i original). Smidt exemplifierar detta med ett barn som fick 
först en och sedan ytterligare en flaska varpå barnet yttrade ”två”. Hon förklarar exemplet som att 
barnet genom interaktion med sin förälder har upplevt att få en sak och sedan en till, vilket också har 
medierats av föräldern som tidigare berättat vad som händer genom att använda de kulturella 
redskapen språk och räkning. Barnet har sedan ”tagit till sig kunskapen” och yttrar på egen hand ”två”.

Att ”ta till sig kunskapen” innebär att barnet tar in lärandet som har ägt rum i sitt medvetande och 
detta kallade Vygotskij internalisering. Med Vygotskijs terminologi förklaras internaliserings-
processen som att lärandet först är interpsykologiskt och det handlar då om interaktion mellan 
människor för att sedan bli intrapsykologiskt och finns då inom barnet, i tanken. Bråten (1998) betonar 
att internaliseringsprocessen inte ska uppfattas som endast en överföring av kunskap från en yttre till 
en inre dimension utan han poängterar att det inre medvetandeplanet bildas i internaliseringsprocessen. 

Vygotskij talade om ett dialektiskt förhållande mellan individ och samhälle vilket betyder att 
samspelet är komplext. Förhållandet innebär att samhället påverkar individen och individen påverkar 
samhället, vilket medför att alla parter har möjlighet till motstånd. Vygotskij menade att lärandet sker i 
ett dialektiskt samspel där barnet ursprungligen kan något, får ny information av en annan person för 
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att slutligen omformulera ny kunskap. Vygotskij hade en dynamisk syn på interaktion och menar att 
även barnen är medskapande i lärandet. Jag överför dessa tankar till att barnen är medskapande av kön 
genom interaktion. ”Att alla högre mentala funktioner har ett socialt ursprung innebär att de utvecklas 
genom mänsklig interaktion och kommunikation” (Smidt 2001:10).

Imitation, att härma en annan persons uppträdande eller handlingar, var enligt Vygotskij signifikant 
för inlärningen (Smidt 2010). Alla har väl hört uttrycket ”barn gör det du gör, inte det du säger att de 
ska göra” och jag menar att Vygotskijs tanke är grunden. Barn härmar ju också tal vilket säkert många 
föräldrar har fått erfara. Barn imiterar således vad vuxna gör och säger oavsett om det är medvetet 
eller omedvetet från den vuxnas sida och på detta sätt lär sig barnen även om de i detta läge kanske 
inte förstår vad det handlar om. Jag menar att detta är ett sätt för barn att lära sig hur kön konstrueras. 

2.2 Språk och kön 
Kön, och med det avser jag både sociokulturellt och biologiskt kön, anser jag är en viktig aspekt inom 
språkforskning och den socialkonstruktivistiska tanken att språket påverkar kön och kön påverkar 
språket tycker jag är central. Min syn på kön är att det är socialt konstruerat och dynamiskt, i ständig 
förändring, vilket går hand i hand med vad som brukar kallas tredje vågens feminism. Ett viktigt 
begrepp är doing gender (Butler 2006) eller göra kön på svenska, vilket innebär att kategorierna man 
och kvinna skapas. Inom tredje vågens feminism fokuseras inte bara skillnaden mellan könen utan 
också inom könen och även variationer inom individen och det handlar mycket om att kön är 
kontextbundet. Detta betraktelsesätt menar jag är förenligt med Vygotskis syn på det dialektiska 
förhållandet mellan individ och samhället (se 2.1). 

I denna uppsats utgår jag också från begreppet könsmaktsordning (även kallad genusordning och 
genussystem), vilket inbegriper tanken att det existerar en strukturell maktordning i vårt samhälle, där 
kvinnor är underordnade män och Hirdman (1988) beskriver denna maktordning som en hierarki 
bestående av två logiker. Den första är könens isärhållande, där kvinnor och män ses som dikotomier 
som inte bör blandas och den andra är att mannen och manlighet ses som norm. Jag anser att mannen 
som norm också är tydlig i vårt språk, vilket ibland benämns sexistiskt språk (Edlund m.fl. 2007). 
Könsmaktsordningen genomsyrar alltså hela samhället men är enligt Hirdman dynamiskt och kan 
alltså förändras. Systemet är en process som konstrueras och rekonstrueras i dagens samhälle vilket 
också är i enlighet med Vygotskijs teori. 

2.3 Kontexten 
Gemensamt för teorierna som jag utgår ifrån är att de framhåller kontexten, och vad som menas med 
kontext kan variera. I denna uppsats syftar kontext främst på den situationella kontexten som här 
inbegriper den institutionella ramen för interaktionen, vilket anknyter till Cicourel (1987). I den 
situationella kontexten menar Cicourel att både pedagoger och barn agerar utifrån vissa specifika 
positioner som är situationsbestämda (jfr Månsson 2000; Junefelt 2007; Odelfors 2010). 

Mead (1976) menar att handlingen i interaktionen är viktig för utvecklingen men betonar också den 
sociala situationen, alltså kontexten. Han menar att hur människor formas beror främst på familjen 
men också samhället i stort. Mead använder begreppet rollövertagande som innebär att vi tar över 
normer och värderingar av närstående personer och han anser individen vara socialt skapad.
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2.4 Tidigare forskning

2.4.1 Förskola och kön  

Wahlström (2003) är förskolechef och beskriver i sin bok det uppmärksammade jämställdhetsprojektet 
Jämställdhet – Vidgade könsroller för flickor och pojkar i förskolan som hon deltog i under slutet av 
90-talet. Wahlström redogör för hur hon och hennes kollegor genom observationer uppmärksammade 
hur de själva omedvetet bidrog till att flickor och pojkar fick olika förutsättning och vidare den 
jämställdhetspedagogik som de arbetade fram. Den s.k. kompensationspedagogiken gick ut på att 
erbjuda flickor och pojkar fler möjligheter och att de skulle tränas i färdigheter som de inte var så 
utvecklade i, vilket inledningsvis skedde i enkönade grupper. Resultaten från observationerna, med 
mitt fokus på språk, var att pojkar uppmärksammades mer genom både tilltal och engagemang, fick 
snabbare respons, behövde yttra färre antal ord, styrde samtalsämnen och ljudnivå, fick korta meningar 
och kommandon, fick färre ord, hade ett mer konkret språk. Gällande flickorna observerades oftast det 
motsatta förhållandet och det är viktigt att poängtera att denna dikotomisering bidrog till en ökad 
förståelse gällande hur pedagogerna förhöll sig och inte till att göra skillnad på könen. 

Henkel, jämställdhetskonsult, och Tomicic, forskare, lärare och förläggare på Olika förlag (2009) har 
ställt upp ett antal språkliga genusfällor, där vi ofta på olika sätt uppmärksammar och gör skillnad på 
barns kön eller använder könsbundna uttryck. Detta görs när vi:

1. träffar en bebis och frågar om det är en han eller hon.

2. ropar Kom nu pojkar!

3. uttrycker att flickor pysslar och pojkar uppfinner. 

4. kallar djuren i böckerna för han. 

5. brukar ordet man för allmänna ting. 

6. kommunicerar mer med flickor än med pojkar. 

7. ger pojkar större talarutrymme i skolan.

Odenbring (2010) har samtalsanalytiskt studerat hur kön konstrueras i interaktion inom förskola, 
förskoleklass och grundskola, med fokus på gränsöverskridanden och gränsupprätthållanden. 
Odenbring poängterar vikten av språket i följande citat: ”En gemensam teoretisk utgångspunkt inom 
både samtalsanalys och könforskningen är att sociala hierarkier skapas genom människors verbala och 
kroppsliga handlingar.” (2010:26-27). Hon visar i sin första delstudie hur könade kategoriseringar som 
fröken framkom i materialet från en förskoleklass men poängterar att barnen oftast tilltalades med 
namn. En och samma flicka tilltalades vid olika tillfällen med fröken och Odenbring visar hur 
kontexten inverkar på kategoriseringens betydelse. I ett fall användes det relativt hårt som en 
tillsägelse och i ett annat fall mjuk och skämtsamt men ”konsekvensen av det som sägs innebär att 
könstillhörighet markeras” (2010:75). Odenbring betonar kontexten och menar att beroende på 
sammanhang skapas olika förutsättningar för gränsöverskridanden och gränsupprätthållanden (jfr 
Odelfors 1996). I sin andra delstudie såg Odenbring också andra typer av kategoriseringar som 
tillskriver barnen olika egenskaper. Pojkarna beskrevs som muskelpaket och bättre utrustade (”med 
snopp så han kan kissa vid ett träd”) och flickorna tillskrevs kategoriseringar som änglahår och att 
gilla rosa lax, s.k. prinsessfisk. Även könsbundna yrkeskategorier tillskrevs barnen och pedagogerna 
skiljde vid ett tillfälle på fröken och magister när barnen dramatiserade men i ”verkligheten” gjordes 
ingen skillnad på pedagogerna, utan alla tilltalades med fröken eller tilltalsnamn, oavsett kön. I den 
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andra delstudien fokuserar författaren även på interaktionen mellan barnen. Hon lyfter fram hur 
egennamn användes för att kategorisera ett annat barn som icke-flicka respektive icke-pojkar och 
uttrycker att konsekvensen blev att barnet avfeminiseras eller avmaskuliniseras. Exempel på detta är 
pojken Oliver som vid ett tillfälle upprepade gånger kallades Olivia och dessutom benämndes tjej och 
konstig. De könade kategoriseringarna menar Odenbring är utpekanden relaterade till kön och 
”kategoriseringarna  [...] anspelar på normativa föreställningar om kön som rör pojkars och flickors 
utseende eller agerande” (2010:170). 

Odelfors (1996) undersökte i sin avhandling flickor och pojkars villkor att göra sig hörda och sedda i 
olika situationer på daghem. Hon fokuserade på samspelet mellan individerna samt mellan individerna 
och kontexten. Odelfors skiljer på fria områden som fri lek, riktade områden som samlingen och 
mellanområden som bildverksamhet, vilka hon menar skiljer sig åt i graden av vuxenstyrning och 
vidare i barnens handlingsutrymme. Resultaten visar att de största skillnaderna mellan könen var i 
vuxenstyrda aktiviteter där bl.a. pojkarna yttrade sig mer och var mer aktiva än flickorna och pojkarna 
blev bemötta i högre utsträckning genom frågor och visat intresse. Odelfors (2001) har fortsatt att 
studera vuxenstyrda situationer och undersökte bl.a. luncher och shower. Resultaten visar att 
luncherna erbjöd lika möjligheter för könen att uttrycka sig, talarutrymmet var jämnt och flickorna tog 
något fler initiativ. Under showerna fokuserades de uppträdande barnen där pojkar och flickor dock 
erbjöds olika stöd, vilket Odelfors menar är ett uttryck för de vuxnas olika förväntningar på könen. 
Stödet till pojkarna präglades av skämtsamhet och upprymdhet medan stödet till flickorna 
kännetecknades av vänligt tilltalssätt och ofta i helgrupp. Odelfors menar alltså att detta beror på de 
vuxnas olika förväntningar, vilket vidare påverkar villkoren för barnens framträdanden där flickorna i 
slutändan framträder traditionellt och pojkarna prövar mer ovanliga sätt att uppträda. 

Eidevalds (2009) feministiskt poststrukturalistiska synsätt utgår från att det finns flera sätt att ”vara” 
flicka och pojke och han studerade i sin avhandling vilka positioner som tillåts och vilka som möter 
motstånd av de vuxna. Eidevald analyserar sitt material utifrån fyra vanliga situationer på förskolan, 
där han menar att både pedagogerna och barnen positionerar sig olika: fri lek, måltid, påklädnad och 
samling. Dessutom gör Eidevald tre olika läsningar av situationerna utifrån uppfattningen att pojkar 
och flickor är olika, görs olika och slutligen en överskridande läsning som jag förenkelat väljer att 
benämna individbaserad. Resultaten av de olika läsningarna pekar på att barnen bemöttes och 
betraktades stereotypt men att det varierade mellan barnen och situationerna. Eidevald skriver att 
”dominerande diskurser [genomsyrar] hur barnen i förskolan väljer att positionera sig och hur de blir 
bemötta av andra barn och av vuxna” (2009:166). De dominerande diskurserna kan förklaras som den 
mest normala och rådande förväntningen på ett barn, t.ex. bilden av en mogen och talför flicka, vilket 
ofta upprätthålls av ett fåtal individer.  

Månsson (1996) undersökte bekräftande respektive icke-bekräftande interaktionsmönster på en 
småbarnsavdelning, 1-3 år, utifrån ett könsperspektiv och drog slutsatsen att personalen bidrog till 
könskonstruktionen då flickor bl.a. fick mindre bekräftande interaktion och pojkarna behandlades som 
om de var yngre än vad de var. Månsson (2000) gick vidare och studerade denna gång interaktionen, 
men fokuserade mer på barnens signaler och pedagogernas respons samt på kontextens inverkan och 
hon skiljde på delvis vuxenledda situationer (måltider, på- och avklädnad, hygiensituationer), helt  
vuxenledda situationer (samling) och inte vuxenledda situationer (fri lek). Månsson skriver att ”de 
olika grader av vuxenledning i situationerna och aktiviteterna, vilka utgjort innebörden av kontext i 
den här studien, har visat sig spela roll för samspelsmönster och genusformande” (2000:157). De 
vuxenledda samlingarna liknade traditionella klassrumssituationer och karakteriserades av hierarkisk 
organisation och fasta strukturer, trots att barnen endast var 1-3 år, och präglades av pojkdominans, 
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vilket tidigare forskning också påvisat (Einarsson & Hultman 1984; Odelfors 1996). I de delvis 
vuxenledda situationerna som måltider var det mer jämt mellan barnens signaler om kontakt och 
flickorna blev alltså mer synliga. Det var också stor skillnad mellan individerna och Månsson visar att 
det var framför allt en äldre pojke på varje förskola som intar en dominerande position (jfr Odelfors 
1996; Eidevald 2009; Davies 2003).

Davies (2003) skriver att barn ”lär sig att anamma manlighet respektive kvinnlighet som om det vore 
en oföränderlig del av deras personliga och sociala jag. De lär sig detta genom att tillägna sig de 
diskursiva praktiker som pekar ut varje människa som antingen man eller kvinna” (2003:10). Davies 
studerade hur barn konstruerar kön genom att analysera deras lek och deras kommentarer av 
feministiska sagor som hon läste för dem. Denna australiensiska studie visar att barnen kan positionera 
sig individuellt utifrån egna intressen men att de alltid på något sätt förhåller sig till den tudelning som 
existerar mellan könen.

