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Abstrakt 
Denna studie syftar till att undersöka hur kön och genus konstrueras i förskolans 
rutinsituationer. Frågorna rör hur barn positioneras av pedagoger, andra barn eller sig själva- 
utifrån kön och genus i de rutinsituationer som förekommer i förskolan, samt vilka 
subjektspositioner som möjliggörs för barnen. Studien är av kvalitativ karaktär och utgår ifrån 
ett socialkonstruktionistiskt fält. Empirin i studien har samlats in med hjälp av observationer, 
ljudinspelning och anteckningar som har använts som stöd. Studiens resultat visar att barnen 
positioneras utifrån kön och att pedagoger överlag verkar omedvetna om det.  
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Förord 
Jag vill tacka mina handledare Moa Nilsson och Susanne Westman för ett otroligt gott stöd 
och tålamod under processen av detta arbete. Jag vill även tacka förskolan som studien 
utfördes på, utan er pedagoger och barn så hade studien inte varit möjlig att utföra. Vidare vill 
jag tacka min man och dotter för att ni stöttat mig under skrivandets gång.  

Avslutningsvis vill jag säga att det har varit intressant att göra denna studie och kommer att 
ha nytta av mina nya erfarenheter i min kommande yrkesprofession. Ett medvetet genusarbete 
i förskolan ger barnen en bra grund att utveckla ett bra förhållningssätt till sina vänner nu och 
i framtiden.  
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Inledning 
Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i 
skollagen och denna läroplan och klart ta avstånd från det som strider mot dessa 
värden. 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 (Skolverket, 2016 s.5). 

Läroplan för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 2016) uttrycker att personal i förskolan ska 
arbeta för att motverka traditionella könsroller, arbeta jämställt och ge pojkar och flickor 
likvärdiga förutsättningar. En utredning (SOU 2006:75) visar på att det inte är ett lätt arbete. 
Trots att Lpfö 98 lyfter fram att verksamma i förskolan ska hävda de grundläggande värdena i 
skollag och läroplan visar Eidevald (2009) i sin studie att förskollärare har olika förväntningar 
på barnen utifrån deras kön. Barnen känner av de riktade förväntningarna, att de förväntas 
vara på ett speciellt sätt bara för att de har olika biologiska kön. Eidevald tar upp att förskolan 
är en av de arenor där barnen skapar sina identiteter och menar därför att det är viktigt att 
barnen erbjuds rikligt med erfarenheter. Detta är viktigt för att motverka traditionella 
könsmönster mellan pojkar och flickor och för att de ska få vara med och utveckla ett 
jämställt samhälle. Flickor och pojkar presterar på olika sätt i förskola och skola eftersom de 
har olika förväntningar på sig. Det är mer legitimt att vara en duktig flicka än en duktig pojke. 
Som pojke kan du bli retad om du visar dig för intellektuell (ibid.). Barns sociala erfarenheter 
kommer att visa sig när de bemöter sin omvärld, de reproducerar och återskapar 
handlingsmönster utifrån sina tidigare intryck (Vygotskij, 1995). Att arbeta genusmedvetet i 
förskolan kan vara avgörande för hur barnen kommer att reproducera sina intryck både i nuet 
och i den kommande framtiden (Ohrlander, 2011). För många barn är förskolan den första 
kontakten de tar med omvärlden frånsett deras närmsta familj och BVC. Förskolan kan vara 
med och påverka om de ser på sig själva som barn, en grupp individer, eller som pojkar och 
flickor, två olika grupper utifrån kön. Det är betydelsefullt att förskollärare är pålästa inom 
genusarbetet i förskolan och i frågor som handlar om kön, genus och normer samt hur de ska 
motverkas. Det handlar som Eidevald (2009) poängterar om att arbeta för ett friare samhälle. 
Därför är det är viktigt att förskollärare förstår att det inte handlar om att göra om individerna, 
utan att det handlar om att öppna upp för och respektera olikheter hos både barn och vuxna i 
verksamheten. 

Det ska bli intressant att studera vad som sker ute i förskolan då barn vistas där en stor del av 
sina tidiga liv. Jag har i förskollärarutbildningen fått tillfälle att studera genusområdet och vill 
med detta examensarbete få en djupare förståelse i området. Jag kommer att studera 
vardagliga rutinsituationer såsom samling, måltid och påklädning. Det är mitt ansvar som 
blivande förskollärare att ha kunskaper om vad det innebär att arbeta med genus, efter detta 
arbete kommer jag förhoppningsvis förstå ämnet bättre. 
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Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att undersöka hur kön och genus konstrueras i förskolans rutinsituationer.  

•   På vilka sätt positionerar barnen varandra i relation till kön och genus i förskolans 
rutinsituationer? 

•   På vilka sätt positionerar de vuxna barnen i relation till kön och genus i förskolans 
rutinsituationer? 

•   Vilka möjliga subjektspositioner i relation till kön och genus erbjuds barnen i 
förskolans rutinsituationer? 
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Bakgrund 
Här presenteras kortfattat olika begrepp som är centrala för läsningen av detta arbete. Vidare 
presenteras förskolans styrdokument och tidigare forskning utifrån studiens syfte, där kön, 
genus och positioneringar står i centrum.  

Att förstå kön och genus – olika perspektiv 
Före slutet av 1700-talet trodde människan att det bara fanns ett könsorgan, trots detta fanns 
idéer om skillnader mellan män och kvinnor. Mannens och kvinnans kropp sågs som 
biologiskt lika, kvinnans kropp var en kopia av mannens bortsett från att hennes könsorgan 
var vänt ut och in. Vid fortplantning sågs mannen som den perfekta versionen eftersom 
mannen med sin friktion kunde värma upp den kvinnliga kroppen. Denna förståelse låg sedan 
till grund för resonemang om att män och kvinnor därför var lämpade för olika roller. 
Kvinnan skulle helst stanna hemma då hon ansågs vara svagare och mindre förnuftig än 
mannen. Successivt förändrades samhället socialt, politiskt och ekonomisk och kvinnan 
skildrades som svag och skulle utifrån detta försöka eftersträva att ha de manliga idealen 
(Laqueur, 1987). 

1960 uppfann psykiatrikern Robert Stoller begreppet gender (Thurén, 2003). Detta var för att 
han arbetade med transsexuella och behövde ett begrepp för att kunna skilja på deras 
uppfattning av upplevt kön och biologiskt kön. I Sverige har Yvonne Hirdman aktivt arbetat 
med genusbegreppet och översatte på 1980-talet engelskans gender till att på svenska heta 
genus (Gothlin, 1999; Hedlin, 2006; Thurén, 2003). Hirdman (2003) använder 
genusbegreppet för att beskriva de tidigare svårgripbara traditionella könsstereotypa mönster 
som finns i samhället. Det vi människor tidigare inte såg, hur män och kvinnor formas samt 
hur denna process påverkas utifrån olika samhälleliga faktorer, där kön och genus utgår ifrån 
rådande normer. Hirdman (1997) beskriver att människan skapar och upprätthåller varje 
samhälle med ett ordningssystem där kvinnor och män tillskrivs olika uppgifter, roller och 
positioner - hur män och kvinnor ska vara, vem som ska göra vad och vilka skyldigheter och 
rättigheter de olika begreppen manligt och kvinnligt tillskrivs. Genussystemet bygger på två 
principer, könens isärhållande och manlig överordning. Isärhållandet innebär att kvinnor 
respektive män samt det som anses som manligt och kvinnligt ses som varandras motsatser 
och hålls därför isär. Detta medför att män och kvinnor exempelvis är uppdelade på 
arbetsmarknaden. Den manliga överordningen och hierarkin visar sig bland annat i att det 
män gör är sådant som ses vara mer värdefullt. Därför tjänar män mer, har mer makt än 
kvinnor och betraktas därmed som norm, medan kvinnor ses som avvikande och som 
undantag. Dessa könsmönster skapas och upprätthålls både på det personliga planet och på det 
strukturella planet av såväl kvinnor som män. 

Genus representerar det sociala och kulturella kön en människa formas till och hur vi 
människor har konstruerats (Davies, 2008; Hedlin, 2006; Thurén, 2003). Hur genus ser ut 
beror alltså på hur den kultur och kontext människan befinner sig i och hur det har påverkat 
hen. Genus är ständigt föränderligt och något som alltid kan diskuteras och omformuleras 



4 
 

(Gothlin, 1999). Allwood och Eriksson (2010) menar att genom olika roller och 
handlingsmönster skapar människan kön och detta blir då en social konstruktion. I sociala 
sammanhang skapas en bild av uppdelningen mellan flickor och pojkar samt vad som ses som 
normalt och inte normalt utifrån kön (Allwood & Eriksson, 2010; Alvesson & Sköldberg, 
2008). Människan ses alltså som de sociala konstruktioner som hen skapat.  

Eidevald (2009) redogör för att det finns åtminstone tre olika sätt att problematisera kön i 
förskolan. Det första är att anta att människor föds till flickor eller pojkar, där kön betraktas 
som något biologiskt givet. Genus blir då en effekt av kroppsliga, hormonella och 
kromosommässiga olikheter, det är därmed en självklarhet att flickor och pojkar utvecklas på 
olika sätt, detta som ses som norm. Det andra sättet att problematisera kön på är att se det som 
att människan görs till flickor och pojkar, där det biologiska könet är givet, men att genus, det 
som ses som manligt respektive kvinnligt är socialt konstruerat. Det tredje problematiserande 
sättet av kön är att man ser både genus och kön som socialt konstruerade. Här argumenterar 
man för att det inte går att skilja på vad som är natur (kropp) och kultur (genus) - kroppen ses 
alltså som en föreställning av könet. 

Genusforskningen intresserar sig för kulturella tolkningar och de föränderliga uppfattningar 
som forskare i dag kallar kön och hur idéer kring manligt och kvinnligt skapar olika 
förutsättningar (Hedlin, 2006). En vanlig missuppfattning enligt Hedlin är att 
genusforskningen förnekar det biologiska könens skillnader. Thurén (2003) betonar att 
genusforskare inte förnekar det materiella och det biologiska, men att de problematiserar allt 
som har med kön att göra, samt det som anses vara givet för det manliga och det kvinnliga 
könet i vår kultur. Nowak och Thomsson (2003) beskriver begreppet kön som något som 
syftar till det kulturella könet, att människan skapar ett kön med ett genus till skillnad mot 
många teoretiker som omvänt menar att människan föds till ett kön och sedan tilldelas ett 
genus, beroende på vilket kön man föds med. Att skapa ett kön med ett genus betyder enligt 
Nowak och Thomsson (2003) att genom de handlingar människan utför så blir hen en man 
eller en kvinna. Begreppet kön i denna studie kommer att utgå ifrån hur Eidevald (2009) 
problematiserar det andra sättet att se på kön i förskolan, som syftar till det biologiska könet 
som givet. Däremot genus som Thurén (2003) och Eidevald (2009) beskriver fenomenet - är 
socialt och kulturellt konstruerat. 

Jämställdhet, normer och positioner  

Jämställdhet handlar om förhållanden mellan kvinnor och män, hur vi människor skapar 
rättvisa mellan könen. Begreppet bör inte förväxlas med jämlikhet, vilket avser förhållandet 
bland annat mellan generationer, sociala klasser, olika etniska bakgrunder, individer med 
funktionsnedsättningar (Hedlin, 2006). Eidevald (2009) presenterar jämställdhetsbegreppet 
som utgångspunkt för arbetet med att motverka orättvisor mellan pojkar och flickor. Under 
1960-talet kopplades jämställdhet till pojkars och flickors olika förutsättningar där fokus låg 
på hur flickor kan ges mer rättvisa förutsättningar i livet, inom utbildning, arbete, politik och 
familjeliv. Jämställdhetsfrågor förknippas med kvinnorörelsen och kvinnofrågor då de 
huvudsakliga områdena har behandlat kvinnans ekonomiska självständighet, utbyggnaden av 
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daghem samt kvinnans rätt till sin egen kropp och sexualitet. Hedlin (2006) påpekar att 
jämställdhetsbegreppet har både en kvalitativ och en kvantitativ dimension. Den kvalitativa 
dimensionen av begreppet jämställdhet handlar om att kvinnor och män, pojkar och flickor 
ska ges lika villkor inom livets alla väsentliga områden. Den kvantitativa dimensionen i 
begreppet jämställdhet syftar till strävan efter en jämnare könsfördelning i exempelvis 
parlament och styrelser. Under 1970-talet hade den kvantitativa dimensionen en framträdande 
plats och fokus låg på jämn könsfördelning inom olika områden. Idag gäller den kvalitativa 
dimensionen där kunskap kring de olika könens livsvillkor står i fokus och är central i 
förskolans och skolans jämställdhetsarbete.  

Normer är något som pekar mot det som är givet i ett sammanhang och som i sammanhanget 
ses som något normalt, vilket också för med sig föreställningar om vad som är motsatsen, 
avvikande och onormalt (Martinsson, 2008). Föreställningar om normalitet är inte bara 
beskrivande utan fungerar även reglerande. Ambjörnsson (2003) menar att normer är 
gestaltningar av maktförhållanden. Ett exempel för att se på begreppet norm, är skillnaden 
mellan det kvinnliga och manliga, utifrån kroppsbehåring, där normen för en kvinnan är att ha 
rakade ben medan mannen ska vara hårig. Eller som Wedin (2009) beskriver en norm om hur 
barn ska vara, flickor förväntas vara mer stillsamma och ta mer ansvar än pojkar. 

Eidevald (2009) beskriver att människan ständigt blir till i varje situation istället för att redan 
ha en identitet som säger vem vi är. De sammanhang, människor och miljöer som vi möter 
skapar oss som subjekt. Nordin-Hultman (2004) menar att subjektskapande kan beskrivas som 
en icke förutbestämd dynamisk process och exemplifierar med att det inte går att använda 
uttryck som att en pojke är stökig eller att en flicka är lugn. Ett barn som beskrivs som stökig 
hemma och lugn på förskolan är i båda situationerna sig själv, sitt sanna jag (Lenz Taguchi, 
2000). Barnet har inte två personligheter utan hen förhåller sig olika till de möjlighetsvillkor 
hen befinner sig i (Nordin-Hultman, 2004). Eidevald (2009) förklarar att som pojke och flicka 
finns det olika sätt att vara på och det beror på hur de positioneras i de skilda situationerna. 
Positionen lägger tyngd i förväntningar och krav på individen. Att inta en subjektsposition 
kan exempelvis vara när en förskollärare i förskolan ropar på flickorna, om flickorna reagerar 
på detta så har de barnen intagit subjektspositionen flicka. Förskolläraren är alltså delaktig i 
(o)möjliggörandet av subjektspositioner, positioner som medför vissa förväntningar på hur 
barnen ska bete sig. Som beskrivits ovan så har människan flera subjektspositioner beroende 
av vilken plats och sammanhang en befinner sig i och kan lika gärna vara en vän samtidigt 
som en kan vara en pojke eller en flicka (Winter Jørgensson & Phillips, 2000). 