2.4.2 Språk och kön 

Landqvist (2001) har studerat bruket av generiska pronomen i svenskt författningsspråk och de fyra 
pronomenformer som studerades är de enkla pronomenen han och hon samt alternativformerna han 
eller hon och hon eller han. Landqvist anger att rekommendationen för svenskt författningsspråk är att 
skriva könsneutralt. Undersökningens resultat pekar dock på att han användes i klart större 
utsträckning som pronomen för animata mänskliga referenter med generisk syftning. Landqvist anser 
att resultaten bekräftar tidigare forskning som påvisar androcentrism eller sexism i rättens språk och 
han säger att ”rättens språk bidrar till att upprätthålla en könsordning där det som betraktas som 
maskulint är överordnat och normalt” (2001:160).

Wojahn (2012) har studerat perceptionen av olika pronomen i en exempelmening och testade sex olika 
pronomenformer: han, han eller hon, hon eller han, han/hon, den och hen. Informanterna fick efteråt 
beskriva personerna i texten och resultatet visar att hen uppfattades som mest könsneutralt men det var 
också det mest markerade, vilket innebär att det kan störa kommunikationen.

Friis Reset (2012) undersökte nätverk där orden snippa och hen används och har gjort en jämförelse 
utifrån ett språkplaneringsperspektiv. Gällande hen studerade hon närmare tre verksamheter: 
fritidsgården Egalia, förskolan Egalia och tidskriften Ful där hen används könsneutralt och/eller 
könsmångfaldigande. I verksamheterna, som Friis Reset kallar ostabila nätverk, var hen etablerat och 
ett uttryck för feministisk aktivism eller identitetsfråga för hbtq-personer men ordet var alltså ännu inte 
förankrat i bredare kretsar, s.k. stabila nätverk. Snippa förklarar Friis Reset har blivit en stabil form 
och ses inte längre som ett feministiskt ord och ”nye ord må altså bli del av stabile nettverk for å tas i 
allmenn bruk” (2012:81). 

Milles (2008) presenterar olika sätt som språket uttrycker kön, vad som kan vara ett problem om man 
vill skriva könsneutralt och hur man kan uttrycka sig. Hon tar bl.a. upp personbeteckningar utifrån 
yrke och sysselsättning (sjuksköterska, brandman), tvetydiga könsneutrala avledningar (höjdhoppare, 
direktör), generiskt man (man bör...), könsutpekande adjektivböjningar (lilla flickan, lille pojken) samt 
könsutpekande pronomen. Gällande pronomen redogör Milles för olika strategier för att uttrycka sig 
könsneutralt och även om hon nämner hen så tas det vid denna tidpunkt inte upp som en strategi.  

Einarsson & Hultman (1984) studerade genom samtalsanalys språk och kön i skolan och inriktade sig 
på språkhandlingar, alltså vad språket användes till. Bokens titel ”Godmorgon pojkar och flickor!” 
syftar på en hälsningsritual och författarna frågar sig vad dessa etiketter gör för elevernas 
självuppfattning. Jämförelse görs med hälsningsfraser som ”Godmorgon vita och svarta!” Oavsett vad 
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denna kategorisering innebär så blir barnen uppmärksammade på att det finns två sorter (jfr Odenbring 
2010). I samband med hur barnen fick förmaningar tar Einarsson upp tilltal som lilla fröken och min 
lille herre.

Evaldsson (1993, 2003, 2007) har forskat mycket kring barn och ungdomar och hon studerar ofta kön, 
etnicitet och kulturella skillnader genom samtalsanalys. I sin avhandling (1993) studerade och 
jämförde Evaldsson hur barn och pedagoger på två fritidshem organiserar, skapar och upprätthåller 
sociala praktiker. Resultaten visar t.ex. att pedagogerna kontrollerar barnen på olika sätt (eng. ”order 
through talk” och ”talk through order”) och barnens interaktionsmönster skiljer sig åt. På det ena 
fritidshemmet är dispyter (eng. disputes) vanliga medan på det andra fritidshemmet ägnar sig barnen 
främst åt retande (eng. teasing) och hemligheter (eng. secrets). Evaldsson (2007) har också studerat 
hur unga flickor förhandlar kring sociala och moraliska uppförandenormer och hon visar hur flickorna 
kategoriserar varandra i ”bra” respektive ”dåliga” vänner. Vidare har Evaldsson (2003) studerat hur 
flickor och pojkar anpassar sitt sätt att kasta och tala i ett bollspel beroende på gruppens 
sammansättning. Evaldsson kommer fram till att: ”Players deploy multiple resources and evoke 
multiple social identities (gender, ethnicity, class) – embedded in the social organization of schooling 
and extracurricular activities – that intersect in particular moments of play.” (2003:494). 

Schönbäck (2009) studerade språkbruk inom förskolan och undersökte vad två olika analysmetoder 
kan ge för typ av kunskap och vidare vilka förståelser av kön som möjliggörs av metoderna. Materialet 
som hon utgick ifrån var en 51 sekunder lång videoinspelning från en förskola. Schönbäck använder 
sig först av strukturalistisk metodologi och studerar kvantitativt språkets form och funktion, och hon 
menar att denna metod ”kan vara ett bra verktyg för att få syn på generella tendenser och mönster i 
språkandet” (2009:65) men att ”analysmetoden i sig inte hjälper oss alltså varken empiriskt eller 
teoretiskt att förstå hur språket `påverkar´ språkarna” (2009:65). Den andra metoden var 
interaktionistisk och författaren gjorde en CA-inspirerad samtalsanalys där språket analyserades på 
mikronivå med den omedelbara kontexten i fokus. Denna metod menar Schönbäck gav förståelse för 
vad samtalsdeltagarna ”gjorde” i olika situationer. Författaren genomförde, liksom Eidevald (2009), 
olika teoretiska läsningar, vilket också är en poäng i uppsatsen; att visa hur olika metoder och teorier 
påverkar en forskares studier. 

I sin avhandling studerade Kahlin (2008) samtalsanalytiskt hur de sociala kategoriseringarna kön, 
etnicitet och generation samspelar med varandra och hon visar hur dessa kategoriseringar konstitueras 
i ungdomars samtal. Resultaten visar att ungdomarna inte bara reproducerade allmänna föreställningar 
kring de sociala kategorierna utan att de också gjorde motstånd genom att nyansera och omförhandla 
de rådande föreställningarna. Kahlin menar att detta är en protest som bidrar till att motverka 
stereotyper och fördomar. 
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3 Metod
Min metod är samtalsanalytisk och grundar sig på videoobservationer från en förskola. Metoden är 
dels kvantitativ, då jag undersöker antal belägg för olika till- och omtal, dels kvalitativ då jag djupare 
analyserar några exempel där kön relevantgörs i interaktionen. I nedanstående avsnitt kommer jag i 
turordning gå igenom samtalsanalys och kategoriseringar (3.1), videoobservation och transkription 
(3.2), insamling av material (3.3), analys och analysvariabler (3.4) och avslutningsvis avgränsningar 
(3.5). 

3.1 Samtalsanalys
Metoden som jag använder mig av i denna uppsats är samtalsanalys, hädanefter kallat CA 
(Conversational Analysis). Inom CA studeras tal-i-interaktion och Norrby (2004) skriver att man 
fokuserar ”på det som man menar är det centrala studieobjektet, nämligen hur sociala aktiviteter 
organiseras och förstås i interaktion mellan människor” (2004:36). Det finns fyra grundpelare inom 
CA och man antar att tal-i-interaktion är strukturerat, alltså att det följer ett etablerat mönster. 
Interaktionen sker i relation till den inre kontexten eller samtalskontexten och är både kontextberoende 
och kontextförnyande vilket innebär att ett yttrande är beroende av det föregående yttrandet, samtidigt 
som det påverkar vad som följer. Alla detaljer anses kunna vara av värde och inget kan avfärdas som 
för litet, slumpartat eller felaktigt. Interaktionen ska helst vara äkta, alltså så naturligt uppkommen 
som möjligt. Viktigt är också att man utgår från materialet samt anlägger ett deltagarperspektiv (ten 
Have 2007). Andra viktiga begrepp är intersubjektivitet, alltså att deltagarna utgår från ett gemensamt 
perspektiv, och deltagarna har också ansvarsskyldighet gentemot varandra vilket brukar benämnas 
med den engelska termen accontability. CA ser alltså interaktion som ett socialt uttryck och metoden 
gör att vi kan undersöka hur människor konstruerar sitt sociala liv genom tal-i-interaktion. 

Stokoe & Smithson (2001) diskuterar huruvida CA går att förena med ett feministiskt perspektiv och 
slutsatsen är att det fungerar.

CA focuses on what participants themselves focus on in talk. Gender can therefore be ”pointed to” as 
relevant to conversational interaction; a claim that is grounded at the micro-level of interaction. 
(Stokoe & Smithson 2001:237)

Vad som egentligen menas med att kön fokuseras i interaktionen menar författarna metodiskt inte är 
tydligt men explicita uttryck som refererar till kön: han, hon, damer och herrar är uppenbara. De 
skriver vidare att om samtalsanalytikern själv anser att kön är relevant så är det upp till den att avgöra, 
vilket Fishmans (1978) klassiska studie av parsamtal är ett exempel på. Kön kan också relevantgöras 
mer implicit genom olika resurser, t.ex. då en person ändrar röstläge för att signalera könstillhörighet 
(Kahlin 2008).

ten Have (2007) kallar feministisk samtalsanalys för tillämpad CA och Kitzinger (2000), liksom 
Stokoe & Smithson (2001), menar att man genom en tillämpad form av CA kan analysera kopplingen 
mellan språk och kön. Den globala kontexten blir då oerhört viktig eftersom den ofta är grunden för en 
feministisk samhällelig kritik. Om man använder sig av CA som ett feministiskt (eller ideologiskt) 
verktyg anser jag att forskarens tidigare kunskap, och en vidare kontext, kan vara till stor nytta för att 
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sätta fingret på t.ex. språklig sexism även om kön inte relevantgörs i interaktionen. Jag kommer i min 
kvalitativa studie fokusera på hur deltagarna själva relevantgör kön i interaktionen men jag är också 
medveten om att min tolkning och de slutsatser jag drar påverkas av mig och mina förkunskaper.  

3.1.1 Kategoriseringar och kategoribundna attribut

Sacks (1992) har vidareutvecklat CA för att analysera hur människor använder kategoriseringar och 
kategoribundna attribut som resurser för att förstå och skapa mening och begreppen förklaras närmare 
nedan. Metoden kallas för Membership Categorization Analysis (MCA).

Kategorisering (svensk term från Odenbring 2010; Kahlin 2008) handlar om hur vi kategoriserar en 
person, alltså tillskriver personen det sociala innehållet i en kategori, t.ex. svensk eller flicka. 
Schegloff (2007) skiljer på referenser till personer och kategoriseringar:

Referring to persons and membership categorization are quite distinct activities. Referring to persons 
is mostly done with resources other than membership categories – dedicated terms, pro-terms, names 
and recognitional descriptors. Terms from membership categorization devices are mostly used as 
resources for identifying, describing, formulating, etc., persons – often aggregates of persons; they do 
some action vis-a-vis the one(s) they are ‘about’ – one(s) introduced into the talk by some resource 
for doing referring. (Schegloff 2007:456)

Att referera till en person görs i syfte att förenkla interaktionen och att tydligare peka på vem man 
talar om. Kategoriseringarna menar Schegloff tillskriver den utpekade någonting mer och jag tolkar 
det som att kategoriseringar har två funktioner: dels att referera till någon eller något, dels att socialt 
identifiera, beskriva eller definiera den eller det. 

Kitzinger (2007) talar om könade kategorier, identifiering eller beskrivning utifrån personens kön. 
Einarsson och Mattson (1984) använder begreppet etiketter för kategoriseringar som pojkar och 
flickor. Att använda könade kategoriseringar i interaktion är ett sätt att bibehålla normer och 
värderingar kring kön då kategoriseringarna ofta baseras på traditionella synsätt. Stokoe (2000) säger 
att ”by orienting to gender in talk, people produce and reproduce social order at the microlevel” 
(2000:555). De könade kategoriseringarna behöver däremot inte per automatik betyda att kön är det 
centrala i interaktionen utan det kan ha en underordnad betydelse eller vara irrelevant. Kvinna är ett 
språkligt könat ord men man kan inte hävda att samtalsdeltagarna använder det i en interaktion för att 
”göra kön” utan betydelsen varierar (Kitzinger 2007). Kitzinger & Stockhill (2007:233) skriver att 
”the interactional meaning of gender is not intrinsic to gendered linguistic forms but to the action a 
linguistic form is used to do on any given occasion of use”. 

Kategoribunda attribut är egenskaper och aktiviteter som är normativt förknippade med en social 
kategori (Sacks 1992). Exv. kan ”långt blont hår” vara attribut till kategorierna flicka och svensk och 
detta exempel visar också att olika sociala kategorier som kön och etnicitet samspelar med varandra 
(jfr Kahlin 2008). 

Kategoriseringarna och de kategoribundna attributen är fyllda med normativa föreställningar som 
aktiveras när vi använder en kategorisering. Kategorierna och föreställningarna kring dem är inte fasta 
utan dynamiska och i förändring. Sacks (1992) menar att samtalsdeltagarna både kan reproducera eller 
utmana den rådande sociala ordningen genom att acceptera eller göra motstånd mot kategoriseringarna 
som används, vilket också Kahlin (2008) visar i sin avhandling.
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3.2 Videoobservation
För att analysera interaktionen mellan pedagoger och barn så har jag valt att genomföra video-
observationer på en förskola och metoden anser jag är fruktsam för uppsatsens syfte. Video-
observationerna gör det möjligt att gå tillbaka till materialet gång på gång och delar kan också vid 
behöv analyseras på mikronivå. Eidevald uttrycker detta så här: 

En fördel med det videoinspelade materialet är att det varit möjligt att se materialet om och om igen 
för att kunna ”vända och vrida” på händelser och i efterhand skriva fram olika förståelser av 
kommunikation och kroppsspråk. (2009:68)

En kritik mot videoobservation kan vara att informanterna, och följaktligen interaktionen, påverkas av 
kamerans närvaro men min uppfattning är att när informanterna är mitt uppe i en situation så tänker de 
inte på kameran. Barnen kommenterade kameran och inspelningen vid flera tillfällen men oftast när 
jag startade inspelningen, byte band eller när de blev ofokuserade på vad de gjorde för stunden. Vid 
dessa tillfällen tilltalade barnen mig ofta och jag valde då att bli en del i interaktionen eftersom jag 
anser att det är omöjligt att som forskare hålla sig helt utanför situationen. Liksom Eidevald (2009) 
märkte jag att barnen snabbt vande sig vid min närvaro och att jag filmade, medan pedagogerna 
däremot var mer uppmärksamma på att de observerades. Även om pedagogerna kan ha påverkats så 
har de inte varit medvetna om studiens exakta syfte (se 3.3).