Förskolans styrdokument, könen och förskollärarna 

När förskolan ännu inte hade en läroplan och socialstyrelsen var tillsynsmyndighet för 
förskolan fanns vägledande arbetsplaner för verksamheten, den första arbetsplanen kom år 
1975 och den sista 1981 (SOU 2006:75). Dessa arbetsplaner ställde inga krav på att 
verksamheten skulle motverka de traditionella könsrollerna eller verka för jämställdhet mellan 
pojkar och flickor. Arbetsplanen från 1981 framhävde dock betydelsen av att både män och 
kvinnor skulle kunna kombinera föräldraskap med förvärvsarbete. När förskolan 1987 fick ett 
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pedagogiskt program blev jämställdhetsuppdraget tydligare och då framhölls att förskolan 
skulle ge barnen stöd i att utveckla en trygg könsidentitet, att förskolan skulle verka för 
jämställdhet mellan flickor och pojkar samt medverka till att barnen skulle tillägna sig 
kunskaper och värderingar som stödjer principer för jämställdhet (ibid.). Det är först när 
förskolan 1998 får sin egen läroplan (Utbildningsdepartementet, 1998) som det står att 
verksamheten ska motverka traditionella könsrollsmönster. I den nya skollagen (SFS 
2010:800) från år 2011 betonas jämställdhetsarbetet i verksamheten. Läroplanen (Skolverket, 
2016) idag tar upp att pojkar och flickor ska ges samma förutsättningar och möjligheter att 
utveckla intressen och identitet utan att bli påverkade av könsstereotypa mönster, samt att 
utbildningen ska utformas med grundläggande demokratiska värderingar, de mänskliga 
rättigheterna, okränkbarhet och alla människors lika värde. I FNs Barnkonvention (UNICEF 
Sverige, 2009) kan man läsa att varje konventionsstat ska se till att varje enskilt barn ska 
behandlas lika och ej diskrimineras utifrån sitt kön. Forskning visar på att vuxna som är 
tillsammans med barn positionerar barnen utifrån kön, vilket sker redan av föräldrarna när 
barnet är nyfött (Haavind, 1992; SOU, 2004:115; Wiberg, 1990). Wiberg (1990) påstår att en 
nyfödd pojke som ligger och vilar, eller är tyst, oftare blir väckt och aktiverad än vad en flicka 
blir. En nyfödd flicka som är tyst eller vilar, låter de vuxna vara tills flickan ger en signal om 
uppmärksamhet. Erfarenheter tyder även på att en nyfödd pojke ofta blir kallad för 
exempelvis ”fighter” och ”lilla rackare” medan en flicka i sin tur blir kallad ”lilla gumman” 
och ”lilla hjärtat”. Hellman (2008) tar upp samma fenomen, att barn redan från födseln får 
med sig förväntningar och föreställningar, i fråga om gester, tonläge, färger och kläder som vi 
kopplar till de olika förväntningarna utifrån kön. Resultatet blir enligt Eidevald (2009) att 
pojkar och flickor får olika förväntningar på sig och att kön inte kan ses som biologiska utan 
av skapade av oss vuxna, av sociala effekter, vilket försvårar hur vi förstår de biologiska 
förutsättningarna. Eidevald (2009) lyfter fram att i forskningen framträder stundtals en bild av 
förskollärare som en grupp som har en relativt stereotyp bild av kön, trots att Lpfö 98 
(Skolverket, 2016) visar på ett uppdrag där man aktivt ska motverka könsstereotyper och 
stötta barnen i deras identitetsskapande. Förskollärare behandlar omedvetet pojkar och flickor 
olika och det har visat sig svårt att på egen hand upptäcka sitt eget förhållningssätt till genus 
(SOU 2004:115). För att kunna arbeta i enlighet med Lpfö 98 (Skolverket, 2016) krävs att 
förskollärarna i förskolan är medvetna om att det finns en genusordning i samhället som 
innebär att pojkar och flickor tillskrivs olika positioner, men också att detta är möjligt att 
förändra (SOU 2004: 115). I förskolan bemöts barnen olika beroende på kön (Dolk, 2013). 
Eidevald (2009) visar i sina resultat att förskollärare gör skillnad i samspelet mellan flickor 
och pojkar i förskolan. Han visar på ett fenomen att förskollärarna tillrättavisade barnen olika 
utifrån kön. Eidevald upptäckte att pojkar fick mer slutna frågor än vad flickor fick, men att 
flickor fick hårdare tillsägelser när de var utåtagerande. Som Dolk (ibid) och Månsson (2000) 
också tar upp är att när pojkar gör motstånd mot förskollärarna såsom öppna högljudda och 
kollektiva protester, så har förskollärarna mer överseende med detta än när flickorna gör 
motstånd. Flickorna ses vid motstånd som provocerande. Davies (2003) visar på att barn är 
aktiva medskapare av kön och ifrågasätter varför detta är så viktigt för barnen, men att både 
barn och vuxna verkar göra kön utifrån de rådande normerna. 
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Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv - språket och makten    
 
I detta avsnitt beskrivs de teorier som denna studie utgår ifrån.  
 
Ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, som denna studie utgår ifrån, beskriver det vi 
människor förstår och uppfattar som givet och självklart vara skapat av människan i sociala 
interaktioner (Alvesson & Sköldberg, 2008; Allwood & Eriksson, 2010). I interaktioner finns 
outtalade överenskommelser som vi förhåller oss till. Allwood och Eriksson (2004) lyfter 
fram att de sociala konstruktionerna kan ses som viktiga när vi skapar vår uppfattning av vad 
som ses som normalt och onormalt, exempelvis det som är centralt för denna studie, vad som 
förväntas av det manliga och kvinnliga könet. Att göra kön handlar om att skilja på vad som 
är manligt och vad som är kvinnligt skapat och inte vad som är biologiskt (West & 
Zimmerman, 1987).  
 
Carlsson (2001) framhåller att samhället utifrån det socialkonstruktionistiska perspektivet är 
skapat av oss människor som aktörer, likaså förskolans verksamhet, där det sker möten mellan 
olika aktörer hela tiden. En individ, men även institutioner, så som förskolan är provisoriskt 
konstruerad och detta är hela tiden föränderligt. Berger och Luckman (1966) beskriver att 
människan socialt har konstruerat sin kunskap om världen. De påstår också att i interaktionen 
med andra skapas mening, snarare än att söka sanningen och vi påverkas olika beroende på i 
vilken konstruktion vi befinner oss i. Dahlberg, Moss och Pence (2013) talar i likhet med 
Berger och Luckman (1996) om att en social konstruktion är en social process och det är 
processen som är det centrala. Det är människan som skapar världen, den är konstruerad så att 
vi människor som lever i den ska förstå den. 
 
Med utgångspunkt i Gauntlets (2002) ord, så föds människan inte med ett jag, utan vi 
konstruerar vårt eget jag, vår identitet och vi väljer själva vår livsstil. Gauntlet förklarar att vi 
människor blir starkt påverkade av faktorer som hela tiden presenterar massor olika identiteter 
för oss och som i sin tur påverkar hur vi tolkar och ser på oss själva. Det kan vara faktorer 
som exempelvis familj, stat och skola som har makten att bidra till att skapa en identitet hos 
oss. Foucault (2002) påpekar att språkets betydelse är central för konstruktioner av 
exempelvis identitet. Enligt Foucault finns diskurser som styrs av olika makter i samhället. Vi 
tar på oss olika roller i olika sammanhang och språket i diskurserna påverkar vårt sätt att 
uppfatta oss själva. Även Burr (1995) menar att språket är centralt i det kognitiva och gör att 
vi kan sortera våra erfarenheter vilket ger erfarenheterna som vi besitter mening. Kunskapen 
vi konstruerar tillsammans har en stark koppling till språket och språket är en förutsättning för 
våra tankar. Davies (2008) menar att språket är centralt för om barnet ska kunna bli medlem i 
samhället. Identiteten och könskoderna konstrueras genom språket och därmed skapas 
begränsningar hur en kan vara på utifrån de kön en har. Davies lyfter vidare fram hur vuxna 
för in barnen i en social ordning då de lär barn hur de ska använda språket. Burr (1995) 
redogör för att socialkonstruktionismen kan delas upp i olika nivåer, makro och mikro. När 
hon beskriver makronivån inom socialkonstruktionismen så menar hon att språket har en makt 
som ursprungligen kommer från sociala strukturer, institutionella handlingar och relationer 
som är sociala. Vidare beskriver Burr mikronivån, där människor interagerar med andra 
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människor och därmed konstruerar verkligheten. Allwood och Eriksson (2010) framhåller att 
socialkonstruktionismen är sambandet mellan konstruktioner och den kognitiva 
uppfattningen.  

Foucault (2002) poängterar att makt inte nödvändigtvis behöver vara något som förtrycker 
eller förefaller att handla om förbud eller uteslutningar. Han menar att makten konstruerar 
kunskaper och sanningar och därmed framkallar en individs görande, sätt att vara på och dess 
känslor. Enligt Foucaults syn på makt är lagar och regler, tvång och förtryckande härskarmakt 
inte är det primära, utan är snarare de normer och normalisering som verkar inom diskursen 
(ibid.). Eftersom normer är kopplade till makt så anpassar människan sig efter en önskvärd 
konstruktion av individen i stället för att korrigera de överskridande beteendena som hen 
besitter (Dolk, 2013). Foucault (1980) problematiserar vad målsättningen egentligen kan vara, 
är det att upptäcka vilka vi faktiskt är, vad vi besitter för egenskaper och erfarenheter, eller att 
vi ska avvisa, eller avstå vilka vi faktiskt är? Han menar att våra problem inte är att befria 
individen från stat och institutioner utan det handlar istället om att befria oss från stat och dess 
makt av personlighetsprägling som är kopplad till staten. Foucault anser att vi måste vara 
öppna för nya former av subjektivitet och motarbeta det som är för oss påtvingat. 
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Metod 
Under metoddelen kommer val av metod för datainsamlingen presenteras. De etiska 
riktlinjerna som genomsyrar arbetet redovisas. Avslutningsvis redogörs för studiens 
genomförande samt hur materialet har analyserats och bearbetats.  