Som komplement till videokamera har jag också haft en diktafon för ljudupptagning som jag har 
försökt placera så nära informanterna som möjligt. Jag har då kunnat lyssna på ljudupptagningen från 
diktafonen om det är något som inte uppfattas via videokameran. Det har varit speciellt bra vid 
måltiderna då omgivningen bjudit på en hög ljudnivå som stört filmkamerans ljudupptagning.

3.2.1 Transkription

Att transkribera innebär att man överför den muntliga interaktionen till skrift men transkriptionen kan 
aldrig bli en kopia av samtalet utan varje transkription är en tolkning av det sagda. Transkriberar några 
personer ett samtal blir resultatet lika många olika transkriptioner som personer, vilket t.ex. kan bero 
på att man hör olika, uppfattar olika gällande vem som pratar eller tolkar yttrandet på olika sätt. De 
transkriptioner som jag har gjort är således endast min tolkning av samtalen. 

Vidare kan transkriptioner göras på olika nivåer med olika detaljrikedom och Ochs (1979) uttrycker att 
transkriptionen ska återspegla studiens syfte och frågeställningar. Då jag är intresserad av vad som 
sägs och inte så mycket hur det sägs anser jag att en grov transkription är tillräcklig för mitt syfte. 
Transkriptionen följer i stor utsträckning standardiserade skriftnormer vilket gör att den är 
förhållandevis lättläst jämfört med mer detaljrika transkriptioner. Förutom samtalets yttranden kan 
icke verbala handlingar vara av intresse och dessa beskrivs då i transkriptionen, vilket kallas kodning. 
När det har varit relevant för situationen så har jag alltså kodat gester, blickar och beskrivit vad som 
händer rent visuellt även om fokus i denna studie är just de verbala handlingarna.

Norrby skriver, i likhet med Ochs ovan, att ”den transkriptionsmetod vi väljer måste […] vara 
avpassad både till diskurstypen (vardagssamtal, förhör osv) och till syftet med analysen” (Norrby 
2004:90) vilket jag anser att mina transkriptioner gör. I grunden utgår jag från de transkriptions-
principer som återges i Norrby (2004) men några principer har jag modifierat för att de ska passa mitt 
syfte och någon har jag vidare utvecklat själv. 
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3.2.2 Transkriptionsnyckel

(.) paus som indikerar att ett yttrande tar slut och ett nytt tar vid 
(används ungefär som punkt eller kommatecken används i skrift)

roligt emfatiskt uttryck

º roligtº sägs med svag röst

+roligt+ sägs med högre röst än normalt

BULLER metakommentarer har versaler, visuella beskrivningar, t.ex. gester 

SKRATT alla skrattar

SKRATTAR talaren skrattar

*roligt* sägs med skrattande röst

(roligt) parentes anger osäker transkription

(x) (xx) (xxx) omöjligt att höra - (x) motsvarar ett ord, (xx) motsvarar två ord, 
(xxx) motsvarar tre eller fler ord

<det är roligt> långsammare takt än vanligt

 >det är roligt< snabbare takt än vanligt

? frågeintonation (markering av hel sats)

3.3 Insamling av material
Inledningsvis vill jag framföra att jag stötte på stora problem med att få tillstånd att filma på någon 
förskola, vilket medförde att jag i senare skede valde att låta förskolan bestämma mycket kring hur 
studien skulle genomföras rent praktiskt, även om jag givetvis kom med önskemål. 

Genom personliga kontakter kom jag i kontakt med en förskolechef som jag informerade om studiens 
syfte, vilket hon godkände. Förskolechefen ville dock inte att undersökningen skulle komma som ett 
direktiv från henne, så jag fick på egen hand kontakta pedagogerna på förskolan och blev inbjuden till 
ett första möte. På mötet träffade jag den avdelningsansvarige för små- respektive storbarnsgruppen 
för vilka jag presenterade mig själv och berättade vad studien gick ut på samt informerade om 
tidsplanen. De två avdelningsansvariga skulle diskutera deras deltagande på nästkommande 
pedagogmöte för att sedan återkoppla till mig. Jag lämnade skriftlig information till övrig personal 
samt deltagandekontrakt till både pedagoger och föräldrar (se bilaga 1 och 2) . 

Förskolan informerade mig att jag var välkommen att genomföra studien på storbarnsavdelningen och 
att de ville att jag fokuserade på en grupp barn som de valde ut och jag videodokumenterade två av 
avdelningens pedagoger. Informanterna presenteras nedan (se 3.3.1). Pedagogerna valde att informera 
föräldrarna och samlade in de påskrivna kontrakten. Föräldrarna fick mina kontaktuppgifter och vi 
bestämde även en dag när jag vid behov skulle finnas på plats för att svara på frågor vilket dock aldrig 
efterfrågades.

I enlighet med Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (Hamerén 2011) och i samråd med min 
handledare valde jag att inte informera om studiens könsaspekt utan presenterade endast det 
övergripande syftet att undersöka interaktionen mellan pedagoger och barn. Anledningen till detta var 
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att jag önskade så naturlig interaktion som möjligt och jag ville undvika att pedagogerna påverkades 
av studiens könsaspekt.  

Innan jag började filma besökte jag förskolan vid två tillfällen för att lära känna barnen, pedagogerna 
och verksamheten. Vid dessa tillfällen gjorde jag deltagande observation och var med i den dagliga 
verksamheten och bekantade mig på så sätt med både pedagoger och barn och det viktigaste av allt – 
jag blev ett bekant inslag i miljön. Videoobservationerna gjordes sedan under fem dagar, utspridda på 
ungefär två veckor och då jag inte filmade hela dagarna spenderade jag den övriga tiden med att 
sporadiskt göra deltagande observation i den dagliga verksamheten och jag följde bl.a. med på en 
utflykt. 

3.3.1 Informanterna

Jag vill inledningsvis igen uttrycka min tacksamhet till informanterna som är grunden för min studie 
och hade det inte varit för dem så hade studien aldrig kunnat genomföras. Nedan kommer jag kort 
presentera informanterna och förskolan och i enlighet med rådande etiska principer (Hamerén 2011) 
anonymiseras alla informanter och förskolan.

Förskolan är kommunal, ligger i Stockholms innerstad och har två avdelningar med totalt 50 barn. Det 
är en småbarnsavdelning (1-3 år) och en storbarnsavdelning (4-6 år) och jag dokumenterade 
verksamheten på den sistnämnda.

Jag videodokumenterade två av pedagogerna på storbarnsavdelningen som jag kallar Anna och Ida 
och vilka som skulle videodokumenteras beslutades i samråd med personalen, men valet påverkades 
också av tillfälligheter som sjukdom. Jag väljer att benämna Anna och Ida pedagoger i denna uppsats 
oavsett utbildning (jfr Eidevald 2009) då studier visar att varken utbildning, kön eller ålder verkar ha 
någon större inverkan på hur vi agerar i könsfrågor (Wahlström 2003). Då det slumpade sig så att båda 
pedagogerna är kvinnor så har jag valt att kalla dem vid namn för att underlätta då de namnges i 
interaktionen.    

Pedagogerna bestämde vilka barn jag kunde videoobservera och jag tror att det fanns en tanke bakom 
varför just dessa barn valdes ut men då gruppen kom att ändras i sista sekund p.g.a. sjukdom och 
ledighet har jag valt att se gruppen som slumpvis utvald. Gruppen varierade också något från gång till 
gång p.g.a. sjukdom och ledighet. Jag fick tillstånd, av både föräldrar och pedagoger, att filma sex 
barn varav ett var frånvarande vid alla tillfällen så totalt filmade jag fem barn. Barnen kallas Ella, Erik, 
Lova, Mina och Niklas och de är alla 4-6 år. 

3.3.2 Videomaterial

Studier visar att själva aktiviteten och kontexten i hög grad kan påverka situationen och Eidevald 
skriver t.ex. att ”barn och vuxna positionerar sig och blir bemötta på olika sätt i olika situationer. Det 
går därför inte att säga att vi är på ett visst sätt oberoende av situationen” (2009:89). På grund av detta 
ville jag observera olika typer av aktiviteter för att se om det fanns någon skillnad. Eftersom jag endast 
kunde videodokumentera fem barn var det inte möjligt att filma exempelvis morgonsamlingen då hela 
avdelningen är samlad. Totalt har jag dokumenterat 10 aktiviteter, varav fem är måltider 
(lunch/mellanmål) och fem lekar där en pedagog har varit närvarande (se tabell 1). 

Mycket har skrivits om aktiviteter som lek och måltid men jag kommer i denna uppsats inte gå djupare 
in i dessa teorier utan nöjer mig med att konstatera att det är olika aktiviteter som kan påverka 
interaktionen. 
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Det totala videomaterialet består av ca fyra timmar (242 minuter) och det är jämnt fördelat på de två 
pedagogerna: Anna 120 minuter och Ida 122 minuter. Materialet med Anna består av två lekaktiviteter 
(56 minuter) och två måltidsaktiviteter (64 minuter). Gällande Ida så består materialet av tre 
lekaktiviteter (57 minuter) och tre måltidsaktiviteter (65 minuter). Materialets fördelning per pedagog 
och aktivitet är uppställt i tabell 1 nedan.

Tabell 1. Materialets fördelning i minuter per pedagog och typ av aktivitet.
Material 

totalt minuter
Lek minuter / antal 

inspelade aktiviteter 
Måltid minuter / antal 
inspelade aktiviteter

Anna 120 min. 56 min. / 2 st. 64 min. / 2 st.

Ida 122 min. 57 min. / 3 st. 65 min. / 3 st.

I tabellen ovan ser vi att materialets fördelning i minuter per pedagog och aktivitet är väldigt jämnt 
trots att antalet aktiviteter skiljer sig åt. Jag anser att materialet lämpar sig bra som grund för 
jämförelser mellan både pedagoger och de olika aktiviteterna.

Jag väljer att presentera de olika aktiviteterna och dess förutsättningar: deltagare, typ av aktivitet, lokal 
och längd, i tabellform nedan då jag anser att det ger en bra överblick.

Tabell 2. De videoobserverade aktiviteterna presenterade med deltagare, typ av 
aktivitet, lokal och längd. 
Aktivitet 

nr.
Deltagare 
- pedagog

Deltagare - barn Typ av aktivitet, 
kort förklaring

Lokal Aktivitetens 
längd

Aktivitet 
1

Ida Ella, Erik och 
Niklas

Lek, experiment Avskilt 
pysselrum

17 min.

Aktivitet 
2

Ida Ella, Erik och 
Niklas

Måltid, lunch Matrum med 
alla andra barn

28 min.

Aktivitet 
3 

Ida Ella, Erik, Lova 
och Niklas

Lek, fri lek 
under uppsikt

Avskilt lekrum 20 min.

Aktivitet 
4

Ida Ella, Erik, Lova 
och Niklas

Måltid, 
mellanmål

Ensamma i 
matrum

10 min.

Aktivitet 
5

Ida Ella, Erik, Lova 
och Niklas

Lek, fri lek 
under uppsikt

Avskilt lekrum 20 min.

Aktivitet 
6 

Ida Ella, Erik, Lova 
och Niklas

Måltid, lunch Matrum med 
alla andra barn

27 min.

Aktivitet 
7

Anna Ella, Erik, Mina 
och Niklas

Lek, sällskaps-
spel i pedagogs 

närvaro

Avskilt 
pysselrum

22 min.

Aktivitet 
8

Anna Ella, Erik, Mina 
och Niklas

Måltid, lunch Matrum med 
alla andra barn

33 min.

Aktivitet 
9

Anna Ella, Erik, Mina 
och Niklas

Lek, sällskaps-
spel i pedagogs 

närvaro

Avskilt 
pysselrum

34 min.

Aktivitet 
10

Anna Ella, Erik, Mina 
och Niklas

Måltid, lunch Matrum med 
alla andra barn

31 min.
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Från tabell 2 kan vi utläsa många aspekter och vi ser t.ex. att pedagogen Ida deltar i aktivitet 1-6 och 
Anna i 7-10. Vidare ser vi att det är fyra barn (2 flickor och 2 pojkar) som deltar i alla aktiviteter 
förutom aktivitet 1-2 där det bara är tre (1 flicka och 2 pojkar). Aktiviteterna med udda nummer (1,3,5 
o.s.v.) är lekaktiviteter och de jämna (2,4,6 o.s.v.) är måltider. Lekarna sker alltid i avskilda rum och 
måltiderna intas i matrummet och tillsammans med andra barn, förutom i aktivitet 4 då är de ensamma 
i matrummet. Aktiviteterna är mellan 10-34 minuter långa. 

3.4 Analys och analysvariabler

3.4.1 Kvantitativ analys 

I den kvantitativa delen av studien undersöker jag egennamn, pronomen och andra ord som används 
för att referera till barnen i till- och omtal. Med tilltal avser jag något som yttras direkt till en person 
(”Erik du avbröt mig”) medan omtal riktas till någon annan än den som refereras (”han är jättestark”) 
Jag har upprepade gånger tittat på videodokumentationen, och vid behov lyssnat på ljudupptagningen 
från diktafonen, och systematiskt studerat materialet och noterat alla referenser som görs till barnen 
och referenserna har sedan noterats i olika scheman där jag kan utläsa vem som sagt vad till vem, 
under vilken aktivitet och med vilken pedagog. Nedan kommer jag gå igenom de referenser som sedan 
tas upp i analysen och i korthet förklara varför jag anser dem intressanta och vad jag tror att de kan 
säga om interaktionen.

Egennamn – är ett substantiv som benämner en individ och används både i till- och omtal. 
Förekomsten av namn i interaktion menar jag kan visa hur mycket uppmärksamhet, både positiv och 
negativ, ett barn får. Namn kan också ersätta kategoriseringar, t.ex. ”hur mår fröken/Ella idag?”.

Du – är subjektsformen av det personliga pronomenet du som benämner en individ i tilltal. 
Förekomsten menar jag kan visa hur mycket uppmärksamhet, både positiv och negativ, ett barn får. 
Pronomenet du kan också ersätta kategoriseringar t.ex. ”hur mår fröken/du idag?”. Objektsformen dig 
analyseras tillsammans med subjektsformen.

Han och hon – är subjektsformerna av de personliga pronomenen som benämner könsbestämda 
individer och används i omtal. Han används ibland generiskt för att referera till en obestämd person. 
Användandet av könsbestämda pronomen kan visa när kön relevantgörs i interaktionen. Genom att 
titta hur många gånger han respektive hon används samt att se vilka personer de syftar på kan man se 
huruvida män/pojkar eller kvinnor/flickor fokuseras interaktionen. Objektsformerna henne och honom 
analyseras tillsammans med subjektsformen. Exempel: ”han/hon/den/hen är läkare”.

Hen – är ett nyskapat könsneutralt pronomen som kan användas för att referera till en individ. Det kan 
användas i omtal av okända personer som man inte vet könet på, kända personer som inte vill kallas 
han eller hon, eller om den som talar inte vill fokusera kön på personen som omtalas. Exempel: 
”han/hon/den/hen är läkare” (se också 1.3).

Den – är ett pronomen som kan användas för att könsneutralt referera till en individ. Det kan användas 
i omtal av okända personer som man inte vet könet på, kända personer som inte vill kallas han eller 
hon, eller om den som talar inte vill fokusera kön på personen som omtalas. Exempel: 
”han/hon/den/hen är läkare”.

Man – är ett pronomen som benämner en eller flera individer. Dock kritiseras man ibland för att vara 
sexistiskt, då det utgår från mannen som norm och tidskriften Ful (2011) ersätter man med en. Jag 
kommer i denna uppsats inte gå vidare med att analysera hur pronomenet man används i materialet 
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men då jag har uppmärksammat att det används frekvent vill jag ändå nämna det. Man kan ersättas av 
t.ex. vi, ni, du ”hur ska man/vi/du/ni göra?” samt den ”om man slår/den som slår”.

Kompis och barn – är substantiv och används för att könsneutralt referera till en eller flera individer. 
Orden kan ersätta egennamn, pronomen och olika kategoriseringar, ex. ”var är 
dom/barnen/kompisarna/flickorna/pojkarna/Lisa och Kalle?”. Dessa ord tror jag kan visa på att ett 
könsneutralt språk eftersträvas och/eller används och antalet belägg kan också jämföras med könade 
kategoriseringar.

Könsbundna kategoriseringar och attribut – är ofta substantiv och adjektiv som på något sätt 
definierar, identifierar och beskriver en eller flera personer utifrån föreställningar om kön. Jag gör här 
skillnad på manligt könade ord och kvinnligt könade ord (se 3.1.1 och 3.4.2).

Jag vill avslutningsvis nämna att det förekommer många belägg för pronomenen vi, ni och dom vilka 
jag dock väljer att inte redovisa här, då jag anser att om dessa belägg ska vara intressanta så skulle de 
behöva analyseras i detalj för att utröna vilka personer de syftar på, vilket går utanför ramarna för 
föreliggande uppsats. Jag kan också nämna att andra obestämda pronomen som alla, någon och ingen 
används för att referera till personer i interaktionen.

3.4.2 Kvalitativ analys

I den kvalitativa delen analyserar jag 11 sekvenser, där jag anser att kön relevantgörs av 
samtalsdeltagarna själva. Sekvenserna har utkristalliserat sig efter upprepade genomgångar av 
videodokumentationen och flera av dem var jag inte medveten om under själva inspelningstillfällena. I 
analysen fokuserar jag på könade kategoriseringar (”tjejer och killar”) och könsbundna attribut 
(”storiga muskler”) och undersöker hur samtalsdeltagarna använder dessa resurser för att relevantgöra 
kön. Kahlin (2008) visar t.ex. om ungdomarna i hennes studie skapar sin identitet genom 
kontrastering till andra kategoriseringar, en uppdelning i vi och dom. Detta är också vara vanligt inom 
förskolan och mitt handduksexempel i inledningen är ett exempel på detta (jfr Davies 2003). Kahlin 
visar vidare att ungdomarna på olika sätt gör motstånd mot kategoriseringar genom att nyansera och 
omförhandla de etablerade föreställningarna. 

3.5 Avgränsningar
I denna undersökning studerar jag några få individer, fem barn och två pedagoger, vilka ger oss en 
inblick i hur till- och omtalet av barn kan se ut på en förskola i dag. Denna studie strävar inte efter att 
ge en heltäckande bild utan är ett exempel, och det hade naturligtvis varit önskvärt att studera fler 
individer som inte var utvalda av pedagogerna, också under en längre tid. Jag tror det hade varit 
givande att kunna följa barnen mer fritt och observera fler olika situationer mer spontant. Aktiviteterna 
som dokumenterades styrdes delvis av att andra barn inte fick filmas, vilket resulterade i att vi ofta 
placerades i avskilda rum eller i en del av ett rum, och barnen uppmärksammade detta. Dock tror jag 
inte att interaktionen har påverkats så mycket utan jag har uppfattat den som ”naturlig”. Det har också 
varit positivt att vara separerade från de andra barnen då det har resulterat i en hög videokvalitet. 

Jag har endast haft tillgång till en videokamera, vilket har medfört att jag inte kunnat filma från olika 
vinklar, vilket ibland skulle vara önskvärt. Men fler kameror skulle antagligen också påverka 
situationen mer. Ljudupptagningen från diktafonen har i vissa fall varit ovärderlig då den varit 
placerad intill barnen och kunnat registrera sådant som inte hörs på videoinspelningen.
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4 Resultat
Jag kommer i detta avsnitt att presentera resultaten från studien och inleder med att redovisa den 
kvantitativa delen av undersökningen där jag har analyserat användandet av pronomen, egennamn och 
andra refererande ord (se 4.1). Vidare redovisas resultaten av den kvalitativa delen, analys av 
sekvenser där samtalsdeltagarna relevantgör kön (se 4.2).

4.1 Egennamn, pronomen och andra referenter
De kvantitativa resultaten presenteras först i en tabell 3 nedan. Tabellen visar antal belägg för 
respektive analyskategori och gör det möjligt att översiktlig på ett tydligt sätt jämföra antalet belägg. 
Beläggen gäller för till- och omtal av förskolebarnen och yttrandena kan vara både från pedagoger och 
från de andra barnen. Resultaten för analyskategorierna kommer sedan att redovisas i turordning.

Tabell 3. Antal belägg för respektive kategori i till- och omtal av barn.
Egen-
namn Du Han/

honom
Hon/
henne Den Hen Man Kompis Barn Kvinnligt 

könade ord
Manligt 

könade ord

394 584 17 21 12 0 187 6 3 23 30

Översiktstabellen visar tydligt att pronomenet du samt egennamn används mest frekvent och sedan 
följer pronomenet man. Pronomenet hen förekommer inte alls. 

4.1.1 Egennamn

Egennamn används i väldigt stor utsträckning och totalt har jag hittat 394 belägg, varav 166 är sagda 
av barn och 228 av pedagogerna. Jag har inte kunnat se någon skillnad i de två pedagogernas 
användande utan de uttalar barnens namn ungefär lika många gånger (Ida: 105, Anna: 123). Jag har 
heller inte sett någon skillnad i användandet av egennamn till flickor respektive pojkar (flickor 52 %, 
pojkar 48 %). En skillnad gällande användandet av egennamn i tilltal är att pedagogerna oftare tilltalar 
barnen med namn vid leksituationer än vid måltidssituationer. Pedagogerna tilltalar barnen med namn 
82 gånger under videodokumentationen från måltiderna och 146 gånger under leksituationerna vilket 
är en markant skillnad. Denna skillnad syns också i hur barnen använde namn i till-och omtal men den 
är inte lika stor.

När jag analyserar hur individerna till- och omtalas hittar jag stora skillnader men då de inspelade 
aktiviteterna består av olika konstellationer av barn så går det inte att göra några rättvisa jämförelser 
utifrån hela materialet utan jag kommer här presentera ett extremfall gällande användandet av namn. 
Nedanstående tabell 4 visar på första raden att pedagogen tilltalar Lova med namn 25 gånger under en 
lekaktivitet vilket är mer än tre gånger så många som Erik, nästan fyra gånger så många som Niklas 
och mer än sex gånger så många som Ella. 

Tabell 4. Pedagogens tilltal med namn i aktivitet 3 och 5. Antal belägg per barn.
Ella Niklas Erik Lova

Lek (A3) 4 6 8 25
Lek (A5) 7 6 3 6
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Detta extrema användande av tilltalsnamn beror på att Lova är en tillbakadragen person och 
pedagogen arbetade intensivt med att få med henne i leken. Vid en liknande leksituation med samma 
barn och pedagog tilltalade pedagogen Lova med namn endast 6 gånger vilket är jämförbart med de 
andra barnen. 

Exempel: Ida: Lova du är slajm på golvet så är jag bredvid dig.

4.1.2 Du

Du är det vanligast sättet att tilltala ett barn och jag har funnit 584 belägg i materialet, varav 290 är 
sagda av barn och 294 av pedagogerna. Jag har inte heller här kunnat se någon större skillnad i de två 
pedagogernas användande utan de tilltalar barnen med du ungefär lika många gånger (Ida: 131, Anna: 
163). Av pedagogernas totala 294 du-tilltal är 63 % (186 st.) riktade till flickor och 37 % (108 st.) till 
pojkar.  

Pedagogernas du-tilltal är mer frekvent vid måltiderna (158 st.) än i leksituationerna (136 st.) och vid 
måltiderna är 58 % (91 st.) av tilltalen riktade till flickor och 42 % (67 st.) till pojkar. I lek-
situationerna är 66 % (95 st.) av du-tilltalen riktade till flickor och endast 34 %  (41 st.) till pojkar.

Exempel: Anna: TILL MINA Vill du ha majs? TILL ELLA Vill du ha majs? 
TILL NIKLAS Vill du ha majs? TILL ERIC Vill du ha majs?

4.1.3 Han och hon

Han och hon används för att referera till personer av manligt respektive kvinnligt kön och i mitt 
material så har jag funnit totalt 17 belägg för han, 20 belägg för hon, 1 belägg för henne och 0 belägg 
för honom. Jag vill poängtera att detta resultat gäller analys av till-och omtal av barnen. Resultatet 
visar att han och hon används ungefär lika många gånger vilket också är fallet för objektsformerna 
henne och honom även om användandet är minimalt. Under genomgången av materialet reagerade jag 
på att han och hon användes så pass få gånger och jag fick en känsla av att dessa pronomen var mer 
frekventa i andra typer av situationer. 

Exempel: Niklas: Titta hon [Lova] har gjort så där
Det finns ytterligare några belägg för han och hon om jag inkluderar interaktion som behandlar icke 
närvarande personer som föräldrar, kändisar och även mig själv. Då detta egentligen inte innefattas av 
uppsatsen syfte är antalet belägg inte kontrollerat flera gånger men oavsett om det skulle vara någon 
felaktighet så anser jag ändå att resultaten kan peka på en tendens. Jag har totalt hittat 23 belägg för 
han som refererar till någon icke närvarande person, ofta representerad av någon känd sångare som 
Danny och Eric Sade eller barnens pappor. Jag har totalt hittat 10 belägg för hon som refererar till en 
icke närvarande person som mammor, farmödrar och vänner. Dock är det intressant att tre av dessa 
belägg faktiskt refererar till mig själ men jag har valt att räkna mig själv som icke närvarande i detta 
fall även om jag anser att det är ett gränsfall. Det är alltså fler manliga än kvinnliga utomstående 
personer som refereras i interaktionen.

Varken han eller hon används i materialet med generiskt syftning. 

4.1.4 Den

Den används ibland som ett könsneutralt pronomen för att referera till en person och i materialet så 
har jag hittat totalt 12 belägg för den som könsneutralt pronomen. Av de 12 beläggen yttras 9 under 
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aktivitet 9 där barnen spelar spel och pedagogen yttrar den 6 gånger, Erik 2 gånger och Niklas 1 gång 
och det är tydligt hur barnen tar efter pedagogens uttryckssätt. 

Exempel: Anna: TILL ELLA Ge den [tärningen] till den som ska ha den

4.1.5 Hen 

Jag har i min genomgång av materialet inte funnit några belägg för det könsneutrala pronomenet hen 
och jag har inte heller under min vistelse på förskolan hört någon använda det förutom en gång när 
användandet i sig diskuterades av några pedagoger under en lunch. Jag kan således konstatera att på 
denna förskola används ej hen.

4.1.6 Man 

I materialet så har jag funnit 187 belägg för det generiska man och jag väljer att endast presentera antal 
belägg här då jag inte vidare analyserar vad pronomenet syftar på. 

Exempel: Anna: Då får man slå om på sex

4.1.7 Kompis och barn 

Substantiven kompis och barn är könsneutrala och används för att omtala barnen och beläggen som 
jag har hittat är både i singular och plural. Jag har funnit 6 belägg för kompis som alla yttras av 
pedagogerna samt 3 belägg för barn och de yttras av både barn och pedagoger. 

Exempel: Ida: TILL LOVA Säg det till dina kompisar 

4.1.8 Kvinnligt och manligt könade ord

Jag har funnit totalt 23 belägg för kvinnligt könade ord (2 kategoriseringar med 16 belägg och 2 
attribut med 7 belägg) och 30 belägg för manligt könade ord (5 kategoriseringar med 15 belägg och 7 
attribut med 15 belägg) och de redovisas nedan i tabell 5. De könade orden refererar inte endast till 
barn utan är hämtade från hela materialet.

Tabell 5. Antal belägg för kvinnligt respektive manligt könade kategoriseringar och 
attribut.