En abduktiv forskningsansats 
Jag har i denna studie använt mig av en abduktiv forskningsansats, vilket är en 
processinriktad forskningsansats där forskaren kan använda sig av nya iakttagelser under 
processens gång (Alvesson & Sköldberg, 2008). Denna ansats bygger vidare på två mer 
traditionella ansatser, deduktiv respektive induktiv ansats. Bryman (2011) beskriver att om 
forskaren utgår från en deduktiv forskningsansats så utgår hen ifrån en teori för att förklara ett 
resultat av en undersökning. Forskaren formulerar en frågeställning utifrån teorin. Vidare 
skapar frågeställningen ett behov av observation av ytterligare information så att forskaren 
kan sammanställa sina svar på de aktuella frågeställningar som finns. Forskaren testar teorins 
sanningshalt i undersökningen. Motsatsen till deduktion beskriver Bryman är induktion. Här 
utgår forskaren från något som har observerats och använder resultatet av observationen för 
att formulera en teori. Abduktion, beskriver Alvesson och Sköldberg (2008) har inslag av 
både induktion och deduktion. De menar att abduktion dock inte är en enkel mix mellan dessa 
men den tillför nya och egna moment. Forskaren kan med en abduktiv ansats utveckla det 
empiriska området successivt och kan även justera och revidera teorin. Alvesson och 
Sköldberg ser fördelar med abduktion då detta angreppssätt tillför ett djup och en större 
förståelse för ämnet. Denna studie utgår ifrån en abduktiv ansats som öppnat för att jag under 
arbetets gång har kunnat vara mottaglig för nya iakttagelser i mitt resultat då jag pendlat 
mellan det empiriska materialet och den teoretiska ramen för studien, det 
socialkonstruktionistiska perspektivet. 

Metodval 
Forskning kan delas in i två huvudkategorier kvalitativ och kvantitativ metod, beroende på 
studiens karaktär. Den kvalitativa metoden, som är vald för denna studie, innebär att man vill 
komma nära sina källor och ha ett fokus på ord och ett tolkande synsätt. Fokus ligger på att på 
djupet försöka beskriva vad, hur och varför något sker. Kvantitativa metoder fokuserar i 
stället på att analysera siffror och generaliserbarhet som exempelvis kön, ålder och sådant 
som går att räkna på (Hjalmarsson, 2014; Ahrne & Svensson, 2011; Bryman, 2011). Backman 
(2008) beskriver den kvalitativa metoden som den metod som används för att studera 
vardagliga och naturliga situationer för att undersöka de subjektiva upplevelserna. Då studien 
utgår ifrån att ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv studera hur barn och förskollärare 
konstruerar kön i rutinsituationer som påklädning, matsituationer och samlingar föll det sig 
naturligt att använda en kvalitativ metod utifrån studiens frågeformuleringar: På vilka sätt 
positionerar barnen varandra i relation till kön i förskolans rutinsituationer? På vilka sätt 
positionerar de vuxna barnen i relation till kön i förskolans rutinsituationer? Vilka möjliga 
subjektspositioner i relation till kön erbjuds barnen i förskolans rutinsituationer?  
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Deltagande observation   
Genom att observera barn kan vi skapa oss en förståelse för barnen i deras tillvaro på 
förskolan (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). Bjørndal (2005) menar att observatören 
kan använda sina fem sinnen vid en observation: synen, hörseln, att känna lukter samt att 
smaka och kan utifrån denna information bilda sig en uppfattning av det som sker. 
Observation av vad barnen gör och hur de kommunicerar med varandra är ett sätt att lyfta 
fram deras röster (Löfdahl et al. 2014). Metoden gör att forskaren kan komma närmare det 
fenomen som ska studeras och det ger tillfälle att tolka egna upplevelser av det hela (ibid.). 
Det finns olika sorter av observationer, Bryman (2011) redovisar två typer: deltagande och 
icke-deltagande observationer. Med en deltagande observation kan den så kallade 
forskareffekten dämpas samtidigt som det kan kännas mer naturligt för de som är 
medverkande om jag är delaktig och inte bara sitter bredvid, som observatören gör i en icke-
deltagande observation (Ahrne & Svensson, 2011; Löfdahl et al, 2014). Bjørndal (2005) 
beskriver hur en deltagande observation kan vara begränsande för observatören om man ska 
föra anteckningar samtidigt som barnen gärna vill komma fram till observatören och prata. 
Som observatör i denna studie valde jag att inta en hög grad av delaktighet då jag ville delta i 
de olika rutinsituationerna och barnen fick veta att jag skulle föra anteckningar och 
ljudupptagningar som skulle bearbetas. 

Ljudinspelning och anteckningar som verktyg 
Wehner-Godée (2000) framhåller fördelarna med ljudinspelning. Hon menar att om ljudet 
separeras från andra intryck så kan upplevelsen i allmänhet bli mycket stark. Bjørndal (2005) 
menar att om observatören vill ha så mycket information som möjligt kvar efter observationen 
så är det en fördel att konservera ögonblicket med exempelvis en ljudupptagning. Eidevald 
(2009) tar upp en annan fördel med metoden och den är att för varje gång observatören 
lyssnar på det inspelade materialet kan det dyka upp nya situationer som kan vara intressanta 
att reflektera över. Även om Bjørndal (2005) beskriver hur observatören genom observationen 
kan få användning av sina fem sinnen, så är det inte alla sinnen som kommer att generera 
material på en ljudupptagning och metoden kan inte heller ses som fullständig verklighet då 
det bara är hörseln som observatören får användning av. Det kommer alltid att finnas aspekter 
på hur verklighetstroget materialet kommer att te sig. Observatören påverkar situationen bara 
genom att finnas där på plats, utrustningens placering avgör vilka ljud som faktiskt registreras 
och inte registreras. I denna studie har ljudinspelningar kombinerats med anteckningar för att 
fånga både det verbala och det icke verbala beteendet. För att hålla fokus på det väsentliga. 
Jag arbetade jag fram en observationsguide (se bilaga 1) med frågor utifrån tidigare forskning. 
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Urval 
Studien genomfördes på en förskoleavdelning i Norrbottens län. Arbetslaget består av tre 
förskollärare, samtliga kvinnor och utbildade förskollärare, med en barngrupp med nitton 
stycken fyraåringar varav sju pojkar och tolv flickor. I studien fokuserades de äldre barnen 
eftersom jag valde ljudupptagning som en del av min observationsmetod och hoppades på 
tydlig verbal kommunikation.  

Etiska riktlinjer 
Genom hela studien följer jag Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002). Dessa 
beskriver fyra viktiga huvudkrav. Informationskravet innebär att de personer som ska delta i 
studien bör vara informerade om allt som kan påverka deltagarna att vilja delta. Enligt den 
forskningsetiska principen om samtyckeskravet krävs det att både personal och 
vårdnadshavare får information om studien, då barnen i studien är under 15 år. Vidare finns 
konfidentialitetskravet som innebär att de uppgifter som berör deltagarna ska hållas 
konfidentiella och ska inte kunna användas av någon annan än mig samt att deltagarna inte 
ska kunna identifieras av andra. Slutligen finns nyttjandekravet, som beskriver att de uppgifter 
som finns i studien bara får användas för studiens ändamål och får inte ges ut eller säljas till 
någon. Utifrån ovanstående krav formulerades ett brev till vårdnadshavarna (se bilaga 2) där 
syftet med studien presenterades och att jag skulle använda mig av Vetenskapsrådets (2002) 
forskningsetiska principer. Jag informerade om att det var frivilligt för barnen att medverka 
och om de ville dra sig ur så var det helt okej samt att all data som samlats in skulle förvaras 
på ett säkert sätt och bara användas av mig och min handledare.  

Andra etiska aspekter som tagits hänsyn till utifrån Bergström och Boréus (2000) tankar är att 
forskaren i en socialkonstruktionistisk studie inte kan vara neutral till det som studeras utan 
forskaren är hela tiden med och konstruerar. Forskaren väljer ut forskningsobjektet utifrån 
hens tidigare förståelse som är påverkat av både sociala och historiska diskurser (ibid.) 
Forskaren kan påverka resultatet med sina egna tolkningar och i detta fall hur kön och genus 
konstrueras i förskolan (Peshkin, 1988). Enligt Peshkin behöver forskaren vara medveten om 
att subjektivitet i forskningsprocessen är ofrånkomlig och att egna erfarenheter bidrar till att 
forma resultatet. 

Datainsamling 
Innan jag började studien ute i barngruppen ringde jag till förskolan och fick prata med en av 
förskollärarna där. Jag frågade om det kändes okej att bli observerad och ljudinspelad vid sex 
tillfällen i tre olika rutinsituationer och det var okej för de vuxna. Vidare meddelade jag att 
det skulle komma ut ett samtyckesbrev till föräldrarna för att de skulle godkänna om deras 
barn skulle kunna delta i studien. När jag fått in samtyckesbreven bestämde jag och 
förskollärarna vilka dagar och tider jag skulle komma till förskolan. Det visade sig att endast 
åtta brev av nitton hade kommit in så vi fick avgränsa vilka barn som kunde vara med när jag 
gjorde mina observationer. Vid ljudinspelningen använde jag mig av min telefon för att få 
med hela samtalet samt anteckningar för att få med icke-verbala aspekter. Jag följde 
barngruppen under två samlingar, två måltider samt två påklädningar under två dagar. Jag 
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försökte vara så icke-deltagande som möjligt även om de barn som ville prata med mig var 
välkomna att göra detta. Efter att jag samlat in allt material så lyssnade jag på inspelningarna 
och läste mina anteckningar för fortsatta transkriberingar och renskrivningar. 

Bearbetning, tolkning och analys 
Råmaterialet har bearbetats på detaljnivå flera gånger. Genom att lyssna på ljudupptagningen 
samt läsa anteckningar och den slutgiltiga transkriberingen, kunde jag urskilja mönster och 
gemensamma drag (Fangen, 2005). Detta gav mig en överblick över hur det empiriska 
materialet skulle kunna sorteras (Svenning, 2003). Vid transkriberingen ändrades alla 
medverkandes namn och annat som skulle kunna spåra vilka de var. Mina anteckningar 
använde jag bredvid transkriberingen för att kunna förstärka vissa moment. När frågor dök 
upp vid lyssnandet fördes anteckningar vid sidan om för att komma ihåg vad jag reagerat på. 
Transkriberingen skedde i direkt anslutning till genomförd observation och som Patel och 
Davidson (2003) menar ger transkribering forskaren en chans att analysera det insamlade 
materialet. När transkriberingen var gjord så fanns en idé om hur texten skulle tolkas och på 
så sätt kunde mönster urskiljas som blev till tre teman (Rennstam & Wästerfors, 2011). Jag 
läste noggrant igenom resultatet av transkriberingen och testade fram och tillbaka några 
möjliga alternativ till teman. När jag kommit fram till vilka teman som jag tydligast såg så 
bestämde jag mig för att analysera dessa djupare.  
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Resultat 
I de tre olika rutinsituationer som observerats i studien, har tre teman framträtt. Det är Flickor 
som vill vara duktiga, Pojkar som är flamsiga samt Flickor och pojkar som är tysta och 
iakttagande. Att vara duktig i denna studie menas att en är framåt och vill svara rätt på frågor 
och vill uppvisa en kompetens som är riktig för tillfället. Att vara en flamsig pojke innebär i 
studien att inte lyssna på förskollärare eller kompisars behov, vilket leder till tillsägelser för 
att det ska bli lugnare eller uppmaningar att sluta prata om icke rumsrena fenomen såsom kiss, 
bajs, rumpor, snippor och snoppar. Dessa pojkar ville ha uppmärksamhet av förskolläraren 
men till skillnad från flickornas sätt att få uppmärksamhet på, så visar pojkarna det på ett icke 
accepterat sätt av de vuxna på förskolan. Att vara tysta och iakttagande flickor och pojkar 
innebär i denna studie att vara tyst, lugn och passiv, ett beteende som sällan får 
uppmärksamhet. 

Flickor som vill vara duktiga 
Observationerna visade på att under rutinsituationerna i förskolan, såsom samling, måltid och 
påklädning, fanns det flickor som positionerade sig i relation till pojkarna som de duktiga 
flickorna. De ville vara de som svarade rätt på förskollärarens frågor och gav inte pojkarna 
utrymme att komma till tals. Situationer vid samlingen visar på att flickorna vill upprätthålla 
sin position som de duktiga och beskriver hur deras beteende kommer till uttryck. 
 
Barnen sitter samlade i en ring på en rund matta. På var sida om pedagogen sitter två flickor. 
Det är tydligt hur flickorna vill ha förskollärarens bekräftelse och uppmärksamhet, de tittar på 
och pratar till henne och säger att de vill sitta bredvid henne. Barnen sitter inte i något 
speciellt mönster utifrån kön. 

Förskollärare: Nu ska ni få höra! Är det någon som vet vad det är för dag idag?  

Jaaaa! (alla flickorna ropar rakt ut) 

Förskollärare: Siv! (som sitter närmast pedagogen) 

Siv: Det är faktiskt att det är onsdag! 

Emma: Nä, det är faktiskt att det är att man får öppna godiset. 

Förskollärare: Ja, det är ju torsdag idag och det är första december och det betyder ju.. (blir 
avbruten) 

Rosa: Det är kalender! 

Förskollärare: Ja, det är ju kalenderöppning och kalenderöppning på tv´n också. 

Eftersom det är flickorna som räcker upp sina händer så är det de som blir bekräftade av 
förskolläraren och därmed upprätthåller flickorna sin position som duktiga flickor. De flickor 
som inte fick svara ropade rakt ut för att också få visa att de kunde svaret. Barnen erbjuds 
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typiska subjektspositioner i denna rutinsituation då de duktiga flickorna som vill svara får 
svara och pojkarnas chanser att få svara uteblir. Bilden av flickorna här blir att de är de 
duktiga och pojkarna de som inte är intresserade eller duktiga. 

Under måltidssituationen sker en positionering som skiljer pojkar och flickors förväntade sätt 
att vara på. Flickorna vill även här visa sig som de duktiga. Under måltiden dominerar ett 
samtalsämne som inte ses som rumsrent av varken förskolläraren eller flickorna vid bordet. 
Flickorna i exemplet upprätthåller sina positioner att vara duktig då de tillrättavisar sin 
kompis som är en pojke samt att de söker bekräftelse hos pedagogen att de gör rätt. 
Förskolläraren i sin tur bekräftar flickornas position att vara en duktig flicka då hon vänder 
sig om till pojkarna och tillrättavisar dem.  

Förskollärare: Potatisburgarna smakar nästan som pommes frites, eller hur (talar till Krille) 

Leo: Jag tycker inte att det smakar som skit eller bajs eller rumpor. 

Krille: Inte heller snippor 

Krille: Inte heller snoppar 

Leo: Nä, då kastar vi maten i soporna 

Siv: Nä, sådär ska man inte prata, man pratar bara om sådant på toaletten när man inte äter. 

Krille: Nä, då kan man inte äta det... 

Siv: (till pedagogen) Leo och Krille pratar om rumpor det hörde jag... 

Förskollärare: Nämen till frukost i morse pratade vi om det här, hur jag vill, om vi är här inne och 
sitter och äter och man vill prata, då får man gå i ett annat rum och prata om det. 

Rosa: I toaletten. 

I den här observationen positionerar sig flickorna som egen grupp då de vill visa sig duktig 
inför förskolläraren. De vill visa att de inte hör till de som pratar om de icke rumsrena 
fenomenen. Pojkarna och flickorna delar upp sig och subjektskapandet av hur en flicka och en 
pojke förväntas vara upprätthålls. 

Nästa situation som utspelar sig är under påklädningen. Flickorna visar på att de vill vara 
duktiga och få bekräftelse av pedagogen. Förskolläraren sitter på en bänk och hjälper några av 
barnen som står i kö för att få sina vantar pådragna över overallsärmen. Några flickor klär sig 
fort och vill ha bekräftelse av förskolläraren att de varit duktiga som klarat så mycket av 
påklädningen själva. 

Siv: Titta Camilla (förskolläraren) jag är färdig! 

Förskollärare: Men vad fantastiskt! 
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Rosa: Jag kunde själv! (drog upp dragkedjan på overallen) 

Förskollärare: Ja men ni är ju fantastiska att kunna själva! 

Emma: Kolla vad snabb jag var (till förskolläraren) 

Förskollärare: Jättebra! (…) Krille, har du tagit på dig overallen? Nähä, kom! 

Leo: Gaj, goj, gej, goj 

Förskollärare: Jo han ska också klä sig, ni ska ju ut bägge två (säger till Krille som tittar på när 
Leo klänger på hyllorna.) 

Under observationerna av påklädningen framträdde tydligt hur flickorna ville ha 
förskollärarens uppmärksamhet för att få bekräftelse för deras förväntade beteende, att de 
kunde klä sig själva och göra det ganska fort och bra. Flera av pojkarna klättrade i sin tur 
längs hyllorna medan flickorna klädde sig och fick beröm av förskolläraren. Flickorna visar i 
exemplet hur de vill bli bekräftade som duktiga. De vill positionera sig som en grupp duktiga 
barn och i detta fall duktiga flickor. Förskolläraren positionerar barnen, omedvetet, genom att 
tala till dem på olika sätt. Även i detta exempel så erbjuds barnen olika subjektspositioner 
enligt de normer som råder mellan det flickiga och pojkiga. 

Pojkar som är flamsiga 

Observationerna visar på att pojkarna i särskilt två av dessa tre rutinsituationer måltid och 
påklädning, positionerar sig själva som de flamsiga pojkarna till skillnad från de duktiga 
flickorna eller de tysta och iakttagande barnen och söker med detta beteende efter 
förskollärarens uppmärksamhet. De är högljudda och pratar om icke rumsrena fenomen och 
det är deras samtal som dominerar i situationerna.  