Kvinnligt 
könade

kategori-
seringar 

tjejer 
14

mamma 
2*

attribut bh 
4

tjejgym
/tjejrum 

3

Manligt 
könade

kategori-
seringar

killar 
7

pappa 
3*

grabben 
3

brorsa 
1

man 
1

attribut killsnack 
3

snus 
1

snopp 
2

pung-
kulor 2

fjöl 
2

stora 
muskler/ 
jättestark 

4

kal-
songer 

1

I ovanstående tabell presenteras de könade ord som framkommit i materialet och jag ska förklara hur 
jag tänkt gällande de olika orden. Gällande könade kategoriseringar så har jag t.ex. ord som kan 
benämna en grupp av människor med ett specifikt kön t.ex. tjejer och killar. Kategorierna mamma* 
och pappa* har jag markerat med asterisk då jag endast tagit med de belägg som jag anser är 
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bekönade, alltså där kön är relevant i situationen (se 4.2.4 och 4.2.11). I många fall används mamma 
och pappa mer eller mindre könlöst och barnen hade likväl kunnat säga förälderns namn t.ex. ”min 
mamma/Lisa hämtar mig i dag”. Med könade attribut avser jag sådant som kan sägas vara normativt 
kopplat till ett av könen. Alla könade ord (förutom mamma och pappa) yttras av barn.

De könade kategoriseringarna och de könsbundna attributen diskuteras vidare i 4.2.

4.1.9 Hur tilltalas pedagogerna?

Pedagogerna tilltalas av barnen endast med namn eller med pronomenet du och det är stor kvantitativ 
skillnad mellan pedagogerna. Ida tilltalas totalt 49 gånger varav med namn 34 gånger och med du 15 
gånger. Anna tilltalas totalt 13 gångar varav 7 gånger med namn och 6 gånger med du. Gällande Ida så 
står Ella själv för 73 % av tilltalen (39 st. av 49 st.) och gällande Anna står Ella för 53 % (8 st. av 15 
st.).

4.1.10 Sammanfattning av den kvantitativa analysen

Den kvantitativa analysen har sammanfattats i tabellform ovan (se tabell 3) vilken ger en bra överblick 
och här kommer nu en något utförligare sammanfattning. Det är vanligast att till- och omtala barnen 
med personliga pronomenet du och med egennamn, både för pedagogerna och för de andra barnen. 
Ingen uppenbar skillnad mellan de två pedagogernas sätt att till- och omtala barnen har påträffats och 
pedagogerna till- och omtalar flickor och pojkar med namn ungefär lika många gånger, men 63 % av 
du-tilltalen är riktade till flickor. I måltidsaktiviteterna används du-tilltal i större utsträckning och vid 
lekaktiviteterna används tvärtom egennamn mer frekvent. Det varierar mycket på individnivå och 
tillfälle gällande vem som till- och omtalas flest gånger och ett exempel är när Lova tilltalas med namn 
25 gånger medan de andra barnen tilltalas med namn 4-8 gånger men vid ett annat jämförbart tillfälle 
tilltalas Lova med namn endast 6 gånger och de andra barnen 3-7 gånger.

Jag har funnit ungefär lika många belägg för pronomen han (17 st.) och hon (21 st.) i till- och omtal av 
barnen men ytterligare belägg finns när jag inkluderar all interaktion och då refereras det 23 gånger till 
han och 10 gånger till hon. Hen förekommer inte på denna förskola. Den med könsneutral syftning 
används 10 gånger, varav 9 i en och samma aktivitet. Jag har funnit 6 belägg för kompis och 3 för 
barn. Det generiska man är frekvent, 187 belägg, men analyseras inte vidare. 

I det analyserade materialet har jag funnit 53 belägg för könade ord, varav 23 är kvinnligt könade och 
30 manligt könade ord. Orden representeras av olika kategoriseringar och attribut som analyseras 
närmare i följande avsnitt.

4.2 Hur relevantgörs kön? 
Jag har identifierat totalt 11 sekvenser där kön på olika sätt relevantgörs i interaktionen och jag 
kommer nedan att analysera avsnitten i tur och ordning. I analysavsnitten hänvisar jag med siffror 
inom parentes till aktuell rad i transkriptionen.

4.2.1 Bh:ar i mina drömmar 

I denna sekvens gör Ella, Erik och Niklas ett experiment tillsammans med pedagogen Ida. När vi 
kommer in i interaktionen har Ida gått i väg för att hämta någonting och barnen är ensamma vid ett 
bord. De sitter alla tre utmed bordets ena långsida och Ella sitter mellan Erik och Niklas.
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Transkript 1. Bh:ar i mina drömmar (A1.73.7.44)
ERIK VISKAR NÅGOT I ELLAS ÖRA, HAN LÄGGER HUVUDET PÅ BORDET OCH 
SKRATTAR
1. Niklas: *vad sa du Erik?*
2. Erik: jag sa så här SJUNGANDES jag älskar dina bh:ar i 

mina drömmar 
3. Alla: SKRATT
4. Ella: GENERAT jag har ingen bh på mig idag TITTAR MOT 

KAMERAN
5. Erik: ah (x)
6. Niklas: varför har tjejer(.)när man är så där liten bh?
7. Erik: jag har drömt att du hade bh 
ERIK RÅKAR SLÅ ELLA PÅ HANDEN OCH BARNEN ÖVERGÅR TILL ATT PLÅGA 
VARANDRAS HÄNDER OCH STRAX EFTER KOMMER IDA TILLBAKA

I detta avsnitt relevantgörs kön i samtalet genom att Erik definierar Ella som möjlig bärare av bh, ett 
typiskt kvinnoplagg (2), och han tillskriver henne alltså ett kvinnligt attribut. Även om Ella här 
förnekar att hon har bh så säger hon ”i dag” (4) vilket öppnar upp för möjligheten att hon skulle kunna 
ha det någon annan dag och hon accepterar således rollen som bh-bärare. Dock svarar Ella generat 
vilket tyder på att det är något som inte är helt självklart och Niklas ifrågasätter också detta genom sin 
fråga ”varför har tjejer (.) när man är så där liten bh?” (6). Den språkligt könade kategoriseringen 
”tjejer” menar jag här är också har en könad betydelse då den implicit skiljer på kvinnliga och manliga 
kroppar där kvinnor har bröst. Vidare åtskiljs också kvinnor och flickor där det kan sägas är självklart 
att kvinnor använder bh men inte flickor. Ellas genans kan också bero på att hon känner sig utsatt då 
hon är ensam flicka i situationen och hon söker också kontakt med mig genom att kasta en blick mot 
kameran. 

Erik synliggör genom att sjunga denna sång tydligt att det finns ett kvinnokön och att Ella tillhör 
denna kategori. Både Ella och Niklas visar dock sin tveksamhet till om Ella och andra barn tillhör 
kategoriseringen kvinnor som använder bh.     

Under min deltagande observation hörde jag ett annat barn sjunga samma eller en liknande sång om 
”bh:ar i drömmar” så det verkar vara en bekant sång eller ramsa på förskolan men jag vet inte om det 
är något som de har hittat på själva eller om det är en känd sång. Vid detta andra tillfälle, som inte 
filmades, var det en flicka som sjöng för sig själv medan hon lekte och hon verkade inte så intresserad 
av texten.

4.2.2 Tjejgym och pungkulor

Ella, Erik och Niklas sitter vid ett bord i matsalen och äter mellanmål. Erik och Niklas sitter bredvid 
varandra på ena långsidan och Ella sitter på kortsidan närmast Niklas. Vid ett bord en bit bort har 
pedagogen Ida satt sig med Lova och Lovas pappa som kommit för att hämta henne och de småpratar 
om hur dagen varit. Där vi kommer in inleder Niklas precis ett nytt ämne efter en stunds tyst ätande.

Transkript 2. Tjejgym och pungkulor (A4.83.42.14)
1. Niklas: vet du(.)nu kommer din mamma börja på tjejgym(.) 

för de kommer 
2. Erik: gympa?
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3. Niklas: nej tjejgym(.)min mamma kommer också gå på det 
(.)de byggde det här nere vid vårt hus(.)de byggde 
det där nere

4. Erik: tjejrum?
5. Niklas: ja där bara tjejer får vara
6. Erik: ah(.)+nä+ va taskigt
7. Niklas: *ja jag vet*
8. Niklas: TILL ELLA där får bara tjejer vara(.)ja stora 

tjejer
9. Ella: mm
10. Niklas: (x)
11. Niklas: TILL ELLA men det är bara nåt för tjejer(.)det 

finns bara nåt för tjejer i Sverige
12. Ella: mm
13. Niklas: nä det finns det inte bara(.)det finns faktiskt 

killsnack SKRATTAR 
14. Niklas: TILL ERIK killsnack om vi två pratar killsnack
15. Erik: finns det mer finns det mer
16. Ella: igår var jag hos en kompis
17. Erik: finns det mer tjejer i världen?
18. Ella: Erik du avbröt mig
19. Ella: vet ni igår var jag hos en kompis och hon hennes 

pappa äter snus
20. Niklas: det gör inte min pappa(.)han har slutat
21. Erik: min pappa äter mycket mindre i alla fall
22. Niklas: TILL ERIK vet du det finns faktiskt lika mycket 

(.)vet du varför? för killarna som har (x) först i 
snoppen(.)i pungkulan(.)så du vet

23. Erik: alla
24. Niklas: ja det är lika mycket faktiskt
25. Ella: till och med alla tjejer(.) TILL NIKLAS du har en
26. Niklas: har jag en tjej?
27. Ella: nej FNITTRAR
28. Niklas: jag har ingen (fjöl) nu(.)det är bara när man är 

stor som man har
29. Ella: ja
30. Niklas: min pappa har ingen (fjöl)
31. Erik: jag har såna här pungkulor i snoppen
32. Ella: +Ida jag behöver gå på toa+ 
33. Ida: +Ja gör det+
34. Niklas: VISKAR (xxx)
ERIK OCH NIKLAS BYTER ÄMNE 
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I detta samtal relevantgörs kön på flera olika sätt. Samtalet inleds med att Niklas berättar för Erik att 
de har byggt ett tjejgym (könat attribut) i deras hus och att deras mammor ska börja träna där (1-5). 
Eriks kommentar ”nä va taskigt” (6) tolkar jag som en kritik till att gymmet är till tjejer och inte till 
killar och det är intressant att det är den aspekten som uppmärksammas här då ett ifrågasättande av 
varför det inte kunde vara till båda könen också hade varit rimlig. Att det finns tjejgym implicerar att 
kvinnor och män i vissa sammanhang skiljs åt och vetskapen att deras mammor ska träna där tyder på 
att det är någonting bra. 

Niklas väljer att vända sig till Ella (8) och förtydligar att gymmet bara är för tjejer och ändrar sig 
sedan till ”stora tjejer” och visar alltså att det finns två kategoriseringar av tjejer: vuxna och barn. 
Niklas säger till Ella (11) att ”det bara finns nåt för tjejer i Sverige” och innebörden av detta yttrande 
tolkar jag som att tjejer har fler fördelar än killar i Sverige och hans åsikt är intressant då den kan 
sägas gå stick i stäv med en relativt generell uppfattning att män har fler fördelar i vårt samhälle. Jag 
får inte uppfattningen att Ella inkluderas i gruppen fördelaktiga kvinnor utan räknas i detta fall nog 
som barn. Ella verkar ointresserad av samtalet och ger endast minimal återkoppling. Kön relevantgörs 
här och används för att påvisa orättvisor i samhället. 

Niklas försöker fundera ut något som (bara) killar har och kommer fram till det könsbunda attributet 
killsnack (13-14) men tyvärr utvecklas inte ämnet så vad han menar med killsnack får vi inte veta. 
Dock kan man anta att han anser att det är något speciellt med killsnack som skiljer sig från tjejsnack, 
om han ens anser att tjejsnack finns. Att göra denna uppdelning kan vara ett sätt att visa skillnader i 
hur killar och tjejer pratar.

Erik för samtalet vidare och frågar om det finns mer tjejer i världen (15,17) och efter ett kort sidospår 
besvarar Niklas frågan med att det finns lika många och han förklarar sedan varför (22). Först vill jag 
kommentera Eriks fråga som är intressant då man kan tänka sig att han kanske har funderat vidare på 
varför tjejer har mer fördelar än killar och en förklaring skulle då kunna vara att de är fler men vi kan 
inte med säkerhet veta. Niklas börjar ge en biologisk förklaring till varför det är lika många tjejer som 
killar (22) och svaret handlar om snoppar och pungkulor. Samtalet är tyvärr sedan svårt att förstå 
vilket delvis beror på att ett troligtvis viktigt ord är ohörbart (22) men jag misstänker att ordet är 
detsamma som det otydliga (fjöl) som sedan återkommer (28, 30) och jag gissar vidare att (fjöl) kan 
betyda spermier. Niklas säger ”för killarna som har (x) först i snoppen (.) i pungkulan (.) så du vet” 
och jag tolkar detta yttrande som ett försök till att förklara att killar har spermier i pungkulan och 
kanske att det finns lika många pojk- som flickspermier. Här relevantgörs det manliga biologiska 
könet på ett tydligt sätt och identifieras som grunden till varför det finns män och kvinnor.  

Vad Ella menar med sitt yttrande (25) att ”till och med alla tjejer” och ”du har en” vet jag inte och det 
verkar inte Niklas heller förstå då han frågar ”har jag en tjej?” (26). Det är dock intressant att Ella 
fnittrande svarar ”nej” (27). När de tidigare har avhandlar snoppar och pungkulor är det ingen som har 
uppvisat någon tendens till att tycka ämnet är pinsamt men här när det handlar om en antydd relation 
mellan Niklas och ”en tjej” så fnittrar Ella, vilket visar att en personlig kärleksrelation uppfattas som 
känsligare än det manliga könsorganet.

Niklas säger vidare att ”jag har ingen (fjöl) nu (.) det är bara när man är stor som man har” (28) och 
här relevantgör han skillnaden mellan pojkar och män och identifierar sig själv som pojke. Däremot är 
det svårare att förstå Niklas nästa yttrande ”min pappa har ingen (fjöl)” (30) eftersom hans pappa då 
också skulle vara pojke och inte man. Kanske kan det vara så att barn ibland ser sina föräldrar som 
könlösa och Niklas pappa skulle här då kunna beskrivas som någonting mittemellan pojke och man. 
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Erik relevantgör sitt eget biologiska kön genom kommentaren ”jag har såna här pungkulor i snoppen” 
(31) och beskriver sig själv alltså som av manligt kön.

Sidospåret som jag nämnde ovan handlar om snusande pappor (19-21) och här beskriver alla tre barn 
sina egna eller andra pappor som snusare, eller tidigare snusare, vilket är ett exempel på hur stereotypa 
bilder av kön reproduceras i samtal. 