I situationen under måltiden försöker pojkarna att överrösta de duktiga flickorna med att prata 
om icke rumsrena fenomen och förskolläraren försöker att tysta ner dem. Barnen sitter kring 
det fyrkantiga matsalsbordet och stämningen är lite stressig då det är två pojkar som tar 
förskollärarens uppmärksamhet från de andra barnen som också vill bli bekräftade.  

Krille: Vet du Leo vad jag tänkte göra? (Krille skrattar) Jag tänkte ta mjölk med min gaffel och 
kniv! (Skrattar) 

Leo: Gaffelsnippa! 

Förskollärare: Vi ska ta hit smör.. 

Leo: Kalsongrumpa! 

Mona och Krille skrattar 

Förskollärare: Leo, Leo! Jag tycker inte om att prata om sådana saker när jag äter. Det kan man prata 
om när man sitter på toaletten. 



16 
 

Leo: Min mamma har sagt att jag får säga rumpa hemma. 

Förskollärare: Vet du, då kan du säga rumpa när du kommer hem. Här tycker inte jag.. (blir avbruten) 

Leo: Min mamma har sagt att jag får säga rumpa hemma. 

Förskollärare: Ja, du kan säga det hemma, inte här när vi sitter och äter. 

Krille: Min mamma säger också att jag får säga rumpa hemma. 

Förskollärare: Mm.. Då kan man säga det när man kommer hem. 

Krille: Vet du Mona? 

Mona: Nä? 

Krille: Tänk om det är en tomte som ska ta fram rumpan 

Leo och Mona skrattar. 

Observationen av måltiden visar på att pojkarna vill ha uppmärksamhet av förskolläraren och 
sina kompisar, men gör detta på ett icke accepterat sätt av förskollärarens tal att döma. 
Pojkarna positionerar sig som de flamsiga pojkarna och vet att de kommer att få 
uppmärksamhet av de andra genom att agera på detta sätt.  

Följande situation utspelar sig under en påklädning och det är stressigt för förskolläraren att få 
de flamsiga pojkarna påklädda för utgång. En förskollärare sitter tillgänglig för barnen på en 
bänk mitt i hallen. De kan komma till henne om de vill ha hjälp med påklädningen. Det 
kommer fram barn och får då hjälp med kläderna. Medan förskolläraren hjälper Knut med 
skorna så klättrar Leo upp på förskollärarens rygg och blir hängande på henne en stund.  

Förskollärare: Bra, då stampar du i den andra foten.. Så.. Då drar vi upp overallen. Så då får du 
jobba på lite grann själv (talar till Knut som bara har mössan och vantarna kvar att ta på sig) 

Leo: Krille jag kliver på Camilla (förskolläraren)  

Krille och Leo skrattar. 

Förskollärare: Visst klär ni er pojkar så är ni jättesnälla.. Leo, snälla lyssna, ta på dig fleecen är 
du snäll och samma till dig Krille, ta på dig fleecen. 

Leo: Här är min kofta. 

Förskollärare: A-aa.. 

Leo klättrar nu längs hyllorna. 

Förskollärare: Sluta Leo, kom ner här. Kommer ni ihåg vad vi brukar prata om? Att om man vill 
att någon ska sluta brukar man säga sluta eller stopp. Vad gör man då? Krille du brukar ju säga 
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det. Om du säger sluta eller stopp vad vill du då med det? Om du säger stopp eller sluta, vad vill 
du att jag gör då? (inget svar från Leo eller Krille som nu börjar klättra längs hyllorna igen) 

Förskollärare: Näe, nu fortsätter du ju (Krille börjar klättra längs hyllorna) kom ner är du snäll. 

Krille och Leo skrattar till varandra. 

Förskollärare: Nu är det bra.. NU är det bra. Nu tror jag vi gör såhär... Krille får gå härifrån.. 
Krille får gå. Så. Då kommer du tillbaka på en liten stund… 

Krille: Varför? 

Förskollärare: För att jag ska klä Leo. Så.. Här är jag Leo! Här är jag.. Du.. (förskolläraren vill ha 
uppmärksamhet av Leo) 

Leo skruvar sig och kollar efter Krille. 

Pojkarna Kille och Leo söker efter uppmärksamhet hos förskolläraren genom att vara 
flamsiga, till skillnad mot för hur flickorna sökte uppmärksamhet. Pojkarna positionerar sig 
själva i gruppen som flamsiga pojkar och förskolläraren visar pojkarna att det inte är ett okej 
beteende av dem. Pojkarna upprätthåller sina subjektspositioner som flamsiga pojkar som har 
svårt att lyssna på tillsägelser eller uppmaningar att klä sig själva, vilket bekräftas av 
förskolläraren.  

Flickor och pojkar som var tysta och iakttagande 

Under observationen av påklädningssituationerna så fanns det flickor och pojkar som varken 
passade in i kategorin duktiga flickor eller flamsiga pojkar. De var inväntande och tog inte 
plats på samma sätt som de duktiga eller de flamsiga barnen. Det fanns pojkar och flickor som 
behövde hjälp med påklädningen men inte bad om hjälp utan valde att vänta in att 
förskolläraren skulle fråga dem om de behövde hjälp. 

I situationen nedan följer hur tysta pojkar och flickor under påklädningen inte ber om hjälp 
från förskolläraren, då det finns flamsiga pojkar och duktiga flickor som tar för sig först. 
Emma och Knut har ännu inte fått på sig några utekläder och ligger efter med påklädningen. 
Förskolläraren har fullt upp med att klä de flamsiga pojkarna. Emma blir påmind om att ta på 
sig kläder och efter en stund har hon fått på sig en fleecejacka men inte kunnat stänga den. 
Hon lägger sig på golvet och tittar upp i taket Emma ligger där lugnt och hon verkar vänta på 
sin tur att få hjälp av förskolläraren. Knut ligger också på golvet ihopkrupen med overallen 
över sig som en koja. 

Krille: Jag vill att du ska hjälpa mig! (till förskolläraren) 

Förskollärare: Men börja själv. 

Krille: Men jag kan ju inte! Aldrig, du får hjälpa mig, du får hjälpa mig!! Krille får på sig overallen upp 
till midjan och går till förskolläraren som nu klär Leo. 
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Krille: Kan du hjälpa mig? 

Förskollärare: Jo-o, men vänta. 

Förskolläraren frågar Knut med glatt humör hur det går för honom att klä sig. Han ligger under 
sin overall på golvet och är helt tyst. 

Förskollärare: Hur går det för Knut då? Har du hamnat under overallen!? Va? Istället för i 
overallen! Om du ställer dig upp Knut så ska jag hjälpa dig.  

Efter en stund så frågar förskolläraren Emma igen hur det går för henne. Hon kommer fram till 
förskolläraren tyst och visar med sin kropp att fleecejackan inte är stängd. Förskolläraren drar 
igen fleecen och ber henne att fortsätta med påklädningen och fortsätter själv med att klä Knut. 
Knut och förskolläraren samtalar om fiske. 

När Knut är färdig med påklädningen går han ut och Emma kommer fram till förskolläraren och 
säger tyst att hon vill ha hjälp med kläderna och det får hon och under påklädningen så samtalar 
de om en boll som är upphängd i taket. 

Knut och Emma var de barn som återkommande visade sig tysta och iakttagande. Men de 
hade inga problem att samtala med förskolläraren när de väl blev tilltalade. Emma blev 
tillsagd att klä sig vid ett par gånger och förskolläraren förväntade sig nog att hon kunde klä 
sig själv. Emma positionerades att höra till de flickor som var duktiga och kunde klä sig 
själva, medan Knut inte hade samma förväntningar på sig. Han blev aldrig ombedd att klä sig 
själv utan förskolläraren klädde honom utan att han bett om det. Positioneringen av flickan 
och pojken i denna påklädningssituation var att de blev uppdelade utifrån kön, med olika 
förväntningar på sig. 

Resultatet av exemplen från rutinsituationerna i förskolan, såsom samling, måltid och 
påklädning, visade på att det alltid fanns barn som ville ha bekräftelse av förskolläraren på ett 
eller sätt och blev med detta positionerade som flickor som vill visa sig duktiga, pojkar som 
var flamsiga och de tysta och iakttagande flickor och pojkar som alltid var inväntande och 
väntade för att i sin tur få bekräftelse. 
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Diskussion 
I denna del av arbetet diskuteras metoden och hur jag har gått till väga för att genomföra 
studien samt studiens tillförlitlighet. Därefter diskuteras resultatet kopplat till bakgrunden. 
Texten behandlar också reflektioner kring vad jag har lärt mig av att göra denna studie och 
dess implikationer för yrkesuppdraget. Avslutningsvis, under rubriken förslag till fortsatt 
forskning, formuleras vilka nya frågor min studie har väckt.  

Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden var självklar att använda i studien då jag ville undersöka vardagliga 
och naturliga situationer i förskolan och genom detta få svar på mina forskningsfrågor 
(Backman, 2008). Den kvalitativa metoden gjorde att jag kunde komma nära mina källor och 
ha ett fokus på ord och ett tolkande synsätt, vilket också gav mig en chans att beskriva hur, 
vad och varför fenomen uppstod (Ahrne & Svensson, 2011; Bryman, 2011; Hjalmarsson, 
2014). Jag tänkte från början intervjua barnen och förskollärarna i förskolan men blev upplyst 
av mina handledare att det inte var en bra idé eftersom barnen därigenom kanske skulle börja 
fundera över positioneringar av kön. Så jag beslöt mig för Valet blev istället att göra 
observationer vilket också kan ses som ett sätt att lyfta fram barnens röster (Bjørndal 2005; 
Löfdahl et al. 2014 ). Deltagande observation gjorde att jag naturligt kunde vara delaktig i 
barnens vardag (Ahrne & Svensson, 2011; Löfdahl et al, 2014). I enlighet med vad Bjørndal 
(2005) beskriver kunde jag stundtals uppleva den deltagande observationen som begränsande, 
genom att jag skulle föra anteckningar samtidigt som barnen gärna ville prata och ha hjälp av 
mig. 

Vidare hade jag övervägt att använda videoinspelning för att mera komplett kunna fånga 
situationerna och kunna tolka situationerna med fler sinnen (Bjørndal, 2005). Efter 
överväganden insåg jag att den metoden skulle generera för mycket material i relation till den 
begränsade tid jag hade till förfogande. Så jag valde istället att ta ljudupptagningar och föra 
anteckningar av det icke-verbala händelserna vid sidan om. Jag använde mig av mig av 
ljudinspelning på min telefon vid observationerna för att få tillgång till hela samtalet vid 
transkriberingen. Jag upplevde, som Wehner-Godée (2000) lyfter fram kring fördelarna med 
ljudinspelning, att om ljudet separeras från andra intryck så kan upplevelsen i allmänhet bli 
mycket stark. En nackdel med ljudupptagningen var att jag inte hann se allt som hände runt 
omkring för att anteckna ner och detta kom att påverka hur jag tolkade materialet och det 
resultat jag fick fram. Som Peshkin (1988) beskriver forskarens subjektivitet i 
observationsögonblicket, så gick jag miste om att föra anteckningar då barnen pratade med 
mig och jag fick tolka materialet utifrån vad jag fått in och forma ett resultat utifrån det. 

Jag följde Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) och var 
lyhörd om det var någon som inte ville medverka. Ingen av de barn och vuxna i 
observationerna valde att dra sig ur, men det var många barn som inte deltog då det saknades 
underskrifter på samtyckeskravet. Brevet hade behövt komma ut tidigare så att 
vårdnadshavarna kunnat bli påminda om att komma in med underskrifterna. Jag har använt 
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mig av allt material som jag samlat in och har redan vid transkriberingen av data gett de 
medverkande fiktiva namn samt ändrat all information som kan spåra barns och vuxnas 
identiteter. Tiden för observationerna var knapp och hade jag varit i denna barngrupp en 
längre tid så hade jag möjligen fått se annat, djupare eller bredare resultat. 

Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten i den kvalitativa forskningen består av fyra delkriterier: trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 
Bryman beskriver trovärdighetens innebörd på så sätt att under forskningens gång så ska 
forskaren säkerställa att forskningen utförts med de regler som finns. I denna studie har regler 
och forskningsetiska principer följts och stärker studiens trovärdighet. Enligt Bryman (2011) 
så handlar överförbarhet om hur användbart ett resultat kan vara i andra miljöer och 
situationer. Jag anser att studien är till viss del överförbar då jag har observerat samma 
personer vid sex tillfällen i liknande rutinsituationer. Men jag har endast studerat en grupp av 
barn på en och samma förskola och vet därför inte hur resultatet skulle se ut om jag studerat 
andra miljöer och situationer. För att bedöma en undersöknings pålitlighet så krävs det att 
forskaren säkerställer och redogör för alla moment i processen. Detta gäller 
problemformulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuskrifter, beslut 
rörande analysen av data och så vidare. Jag anser att jag har redogjort för och på så sätt 
säkerställt dessa forskningsmoment. Det sista delkriteriet handlar om att forskaren ska ha 
agerat i god tro och vara medveten om det inte går att ha en fullständig objektivitet i forskning 
som rör samhället. Det får inte heller vara så att forskaren låtit påverka slutsatserna från 
undersökningen med sina egna personliga värderingar eller teoretiska inriktningar (Bryman, 
2011). Jag styrker och konfirmerar att jag genom hela arbetet med denna studie har agerat i 
god tro och anser inte att mina personliga värderingar har påverkat resultatet. Jag har utgått 
ifrån de teoretiska utgångspunkter som jag redovisat i bakgrunden i denna studie. 

Resultatdiskussion 

Med hjälp av studiens syfte och frågeställningar har jag med denna studie kunnat urskilja 
teman i analysen som till stor del besvarat mitt syfte och mina forskningsfrågor. Eidevald 
(2009) visar på att förskollärare gör skillnad i samspelet mellan pojkar och flickor i förskolan, 
vilket även sker i situationerna som framkom i denna studie. De vuxna på förskolan 
positionerade barnen utifrån kön och genus på så sätt att det fanns olika förväntningar på vad 
som förväntades av flickor och pojkar utifrån de normer och den genusordning som råder i 
samhället. Barnen positionerade sig utifrån framkomna kategorier i rutinsituationerna främst 
genom språket. I alla situationer kunde normativa föreställningar som flickigt och pojkigt 
uppträda och studien visar även exempel på barn som inte följde normerna. Exempelvis 
flickor, som inte positionerade sig i kategorin duktiga flickor, utan var mer tysta och 
iakttagande, eller pojkar som inte befann sig i kategorin flamsig pojke utan var tyst och 
iakttagande. Detta kan kopplas till att de tilldelats icke normativa subjektspositioner för det 
sammanhang de befann sig i (Martinsson, 2008; Winter Jørgensson & Phillip, 2000).  
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I situationerna samling, måltid och påklädning framträder en norm om att flickorna ska vara 
självständiga och intresserade av att visa vad de kan, men det fanns undantag, pojkar som 
ville svara rätt och handla riktigt och här användes språket som förstärkning. I situationen 
med samling visade även barnen att de hade olika förväntningar på varandra utifrån att vara 
flicka och pojke, då pojkarna lät flickorna vara de duktiga och få svara på frågor som 
förskolläraren hade under samlingen, medan de själva pratade om annat eller bara satt tysta. 
Förskolläraren mer eller mindre bekräftar deras olika subjektspositioner med att inte 
möjliggöra för pojkarna att de också kan svara på frågor samt att förskollärarna lät flickorna 
vara duktiga och svara. Flickorna fick inga tillsägelser i samlingen, inte heller pojkarna, trots 
att flickorna hade behövts tystas ner för att möjliggöra för pojkarna att få svara och utmana 
normen. Som Davies (2003) menar så är barn medskapare av kön, vilket framträder i de olika 
situationerna. Som exempelvis under måltiden så försöker hela tiden två pojkar att positionera 
sig som de flamsiga. I kontrast med dem finns det både pojkar och flickor som sitter tysta och 
har i och med detta blivit tilldelade subjektspositioner som säger vem de är, de tysta och 
lugna, de duktiga eller flamsiga.  

Eidevald (2003) beskriver att en blir till i varenda situation en är integrerad i. Nordin-Hultman 
(2004) menar att det inte går att använda uttryck som att en pojke ska vara stökig och att en 
flicka ska vara lugn, då det är sammanhanget vi är i, som påverkar subjektskapandet. Som det 
socialkonstruktionistiska perspektivet visar, så konstrueras vi i de situationer vi medverkar i 
(Carlsson, 2001). Under måltiden fanns det alltid minst en flicka som gav pojkarna tillsägelser 
när de pratade om det icke rumsrena fenomenen. Flickorna ville med hjälp av förväntat språk 
bli bekräftade som duktiga och ordentliga och blev tilldelade denna subjektsposition, som 
duktiga flickor, då förskolläraren oftast instämde med vad flickorna sade. Samtidigt som 
flickorna blev de duktiga flickorna så tilldelades pojkarna att vara de flamsiga och stökiga. 
Positioner som känns igen från Eidevald (2009) är att de olika sätt en flicka eller pojke 
förväntas vara på beror på hur de positioneras i olika situationer. I samlingarna så visar 
pojkarna och flickorna på andra förväntningar och här sker positioneringen på ett annat sätt. 
Här är det flickorna som förväntas vara högljudda för att få vara den duktiga som får svara på 
frågor, medan pojkar sitter inaktiva och inte visar så stort intresse. Förskolläraren pratar här 
mer med flickorna och låter pojkarna vara mer passiva till skillnad mot de andra situationerna. 
Flickorna var de som åt upp maten och ville ha bekräftelse av förskolläraren att hon hade sett 
att de ätit upp och flickorna sa att de var mätta eller frågade om de fick lämna det som de inte 
orkade. Pojkarna fick bli påminda om att äta maten. 