4.2.3 Gladiatorer och muskler

I denna sekvens befinner sig Ella, Erik, Lova och Niklas i ett stort lekrum med pedagogen Ida och 
barnen ska komma överens om en lek och dess regler. Barnen rör sig runt i rummet medan Ida plockar 
undan. Jag har delat upp transkriptionen i två delar då det i mitten fanns en del som inte var relevant, 
men då ämnet i de två avsnitten är samma räknar jag det som en sekvens. 

Transkript 3. Gladiatorer och muskler (A5.93.00.50) 
1. Niklas: jag vill leka gladiatorerna
2. Lova: +gladiatorerna+
3. Ida: oj det verkar det verkar lite våldsamt med 

gladiatorer(.)men prata med varandra och kom 
överens

4. Niklas: nej TILL ELLA OCH LOVA ni kan ju vara 
utmaningarna och jag och Erik jag och Erik(.)vi 
har storiga(.)ganska(.)lite större muskler än er 
(.)att ni kan vara utmanarna

5. Ella: ja
6. Erik: vadå?
7. Niklas: och vi är gladiatorerna
NÅGRA MINUTER SENARE. LEKEN DISKUTERAS FORTFRANDE MEN ELLA HAR 
BÖRJAT KASTA SIG PÅ NÅGRA KLOSSAR SOM SKA VARA EN UTMANING
8. Niklas: kan inte vi vara utmaningarna?
9. Erik: nej ja
10. Niklas: de kan
11. Niklas: vet du? det finns en som har så här stora muskler 

VISAR (.)han är jättestark(.)han har han är blå 
(.)den är en utmanare(.)han är jag

12. Lova: kommer ni ihåg den där som hade nån docka?
13. Niklas han har jättestora muskler
14. Lova: kommer ni ihåg den som hade en docka?
15. Niklas: ja han har en docka här VISAR AXELN
SAMTALET OM DOCKAN FORTSÄTTER 

Niklas relevantgör här kön i planeringen av leken genom att uttrycka att flickorna kan vara utmanare 
och pojkarna gladiatorer. Niklas använder här inte benämningarna flickor och pojkar utan uttrycker 
denna kategorisering implicit. Sättet som detta görs på är intressant: ”ni kan ju vara utmaningarna och 
jag och Erik jag och Erik (.) vi har storiga (.) ganska (.) lite större muskler än er (.) att ni kan vara 
utmanarna” (4). Niklas utser här Ella och Lova som utmanare för att han och Erik har stora muskler 
och inte på grund av flickornas egenskaper vilket kan tolkas som att det är pojkarnas egenskaper som 
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räknas och att flickorna får ta det som blir över. Niklas utgår först från en normativ uppfattning att 
män har större muskler än kvinnor men förhandlar sedan med sig själv gällande storleken på sina och 
Eriks muskler och det går från att vara ”vi har storiga” till ”ganska” till ”lite större muskler än er” men 
i verkligheten är det ingen skillnad alls. 

Niklas frågar lite senare Erik ”kan inte vi vara utmaningarna?” (8) vilket troligtvis beror på att han 
anser att leken spårat ut då Ella gång på gång kastar sig på en trave klossar som ska vara en utmaning. 
Erik vill inte och Niklas börjar då prata om en utmanare ”som har så här stora muskler VISAR (.) han 
är jättestark (.) han har han är blå (.) den är en utmanare (.) han är jag” (11). Niklas identifierar sig här 
med den jättestarka utmanaren med stora muskler genom att säga att ”han är jag”(11). 

Om man har tv-programmet Gladiatorerna i åtanke när man analyserar denna sekvens så kan man 
fråga sig varför det bara är de manliga utmanarna och gladiatorerna som omtalas och refereras. I tv-
programmet finns det alltid lika många kvinnor som män och de är både utmanare och gladiatorer och 
de har också stora muskler. Det är ingen, varken barn eller pedagog, i samtalet som nämner någon 
kvinnlig gladiator eller utmanare. Barnen, och framförallt Niklas, överför innebörden av styrka och 
muskler från tv-programmet till leken men bortser från andra aspekter. Pedagogen styr inte barnens 
lek och låter dem själva komma fram till vad de ska göra även om hon t.ex. kommenterar att det låter 
lite våldsamt.

4.2.4 Ringa mamma eller pappa 

Ella, Erik, Lova och Niklas äter lunch med pedagogen Ida och vi kommer in när Erik har informerat 
Ida om att Niklas pratar om prutt och bajs. Ida sitter, med ryggen mot kameran, ensam på en långsida 
med Lova till vänster på kortsidan, Ella och Niklas mittemot på motsatta långsidan och Erik sitter på 
höger kortsida. Niklas och Erik sitter alltså bredvid varandra men på varsin sida om ett hörn.

Transkript 4. Ringa mamma eller pappa (A6.93.40.38 )
1. Ida: gjorde du det Niklas?
2. Niklas: nä 
3. Ida: då blir det inget lördagsgodis i morgon 
4. Niklas: (xxx)
5. Ida: SKÄMTSAMT då ska jag ringa din mamma och säga det 

TAR UPP TELEFONEN
6. Niklas & Erik: neej
7. Ida: ska jag ringa din mamma eller pappa?
8. Erik: SKANDERAR +mamma mamma mamma mamma+
9. Niklas: (xxx)
10. Ella: ring till pappa
11. Erik: +mamma+
12. Lova: ring till Daidalos
13. Ida: ja
14. Erik: gör det
15. Ida: TILL ERIK OCH NIKLAS börjar ni bli färdiga vid 

bordet?
SAMTALET BYTER ÄMNE
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(Daidalos är en person eller figur från ett tv-program som barnen pratar mycket om.)

Pedagogen Ida tar upp telefonen och säger skämtsamt att hon ska ringa till Niklas mamma och berätta 
att han pratar om bajs vid bordet alternativt att han inte borde få lördagsgodis (5) varpå Niklas och 
Erik utbrister ”neej” (6). Sedan relevantgör Ida kön genom att fråga om hon ska ringa mamma eller 
pappa (8). Varför Ida frågar är svårt att veta men man kan tänka sig att hon kanske vill låtsas ringa till 
den som är mest sträng men oavsett varför så gör Ida skillnad mellan Niklas mamma och pappa. 
Barnen blir väldigt medvetna och tvingas ta ställning till vem som ska ringas och de måste alltså på 
något sätt utvärdera skillnaden mellan föräldrarna och vad det kan ge för konsekvenser för Niklas. 

4.2.5 Som du är kär i

Ella, Erik, Mina och Niklas äter lunch tillsammans med pedagogen Anna och här håller måltiden just 
på att avslutas. Ella och Erik har precis rest sig för att duka av sina tallrikar och Anna håller lite 
uppsikt över dem och kanske också på någonting annat i rummet. Det är lite stimmigt. Mina och 
Niklas sitter fortfarande ner, snett mittemot varandra. 

Transkript 5. Som du är kär i (A8.143.54.00)
1. Mina: Niklas +Niklas+ känner du Milo och Idun?
2. Niklas: ja dom känner jag(.)Milo är min bästa vän
3. Mina: och Idun? Och Idun?
4. Niklas: vet du varför? Vi går i samma samma 
5. Mina: och Idun?
6. Niklas: ºhon brukar jag inte leka medº 
7. Mina: men känner du henne?
ELLA HAR KOMMIT TILLBAKA TILL BORDET
8. Ella: Niklas vad heter (x) som går på mitt
9. Mina: TILL NIKLAS <känner du Ylva?>
10. Niklas: ja
11. Ella: (xxx)
12. Mina: RETSAMT som du är kär i
13. Niklas: Artur Artur Artur 
14. Ella: (xxx)
15. Niklas: bjuder bara killar på sitt kalas
16. Mina: RETSAMT som du är kär i
17. Anna: då kan Mina gå och skrapa
SAMTALET BYTER ÄMNE

I ovanstående exempel omtalas flera personer som jag inte med säkerhet vet vilka de är men jag tror 
ändå mina gissningar kan hjälpa till med förståelsen för interaktionen. På rad 1 nämns Milo och Idun 
som jag tror är barn som inte går på förskolan och likadant är det med Ylva som omnämns på rad 9, 
men det verkar ändå som om alla berörda vet vilka de är. På rad 13 nämns Artur som jag tror är Niklas 
bror. 
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I denna sekvens frågar Mina Niklas om han känner några olika barn och Mina frågar utdraget ”känner 
du Ylva?” (9) och han svarar ”ja” (10). Detta utdragna sätt tyder på att det är någonting speciellt med 
Ylva eller frågan. Vidare säger Mina retsamt ”som du är kär i” (12) och relevantgör kön genom att 
påpeka att Niklas är kär i en flicka som heter Ylva och att det är en flicka förstår vi av det 
könsspecifika namnet. Minas uttryck grundar sig i ett heteronormativt synsätt där pojkar och flickor är 
kära i varandra. Niklas väljer att göra motstånd mot yttrandet men gör det genom att säga ”Artur Artur 
Artur bjuder bara killar på sitt kalas” (13, 15) och jag tror alltså att Artur är Niklas äldre bror. Exakt 
vad Niklas vill säga med detta yttrande är svårt att veta men jag menar att han på något sätt tar avstånd 
från flickor. En förklaring skulle kunna vara att Artur och Ylva går i samma klass och genom att säga 
att Artur bara bjuder pojkar på sitt kalas så blir innebörden att Ylva inte kan närvara, vilket då blir ett 
sorts alibi för att Niklas inte kan vara kär i henne. En annan förklaring skulle kunna vara att Niklas 
använder yttrandet som en strategi för att få tyst på Mina och då skulle han egentligen kunna sagt vad 
som helst men att yttrandet är flickfientligt gör det än mer lämpat. Mina verkar dock inte reagera på 
Niklas yttrande utan upprepar retsamt ”som du är kär i” (16). Då ber pedagogen Mina att gå och 
skrapa av sin tallrik och min tolkning av hennes yttrande är inte att hon ingriper i barnens samtal utan 
jag uppfattar det som att hon bara anser att det är dags för Mina att lämna bordet.

4.2.6 Tjejerna mot killarna  

Denna sekvens och följande 4.2.7 - 4.2.9 är tagna från samma aktivitet men då det är flera intressanta 
avsnitt väljer jag att presentera dem var för sig. I denna sekvens spelar Ella, Erik, Mina och Niklas 
brädspelet Fia med knuff och pedagogen Anna övervakar spelet men deltar inte. Ella och Mina sitter 
vid bordets ena långsida och Erik och Niklas vid den andra och Anna sitter på ena kortsidan. Vi 
kommer här in när spelet har pågått en stund.

Transkript 6. Tjejerna mot killarna (A9.163.15.40)
1. Niklas: visst är jag bra Erik? PUTTAR VÄNSKAPLIGT TILL 

ERIKS ARM  
2. Erik: bra Niklas(.)du har vunnit en match(.)du ska ta de 

här PEKAR PÅ NÅGRA PJÄSER
3. Ella: TILL MINA visst är de oschyssta mot oss?
4. Mina: NICKAR
5. Erik: Niklas
6. Niklas: tjejerna gick det inte bra för 
7. Erik: tjejerna mot killarna är det
8. Anna: TILL MINA fem du kom inte ut
9. Ella: Erikus Erikus
10. Niklas: Erik
ERIK KASTAR TÄRNINGEN OCH SPELET FORTSÄTTER
NÅGON MINUT SENARE
11. Erik: du och jag är i lag
12. Niklas: nej
KOMMENTERAS INTE VIDARE OCH SPELET FORTSÄTTER
NÅGON MINUT SENARE
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13. Mina: tjejer mot killar
14. Anna: är det? okej
DETTA KOMMENTERAS INTE VIDARE OCH SPELET FORTSÄTTER

Inledningsvis i denna sekvens söker Niklas Eriks uppskattning genom att fråga om han inte är bra (1) 
och detta skulle kunna vara ett tecken på sammanhållning vilket antagligen är det som Ella reagerar på 
genom yttrandet ”visst är de oschyssta mot oss?” (3) och gör då en uppdelning mellan vi och dom 
synlig. Mina nickar bara till svar. Niklas säger ”tjejerna gick det inte bra för” (6) och relevantgör då 
kön som grund för Ella och Mina och Erik tydliggör uppdelningen genom yttrandet ”tjejerna mot 
killarna är det” (7). Någon minut senare säger Erik ”du och jag är i lag” (11) men Niklas svarar 
”nej”(12). Niklas har inte explicit uttryckt någon vi-känsla med Erik utan det är de andra barnen som 
står för uppdelningen mellan vi och dom i denna sekvens. 

Mina befäster apropå ingenting efter någon minut ”tjejer mot killar” (13) varpå pedagogen säger ”är 
det? Okej” (14). Vad pedagogen gör här är att sanktionera könsuppdelningen.

I denna sekvens relevantgörs kön gällande en uppdelning i vi och dom där grunden till själva 
uppdelningen är baserad på könstillhörighet.

4.2.7  Jag har kammat håret i dag grabben 

I denna sekvens, liksom i 4.2.6 - 4.2.9, spelar Ella, Erik, Mina och Niklas brädspelet Fia med knuff 
och pedagogen Anna övervakar spelet men deltar inte. Ella och Mina sitter vid bordets ena långsida 
och Erik och Niklas vid den andra och Anna sitter på ena kortsidan. Spelet har pågått ca 20 minuter 
och  Erik har precis fått ett bra slag och Niklas därefter ett dåligt.