Flickor och pojkar visar i exemplen att de vill ha förskollärarens hela uppmärksamhet, vilket 
de visar på olika sätt och får därmed olika bekräftelser på att de syns och finns. Under 
påklädningen så sker positioneringen av flickor och pojkar tydligt då förskolläraren förväntar 
sig av flickorna att de ska vara självständiga och klä sig själva, vilket dessa flickor var och 
åter igen vill flickorna ha bekräftelse att de varit duktiga och i detta sammanhang - klätt sig 
fort. Pojkarna kräver mer eller mindre av förskolläraren att hon ska klä på dem kläderna. 
Under påklädningen finns även en flicka som får vänta tills alla pojkarna fått hjälp med 
kläderna innan hon försiktigt frågar om hon också kan få hjälp. Hon får självklart hjälp och 
uppmärksamhet, nu när hon äntligen frågar. Denna flicka blev ombedd i ett tidigt skede av 
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situationen att börja klä sig och hon gjorde ett försök och fick på sig sin fleecetröja. 
Föreställningar kring normer där flickor ses som mer självständiga kunde inte flickan leva 
upp till men hon gjorde vad hon kunde och störde inte heller förskolläraren förrän hon såg att 
pojkarna var färdiga. Som Månsson (2000) och Dolk (2013) resonerar kring skillnaden mellan 
pojkar och flickor som gör motstånd, så har förskolläraren mer överseende med att pojkar gör 
motstånd än att flickor gör det. Förskolläraren hjälper pojkarna snabbt vid påklädningen så att 
det blir lugnare i hallen.  

Enligt denna studie så visar förskollärare på en omedveten makt om hur de konstruerar kön i 
förskolan. Med omedvetna handlingar och tal styrs barnens sätt att vara på, då barnen vill visa 
upp ett förväntat beteende och subjektsposition. Som Foucault (1980) poängterar, så måste vi 
vara mer öppna så att vi faktiskt ser att vi tvingar på individer en subjektivitet och att vi 
behöver vi arbeta fram nya former för att synliggöra detta. Enligt Allwood Eriksson (2010) så 
beskrives det socialkonstruktionistiska perspektivet på så vis att det alltid finns outtalade 
överenskommelser som är kopplade till konstruktioner och det är vad jag tycker mig se i 
interaktionen mellan vuxna och barn samt barn och barn. Flickor och pojkar positionerades av 
varandra samt av förskollärarna, till att vara så som vi människor uppfattar som givet och 
självklart. Resultatet visar att språket har en stor makt i barnens subjektskapande och Gauntlet 
(2002) menar att det är språket som påverkar hur vi är och vad vi gör. Förskollärarna på 
förskolan verkar inte medvetna om genusordningen och för att de ska kunna arbeta medvetet 
med genus i förskolan behöver de få kunskap om denna ordning och vara medvetna om sin 
makt, inte minst hur de tilltalar barnen. Enligt Foucault (2002) behöver makt inte alltid handla 
om lagar, regler, tvång och härskarmakt, utan kan vara normer och normalisering som styr 
barnens möjligheter till subjektskapande. Barnen i min studie visar att de vill anpassa sig efter 
normaliteter för att få uppmärksamhet snarare än, som Dolk (2013) påtalar, att barnen är 
oroliga för att bli bestraffade av ett icke önskvärt beteende. 

Implikationer för yrkesuppdraget 

Mitt intresse för kön och genus i förskolan väcktes då vi i utbildningen fick läsa boken ”Anna 
Bråkar” av Christian Eidevald (2011). Jag gjorde där en upptäckt att flickor och pojkar 
positioneras utifrån kön i förskolan och insåg då hur viktigt det är att de som arbetar i 
förskolan har en medvetenhet för att kunna motverka traditionella könsmönster. Jag har under 
arbetets gång med mitt examensarbete fått erfarenheter av positioneringar utifrån kön och 
genus i förskolan. Jag såg inte tidigare, innan studien, att barnen har en genusordning redan i 
förskolan och att personal i förskolan inte verkar medvetna om detta. Förskolan hjälper alltså 
till att konstruera kön utan att vara medvetna om detta. Förskollärare behöver mer kunskaper 
inom området genusvetenskap för att medvetet kunna förändra den rådande genusordningen 
som finns i samhället. Av studien framgår att flickor och pojkar vill ha förskollärarens 
uppmärksamhet och visar detta på olika sätt. Eftersom förskollärare har ett sådant stort 
inflytande på flickor och pojkar i förskolan kan förskollärare därmed också konsekvent 
använda ett medvetet förhållningssätt med fokus på genus. Barnen ska inte känna att det beror 
på könet vad man kan och inte kan göra, eller hur vi vuxna har olika förväntningar på barnen 
utifrån deras kön.  
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Förslag till fortsatt forskning 
Tankar som kommit upp under arbetets gång är varför det inte arbetas mer med genusfrågor i 
förskolorna. Det handlar om basala sätt att vara på som människa. Inget av könen får rättvisa 
så länge vi inte gör någon förändring. Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att ta 
reda på hur förskolechefen ställer sig till att förskolan inte arbetar aktivt med genus. Erbjuds 
någon möjlighet till kompetensutveckling i denna så viktiga fråga?  
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Observationsguide                                                                                                Bilaga (1:2)  

 

 

•   Hur placerar förskollärarna barnen? Utifrån kön? 
•   Hur placerar sig barnen bredvid varandra? Utifrån kön? 

•   Kan jag genom lärarens tal till barnen se positioneringar av kön? På vilket sätt? 
•   Kan jag genom barnens tal till varandra se positioneringar av kön? På vilket sätt? 

•   Vilka olika positioner erbjuds barnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hej!                                                                                                                         Bilaga (2:2) 

Jag heter Terese och går sista terminen på förskollärarprogrammet, vid Luleå Tekniska 
universitet. Just nu är jag i full gång med att skriva mitt examensarbete. Studiens syfte är att 
undersöka hur kön och genus konstrueras i förskolans rutinsituationer. Fokus kommer att vara 
hur barnen interagerar med varandra och hur förskollärarna interagerar med barnen utifrån 
detta. 

I studien skulle jag vilja observera några rutinsituationer så som samling, mellanmål och 
påklädning och dokumentera detta med ljudupptagningar och anteckningar. Detta kommer att 
ske vid några tillfällen under vecka 48. 

Jag följer forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet, vilket innebär att jag behöver 
inhämta ett godkännande från samtliga vårdnadshavare, för att få observera och filma i dessa 
situationer. Medverkan är självklart frivillig och vill deltagarna avbryta sin medverkan så får 
de absolut göra det och ingen kommer att försöka få någon att delta mot sin vilja. Barnens 
namn kommer inte att vara med i arbetet och kan inte spåras via förekommande citat. 
Materialet från observationerna kommer att förvaras på ett säkert sätt och bara studeras av 
mig och min handledare. Efter att mitt examensarbete är avslutat kommer materialet från 
ljudupptagning och anteckningar att förstöras. Det färdiga arbetet kommer att ligga ute på 
Diva-portal.org 

Då observationerna kommer att starta redan vecka 48, så skulle jag behöva ert samtycke 
senast nu på: Torsdag xx november 2016.  Vänligen fyll i, ringa in och lämna lappen nedan 
till personalen. Jag hoppas ni har överseende med den korta framförhållningen. Ni är 
välkomna att kontakta mig eller min handledare om ni har några frågor.  

Obs! Om ert barn har två vårdnadshavare måste båda skriva under denna lapp.  

Tack på förhand! Terese Andersson tel: 070-xxxxxxx/ mail: Teresexxxxxxxx@gmail.com 

Barnets namn:____________________________________________ 

Vårdnadshavarens namn (1):________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift:______________________________ 

Godkänner att mitt barn deltar JA NEJ 

Vårdnadshavarens namn (2):________________________________ 

Vårdnadshavarens underskrift:______________________________ 

Godkänner att mitt barn deltar JA NEJ 