Transkript 7. Jag har kammat håret i dag grabben (A9.163.20.50)
1. Erik. jag kommer nog vinna(.)eller jag kommer få en(.) 

för titta
2. Niklas: du kommer inte vinna
3. Erik: nej du leder
4. Erik: jag vill 
NIKLAS DRAR AV ERIKS LUVA
5. Erik: okej(.)det var skönare faktiskt
NIKLAS PETAR LITE PÅ ERIKS HÅR
6. Erik: STRÄNG RÖST jag har kammat håret i dag grabben 

ERIK TAR TAG I NIKLAS HAND 
NIKLAS RUFSAR TILL ERIKS HÅR
7. Erik: är det finare? 
NIKLAS BORSTAR TILL ERIKS LUGG
8. Niklas: det är jättesnyggt
DETTA KOMMENTERAS INTE VIDARE OCH SPELET FORTSÄTTER

I det här avsnittet använder Erik den könade kategoriseringen grabben när han tilltalar Niklas. Hela 
sekvensen kan sägas vara en maktkamp som startar med att Erik säger att han ska vinna (1) och Niklas 
kommenterar med ”du kommer inte vinna” (2). Sedan kan vi följa hur Niklas genom ickeverbala 
handlingar utövar sin makt genom att dra av Eriks luva samt peta, rufsa och borsta till Eriks hår och 
avslutningsvis fälla sin dom att håret är ”jättesnyggt” (8). Erik gör motstånd genom att försöka säga att 
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han vill ha luvan på sig (4) men lyckas inte men bibehåller sin värdighet genom att säga att ”det var 
skönare faktiskt” (5). Erik gör kraftigt motstånd genom att med sträng röst säga ”jag har kammat håret 
i dag grabben” samtidigt som han tar tag i Niklas hand. I detta yttrande förställer han rösten för att få 
mer pondus och använder kategoriseringen grabben som jag anser åberopar deras gemensamma 
könstillhörighet och som således förmildrar yttrandet. Niklas verkar ignorera Eriks försök till motstånd 
och efter att blivit rufsad i håret frågar Erik om ”det är finare” (7) och har då gett upp kampen. Den 
könade kategoriseringen framhåller alltså könad gemenskap i en situation präglad av motstånd och 
maktkamp.

4.2.8 Ska jag slita av mig kalsongerna?

I denna sekvens, liksom i 4.2.6 - 4.2.9, spelar Ella, Erik, Mina och Niklas brädspelet Fia med knuff 
och pedagogen Anna övervakar spelet men deltar inte. Ella och Mina sitter vid bordets ena långsida 
och Erik och Niklas vid den andra och Anna sitter på ena kortsidan. Här inleds sekvensen av Anna 
som försöker få igång spelet igen.

Transkript 8. Ska jag slita av mig kalsongerna? (A9.163.23.41)
1. Anna: okej vems tur är det?
2. Erik: Ella 
3. Anna: mm Ella
4. Ella: nej det är Niklas
5. Niklas: det är Niklas(.)min tur SLÅR OCH FLYTTAR SIN PJÄS
NIKLAS ÄR VÄND MOT MINA, HAN STÅR PÅ KNÄ PÅ STOLEN SÅ ATT 
ÖVERKROPPEN ÄR HÖGT OVANFÖR BORDSYTAN, HAN DRAR NER URRINGNINGEN I 
SIN TRÖJA SÅ ATT KNAPPARNA GÅR UPP 
6. Niklas: TILL MINA VÄSANDES (jag är hjärta och du är man)

(.)jag ska slita av mig tröjan
7. Niklas: TILL ERIK ska jag slita av mig kalsongerna? (xxx)
8. Mina: TILL NIKLAS du hjärtar mig men man borde säga 

att jag hjärtade dig
9. Ella: +Mina Mina snälla få sex+  
NIKLAS SÄTTER SIG NER OCH KNÄPPER KNAPPARNA I TRÖJAN  
DETTA KOMMENTERAS INTE VIDARE OCH SPELET FORTSÄTTER

Jag har lite svårt att förklara vad som händer i denna sekvens och förstår inte vad som ligger till grund 
för det som utspelar sig. Efter att ha slagit tärningen och gått sina steg vänder sig Niklas mot Mina och 
drar ner urringningen så att knapparna går upp samtidigt som han väsandes säger något som låter som 
”jag är hjärta och du är man” och fortsättningen är ”jag ska slita av mig tröjan” (6). När jag tittar på 
videosekvensen tänker jag på matadoren i ”Tjuren Ferdinand” som ska slita av sig kläderna och det 
skulle kunna vara därifrån scenen kommer, eftersom Niklas pratar om att slita av sig tröjan och 
kalsongerna. Eftersom Niklas säger någonting om ”hjärta” och ”man” (6) så för det tankarna till kärlek 
vilket jag menar styrks av Minas yttrande ”du hjärtar mig men man borde säga att jag hjärtade dig” 
(8). Det verkar i alla fall handla om kärlek mellan Niklas och Mina och jag gör då analysen att de 
relevantgör kön i interaktionen genom att synliggöra kärlek mellan man och kvinna, vilket kanske 
också är implicit i ordet ”du är man” (6) trots att det sägs till en flicka. Att slita av sig kläderna och 
speciellt kalsongerna anser jag pekar på att även kroppen är viktig i sammanhanget.
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4.2.9 Killarna ligger lika

I denna sekvens, liksom i 4.2.6 - 4.2.9, spelar Ella, Erik, Mina och Niklas brädspelet Fia med knuff 
och pedagogen Anna övervakar spelet men deltar inte. Ella och Mina sitter vid bordets ena långsida 
och Erik och Niklas vid den andra och Anna sitter på ena kortsidan. Spelet börjar nu närma sig sitt slut 
och här slår Erik precis tärningen.  

Transkript 9. Killarna ligger lika (A9.163.25.55)
1. Erik: +ett+ TAR UT EN PJÄS
2. Niklas: +Erik vi ligger lika+ 
ERIK OCH NIKLAS KRAMAR OM VARANDRA
3. Erik: +tjoho+
4. Niklas: TRALLAR killarna ligger lika(.)fiddarna lidder 

lida
5. Anna: TILL ERIK ja då fick du ett
6. Niklas: TRALLAR killarna ligger lika
7. Anna: då är det du igen
8. Niklas: TRALLAR killarna ligger lika tjejerna ligger lika 

KLAPPAR I TAKT MED HÄNDERNA MOT ERIKS RYGG
9. Erik: får jag göra en gång till när jag slår ett?
10. Anna: nej
11. Erik: då är det Niklas tur
KOMMENTERAS INTE VIDARE OCH SPELET FORTSÄTTER

Erik får i sekvensens inledning plocka ut en pjäs, vilket resulterar i att Erik och Niklas har tagit ut lika 
många pjäser och ligger alltså lika i spelet vilket Niklas uppmärksammar (2) och de kramar om 
varandra. Niklas trallar ”killarna ligger lika” (4) och visar deras gemenskap som förutom att de ligger 
lika också relevantgör kön. Detta upprepas flera gånger och slutligen trallar Niklas ”killarna ligger lika 
tjejerna ligger lika” (8) samtidigt som han klappar takten mot Eriks rygg och i detta yttrande 
relevantgör han även flickornas kön, när han kategoriserar dem som en grupp som också ligger lika. 
Samtidigt som det görs en jämförelse inom den könade gruppen – att de ligger lika – så görs en 
implicit jämförelse mellan könen som visar att de inte ligger lika. Jag menar att denna jämförelse på 
samma sätt skildrar en uppdelning i vi och de andra baserat på kön som uttrycken ”tjejerna mot 
killarna/killarna mot tjejerna” (se 4.2.6). 

4.2.10 Tja grabben 

I denna sekvens inleds en måltid och Ella, Erik, Mina och Niklas sitter till bords medan Anna dukar 
och rör sig lite fram och tillbaka. Ella och Mina sitter utmed ena långsidan med ryggarna mot kameran 
och Niklas sitter mittemot. Erik som sitter på ena kortsidan blir ombedd av Anna att byta plats så att 
han sitter på långsidan bredvid Niklas. När Erik ställer sig upp tittar han in i kameran för att sedan gå 
bakom Niklas rygg för att sätta sig på den anvisade platsen och då utspelar sig följande.

Transkript 10. Tja grabben (A10.163.4.15)
1. Erik: MED FÖRSTÄLLD RÖST tja grabben
2. Niklas: hej grabben
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3. Erik: det här en min brorsa TITTAR IN I KAMERAN eh min 
granne Niklas

4. Niklas: ah bjudibibu
5. Erik: han är lite lite håröm RUFSAR OM NIKLAS I HÅRET 

OCH TITTAR IN I KAMERAN
6. Niklas: TILL ELLA OCH MINA ibland när han puttar mig 

till tjejerna(.)vet du, då tar jag alltid ner 
honom på sanden

7. Ella: mm
ERIK SÄTTER SIG PÅ DEN ANVISADE STOLEN
8. Erik: min rumpa känns kallare på den här stolen
9. Ella & Mina: FNISSAR

Denna sekvens känns som ett skådespel där framför allt Erik spelar upp en scen för både Ella och 
Mina och för kameran som är placerad bakom dem. Även Niklas är medveten om kameran för vid ett 
tillfälle kastar han ett snabbt öga mot den. Även om Erik och Niklas är väldigt medvetna om kameran, 
eller kanske just därför, är det intressant att se hur de väljer att relevantgöra kön genom att hälsa på 
varandra med ”hej grabben” (1, 2). Erik förställer också rösten och försöker låta lite tuff och jag menar 
att Erik här medvetet konstruerar en bild av sig själv, så som han vill framstå i videomaterialet och då 
han relevantgör kön antar jag att han fäster stor vikt vid det i konstruktionen av sig själv. Erik 
presenterar Niklas som ”min brorsa” (3) och ändrar sig sedan och säger ”min granne” (3) men båda 
orden visar på en nära relation. Niklas säger sedan ”ibland när han puttar mig till tjejerna (.) vet du, då 
tar jag alltid ner honom på sanden” (6) och det är inte helt klart vad han menar men jag tolkar det som 
att Erik kan putta Niklas till tjejerna, vilket inte är godtagbart för då måste Niklas hämnas genom att 
brotta ner honom. Då skulle man kunna säga att tjejerna ses som något annorlunda, där Niklas inte vill 
befinna sig, vilket Erik också är medveten om och således skiljer de ut den könade kategoriseringen 
tjejer vars sällskap är icke önskvärt. 

4.2.11 Dansa nakna 

I denna sekvens håller en måltid på att avslutas och endast Ella och Mina sitter kvar vid bordet och de 
pratar om att Ella ska ha kalas dagen därpå. Pedagogen Anna befinner sig i samma rum och plockar 
undan från övriga bord.

Transkript 11. Dansa nakna (A10.163.25.22)
1. Ella: jag hade glömt bort dig
2. Mina: om
3. Ella: nästa år får du komma på det roliga kalaset
4. Mina: okej(.)får vi se din mamma och pappa dansa nakna?
5. Ella: kanske om de inte är sjuka
6. Mina: men om de är sjuka så får vi ändå se(.)då får vi 

stå och gömma oss bakom när de dansar nakna
ELLA OCH MINA DANSAR LITE SITTANDES
7. Mina: eller hur?
8. Ella: TVEKSAMT mm DRICKER UR SITT GLAS
9. Ella: Anna får jag gå och skrapa?
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Här frågar Mina Ella om ”vi får se din mamma och pappa dansa nakna?” (4) på kalaset nästa år och 
jag anser att kön är relevant i situationen då det kan anspela på sexualitet. Nakenheten handlar också 
om de biologiska kropparna och det kanske är främst det som Mina tänker på och verkar tycka är 
spännande. Jag undrar om Ella någon gång uttryckt att hennes föräldrar dansar nakna men nu ångrar 
att hon sagt, alternativt hittat på det hela. Ella verkar tycka att situationen är knepig och försöker klara 
sig ur den genom att säga ”kanske om de inte är sjuka” (5) vilket Mina inte godtar utan hon försöker 
förhandla för att inte missa detta ”då får vi stå och gömma oss bakom när de dansar nakna”(6). Ella 
försöker att inte svara och ber sedan pedagogen om att få lämna bordet (9). 

4.2.12 Sammanfattning av den kvalitativa analysen  

Pedagogerna relevantgör kön två gånger varav en gång på eget initiativ, genom att på ett skämtsamt 
sätt implicit tillskriva barnets mamma och pappa olika egenskaper (se 4.2.4). Andra gången är det som 
respons på ett yttrande från ett barn och pedagogen relevantgör kön genom att sanktionera 
uppdelningen ”tjejer mot killar” (se 4.2.6).

Barnen relevantgör kön oftare när pedagogen inte är närvarande eller deltagande i situationen. Barnen 
använder könade kategoriseringar (tjejerna mot killarna) och könade attribut (bh, stora muskler) för att 
kontrastera sig mot det andra könet och denna uppdelning baserat på kön verkar vara mer frekvent när 
barnen är åtskilda fysiskt i rummet. De könade kategoriseringarna uttrycker först ofta gemenskap 
mellan främst pojkarna (killarna ligger lika, grabben) för att sedan uttrycka kontrastering mot det 
andra könet (killarna mot tjejerna). När de gör denna uppdelning i vi och dom uppmärksammar barnen 
också flera gånger skillnaden mellan ”stora” och ”små” tjejer och killar, alltså vuxna och barn. Den 
biologiska kroppen relevantgörs i interaktionen och uttrycker skillnad mellan könen (muskler, 
bh/bröst, snoppar och pungkulor) och verkar dels vara spännande (dansa nakna), dels naturligt (snopp 
och pungkulor), dels pinsamt (bh/bröst). Kärlek relevantgörs också och det är då en heteronormativ 
bild som framställs (mamma och pappa, pojke kär i flicka, kille har tjej). 

Sammanfattningsvis ser vi att barnen ger uttryck för sina könsfunderingar och helst när pedagogerna 
inte är närvarande. Funderingarna rör sig kring flickor och pojkar respektive kvinnor och män och 
barnen tycks vara inskolade i sociokulturens system vad gäller heteronormativt normbildning.
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5 Slutdiskussion 
Syftet med uppsatsen har varit att studera studera hur pronomen, egennamn och kategoriseringar 
används i till- och omtal av förskolebarn utifrån ett könsperspektiv. Jag kommer nedan att besvara 
uppsatsens fyra forskningsfrågor och diskutera dem utifrån teori och tidigare forskning. Jag vill 
uppmärksamma läsaren på att denna diskussion utgår från en liten studie som inte på något sätt kan 
sägas vara generellt gällande för interaktion inom förskolan, utan det är endast ett exempel. 

Används hen på förskolan och på vilket sätt?

Jag kan konstatera att det könsneutrala hen inte används, vilket överensstämmer med Friis Resets 
(2012) resultat som visar att hen inte är etablerat i breda kretsar. Wojhan (2012) visar att hen uppfattas 
könsneutralt men att det också är markerat och kan störa kommunikationen, vilket skulle kunna vara 
en anledning till att användandet inte har spridits. Jag tror dock att hen kan komma att användas mer 
inom förskolan, och i samhället, i framtiden då jag anser att det fyller en funktion genom att referera 
könsneutralt till personer och jag menar att hen är ett bättre alternativ än det könsneutrala den när det 
handlar om människor. Då hen redan i dag används på vissa förskolor som arbetar med 
genuspedagogik anser jag också att första steget är taget, men jag är också medveten om att det kan 
behövas riktlinjer för hur ordet kan och bör användas och framför allt för att ansvaret att försvara 
bruket inte bör ligga hos varje enskild pedagog. Min åsikt är inte att all interaktion på förskolan bör 
vara könsneutral utan kön existerar och bör existera även i språket, men jag ser tillfällen då kön inte är 
relevant och då är ett nytt könlöst pronomen välkommet.

Hur till- och omtalar pedagogen barnen och barnen varandra?

Den kvantitativa analysen ger en översiktlig bild och visar exempel på hur barnen till- och omtalas. 
Detta sker främst med pronomenet du och egennamn, vilket är i enlighet med förskolans riktlinjer att 
främja individen (Lpfö 98), och som jag menar också vidare speglar det individualiserade samhälle vi 
lever i. Barnen refereras i liten utsträckning också till med pronomenen han och hon men min 
uppfattning är att det är mer frekvent i andra situationer än de videodokumenterade och det skulle 
därför vara intressant att utöka studien med fler situationer.

Könsneutrala referenser som den, kompis och barn används på förskolan och de två sistnämnda är ord 
som Henkel & Tomicic (2009) föreslår som ersättare till könsbestämda ord som flickor och pojkar. 
Pedagogen använder i en sekvens (se 4.1.4) det könsneutrala den och exemplet visar hur barnen 
imiterar pedagogens sätt att uttrycka sig könsneutralt och enligt Vygotskijs teori är det så barnen 
internaliserar ny kunskap. Vi ser att förskolan medvetet, eller omedvetet, arbetar med ett könsneutralt 
språk och att införa användandet av hen menar jag skulle ligga i linje med verksamhetens språk. 
Barnen reagerar inte särskilt på de könsneutrala referenser som görs och jag tror inte att de skulle bli 
förvirrade av hen, vilket kritiker hävdat (se 1.3). Barnen använder dock könade kategoriseringar i till- 
och omtal av andra barn vilket diskuteras nedan.

Finns det några skillnader mellan hur flickor och pojkar till- och omtalas?

Jag har inte funnit några direkta skillnader i hur pojkar och flickor till- och omtalas av pedagogerna 
vilket är ett resultat som strider mot andra studier, även om dessa studier innefattar delvis andra 
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aspekter. Månsson (2000) visar t.ex. hur samlingarna är pojkdominerade på en småbarnsavdelning, 
Odelfors (1996) visar hur pojkar yttrar sig mer, är mer aktiva än flickorna och pojkarna blir bemötta i 
högre utsträckning. Mina resultat visar dock att det är stor variation på individnivå och att det också 
skiljer sig beroende på situationen, vilket är i enlighet med Cicourel (1987) som menar att både barn 
och pedagoger agerar utifrån situationsbestämda positioner och detta påvisar också Månsson (2000), 
Odenbring (2010) och Eidevald (2009). 

Pedagogerna benämner inte barnen med könade kategoriseringar som ”min lille herre” eller ”fröken” 
vilket andra forskare tidigare visat (jfr Einarsson & Hultman 1984; Odenbring 2010). Denna studie 
visar att det på förskolan råder ett relativt könsneutralt språk bland pedagogerna och i stor utsträckning 
även hos barnen. Barnen till- och omtalas inte på olika sätt beroende på kön och det verkar finnas en 
medvetenhet hos pedagogerna, men jag har också observerat att barnen inte alltid tillåts agera ut lika 
mycket innan de blir tillsagda. Barnen kan då få en känsla av att alla är lika men ändå inte får agera på 
samma sätt vilket Eidevald (2009) diskuterar.

Hur relevantgörs kön i interaktionen?

Den kvalitativa analysen av de könade kategoriseringarna och attributen som framkommer i 
interaktionen visar att det främst är barnen som relevantgör kön, oftast när pedagogerna inte är 
närvarande eller deltagande, och det är tydligt att de funderar på vad kön är och hur de ska förhålla sig 
till det. Barnen använder kategoriseringar för att visa samhörighet inom könet och kontrastering till det 
andra könet och de skiljer också mellan vuxna och barn. Kroppen och kärlek är också betydande när 
kön relevantgörs och det är tydligt att barnen är medvetna om den rådande könsmaktsordningen, där 
isärhållandet av könen är en central logik. Om barnen är medvetna om mannen som norm kan 
diskuteras, då Niklas beskriver kvinnan som den privilegierade (se 4.2.2) men han uttrycker också det 
omvända när han utgår från pojkarnas egenskaper för att bestämma vad flickorna ska göra (se 4.2.3). 
Jag tycker mig se ett mönster att när flickorna och pojkarna är åtskilda i det fysiska rummet, t.ex. sitter 
vid olika sidor om ett bord, så använder de sig i större utsträckning av könade kategoriseringar för att 
uttrycka gemenskap och kontrastering utifrån kön och detta skulle jag gärna vilja studera vidare. 
Odenbring diskuterar samkönade grupper och skriver att: 

[…] barns placering i samkönade grupper sker inte slumpmässigt, utan är något som barn lärt sig och 
pågående lär sig genom sina erfarenheter i förskolan och skolan […]. I lekar som bygger på 
laguppdelning är det vanligt med olika tävlingar mellan könen. Genom att uppmuntra barnen att tävla 
i blandade grupper kan detta mönster dock brytas. (2010:32)

I de fall där jag har uppmärksammat ett fysiskt isärhållande, så är det oftast barnen själva som har 
placerat sig så och pedagogerna har troligtvis inte reflekterat över det i situationen men jag tror att det 
skulle vara intressant att arbeta med placeringarna medvetet för att se om det skulle påverka hur 
barnen kategoriserar sig utifrån kön.

Det är främst pojkarna som relevantgör kön, både gällande pojkar och flickor, och utifrån det anser jag 
att pojkarna kan sägas ta mer plats, bestämmer agendan eller hur man vill uttrycka det. Denna tolkning 
är mer i enlighet med tidigare forskning, se diskussion ovan, som bl.a. pekar på pojkdominans i vissa 
situationer.

När barnen gör uppdelningar i vi och dom uppmärksammar barnen också flera gånger skillnaden 
mellan ”stora” och ”små” tjejer och killar, alltså vuxna och barn vilket är ett exempel på hur flera 
sociala kategorier samspelar med varandra (jfr Kahlin 2008). I denna undersökning har jag inriktat 
mig på kön men det skulle vara intressant att göra en större studie utifrån ett intersektionalistiskt 
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perspektiv och inkludera andra sociala kategorier som ålder, etnicitet, social bakgrund etc., för min 
åsikt är att allt detta påverkar hur vi uppfattar kön.

Resultaten kan tolkas utifrån Vygotskiljs teori och visar att barnen internaliserar den rådande 
föreställningen om kön medelst språkliga kategoriseringar och föreliggande studie visar att den 
kunskapen överförs främst från barnens kamrater. Vygotskij pekar också på det dialektiska 
förhållandet där samhället påverkar individen och individen påverkar samhället och denna studie visar 
hur samhällets sociala normer påverkar individens sätt att tänka kring kön men hur påverkar individen 
samhället? Resultaten visar att pedagogerna använder ett relativt könsneutralt språk, gällande till- och 
omtal och vi skulle kunna förvänta oss att det påverkade barnens sätt att se på kön och i vidare 
utsträckning samhället men är det verkligen så? Jag vill svara både ja och nej. Nej, för att det inte är 
något vi ser här, men ja, för att jag ändå tror att det spelar roll. Föreställningarna kring kön är 
komplexa och jag tror inte att pedagogers könsneutrala språk på egen hand kan förändra samhällets 
syn på kön men tillsammans med föräldrars påverkan och andra förändringar, så är min åsikt att 
individers språkbruk kan komma att påverka samhället. Vår kultur är präglad av dikotomiseringen av 
könen, vilket barnen i studien visar att de mycket medvetna om och de måste positionera sig utifrån 
denna kunskap (Davies 2003). 

Jag förespråkar ett mer könsneutralt språk inom förskolan men vill poängtera att det inte ska vara 
könlöst. Eidevald (2012) menar att förskolor tolkar sitt uppdrag att främja jämställdhet mellan könen 
på olika sätt och i korthet handlar det om att ta bort kön eller ge varje individ rätt att vara sitt kön på 
vilket sätt som helst. När vi talar om språk skulle detta kunna resultera i ett könsneutralt språk eller ett 
könsmångfaldigande språk. Barnen visar i denna studie att kön är relevant för dem och därför anser 
jag att kön måste representeras i språket, och i andra kulturella redskap. Pedagogerna bör dock 
problematisera kön och diskutera det med barnen eftersom de utgår från stereotypa uppfattningar kring 
kön. Mead (1976) talar om rollövertagande och menar att vi omedvetet handlar som de andra handlar 
och på så sätt övertar existerande könsroller. För att våra barn ska få ”100 möjligheter istället för 2” 
(Henkel & Tomicic 2009:245) menar jag att vi inte behöver relevantgöra kön när det är irrelevant men 
att det bör diskuteras och problematiseras när det relevantgörs i interaktionen.

Denna studie menar jag är intressant då resultaten delvis strider mot tidigare forskning och dessutom 
visar den kvalitativa analysen hur barnen själva relevantgör kön, vilket inte många tidigare studier har 
uppmärksammat. Goodwin skriver att ”relatively few studies have taken as an explicit focus the study 
of practice that are utilized by children to produce gendered categories in talk (2011:251). Jag vill 
också lyfta fram den samtalsanalytiska metoden, som är detaljerad och mycket tidskrävande, men 
bidrar till att intressanta episoder framträder i ljuset och kan analyseras. Flera av sekvenserna där 
barnen relevantgör kön var väldigt svåra att upptäcka och hade det inte varit för metoden så hade de 
gått förlorade. 

Jag har i uppsatsen tagit upp aspekter som skulle vara givande att gå vidare med, för mig eller andra, 
och jag har t.ex. nämnt större informantgrupper, längre observationsperioder, olika situationer samt 
olika förskolor att jämföra med. Att studera barnens placering i rummet i förhållande till hur kön 
relevantgörs skulle också vara intressant att studera vidare. Att tillämpa ett intersektionalistiskt 
perspektiv och inkludera andra sociala kategorier som ålder, etnicitet, social bakgrund etc. tror jag 
också skulle vara mycket intressant för att ge en bredare bild av förskolan. Sist vill jag poängtera 
vikten av att studera en förskola där hen används för att se hur användandet påverkar verksamheten 
och barnen.
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Bilaga 1 Kontrakt med pedagoger

Kontrakt mellan student och pedagog

Studenten, Jennica Andersson, förbinder sig att:

1. informera berörda föräldrar om studiens syfte samt skriftligt be om föräldrarnas 
samtycke gällande videoinspelning av deras barn.

2. garantera full anonymitet i den slutgiltiga uppsatsen. Videomaterialet kommer endast att 
ses av studenten och exempel kommer återges i transkriberad form – tal återgivet i skrift. 
(Examinator och/eller opponent har på förfrågan rätt att kontrollera materialet men måste 
då skriva på en försäkran att materialet inte kommer att diskuteras i andra sammanhang.)

3. låta pedagogerna ta del av dokumentationsmaterialet om så önskas.

4. låta pedagogerna upphäva kontraktet utan förklaring, dock senast 2012-03-31.

5. låta pedagogerna ta del av den färdiga uppsatsen om så önskas.

6. förvara materialet så endast studenten har tillgång till det.

7. följa Vetenskapsrådets etiska principer i skriften ”God forskningssed”. 
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf 

Pedagogen samtycker till att:

3. studenten med videoinspelning, ljudupptagning samt anteckningar dokumenterar 
interaktionen mellan pedagoger och barn under ca tre dagar under mars 2012.

4. studenten vid behov återkommer med frågor eller för komplettering av dokumentation.

Stockholm …....................................

…....................................................... och …...................................................

Jennica Andersson   …....................................................   
                                                                                namnförtydligande      
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Bilaga 2 Kontrakt med föräldrar

Stockholm februari 2012

Till föräldrar på förskolan XXX

Jag heter Jennica Andersson och jag studerar svenska vid Institutionen för nordiska språk på 
Stockholms universitet. Jag är också kusin med Mikaela som arbetar här på förskolan. Jag gör med 
stöd av min handledare professor Karin Junefelt en språkvetenskaplig undersökning av interaktion 
mellan pedagoger och barn. XXX, XXX och XXX  på XXX samt förskolechefen XXX XXX har gett 
sitt samtycke till denna undersökning.

Under ca tre dagar i mars kommer jag att vistas på förskolan och videodokumentera interaktionen 
mellan pedagoger och barn. Jag vill poängtera att det är pedagogerna som är i fokus och inte barnen. 
Inspelningarna kommer sedan att transkriberas (skriva ner det som sägs) och analyseras av mig för att 
slutligen presenteras i en magisteruppsats. Förskolan och alla personer kommer att vara anonyma. 
(Examinator och/eller opponent har på förfrågan rätt att kontrollera materialet men måste då skriva på 
en försäkran att materialet inte kommer att diskuteras i andra sammanhang.)

Jag vänder mig nu till dig som förälder för att be om medgivande att ditt barn kan förekomma i 
videomaterialet. Jag följer Vetenskapsrådets etiska principer i skriften ”God forskningssed” och 
kommer att anonymisera alla deltagare samt förvara materialet så endast jag har tillgång till det. 
Videomaterialet kommer efter användandet att förstöras. Du som förälder kan när som helst 
meddela att du önskar upphäva medgivandet.

Vid behov kommer jag att finnas på förskolan fredag 2/3 från kl. 15.00. Meddela involverad personal 
om du önskar att jag finns på plats. Du kan även kontakta mig via e-post: jean2777@student.su.se eller 
telefon: 0736-17 23 99.

Tack på förhand! 

Jennica Andersson

….........................................................klipp eller riv här......................................................................

 
Jag …...................................................................... förälder till …....................... tillåter att mitt 
                     var god texta namn 
barn filmas och förekommer i studenten Jennica Anderssons videodokumentation. 

Stockholm den …....................................

Underskrift: ..............................................................................................

Lämna till förskolan eller Jennica.
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