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Förord
Förskollärare arbetar i en målstyrd verksamhet som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig
grund. Förskolan i dagens samhälle utgör en alltmer komplex och mångfacetterad verksamhet och
förskollärare behöver stöd i sin yrkesutövning. En forskningscirkel bygger på ett ömsesidigt möte
mellan vetenskaplig och erfarenhetsgrundad kunskap. Via dialog och utbyte mellan forskare och
yrkesverksamma kan kunskapsutveckling uppstå hos alla deltagande parter med fokus på
professionen och det professionella objektet (Persson, S. Forskningscirklar en vägledning, wwwdspace.mah.se). Målet med en forskningscirkel är att erbjuda deltagarna nya och utvecklande
kunskaper för att kunna utveckla den egna praktiken.
Med det som utgångspunkt startade vi hösten 2016 en forskningscirkel som fortsättning på ett
forsknings- och utvecklingsprojekt under 2014-2016. Två deltagare beskriver det såhär:
”Förskolorna i vårt skolområde har haft ett språkprojekt mellan åren 2014-2016, där vi har lagt fokus
på oss pedagoger och vår kommunikation med barnen. Vi har träffats i olika nätverk och fört
diskussioner, observerat varandra, lyssnat på föreläsningar i samarbete med Högskolan i Kristianstad.
Som ett led i detta har vårt förskoleområde nu bestämt att arbeta vidare med språket men att även
rikta fokus mot genus. Alla pedagoger ingår i olika nätverk där de genom observationer, litteratur och
kollegialt lärande med mera förväntas öka sin kunskap, förståelse och medvetenhet kring genus
kopplat till språk/kommunikation. Dessutom har det bildats en forskningscirkel som handleds av
Agneta Jonsson på Kristianstad Högskola. Forskningscirkeln består av åtta pedagoger som
tillsammans bildar fyra grupper med varierande forskningsinriktningar.”
(Jeanette Edel Asplund och Linda Nilsson)

Forskningscirkeln har inneburit fyra träffar under höstterminen 2016 och fem träffar under
vårterminen 2017, totalt 20 timmar. Vid den första gemensamma träffen avgränsades området till
mer konkretiserade frågor kring genus. I några fall valde deltagarna ett forskningsområde som vuxit
fram ur ett reellt utvecklingsbehov, i andra fall handlade valet av område om en nyfikenhet på något
man önskade att studera eller få belyst ur något perspektiv för att därefter kunna arbeta vidare.
Dessa bredare frågeområden har så småningom landat i fokuserade frågeställningar att studera i
verksamheterna. Parallellt har litteraturläsning, skrivande, insamling av datamaterial, analys och
diskussioner samt input i form av korta föreläsningar bidragit till kunskapsfördjupning där
förskoleerfarenheter och vetenskapliga erfarenheter mötts. Deltagare och handledare läste i olika
skede av processen arbetena, diskuterade texterna och gav respons. Vid den avslutande träffen
presenterade deltagarna sina studier och resultat för varandra. Ett gemensamt mål var att resultaten
av studierna skulle kommuniceras muntligt inom (och kanske även utanför) skolområdet samt
skriftligt i någon form av rapport – den ni nu håller på att läsa!
Handledare var undertecknad, Agneta Jonsson fil dr. i barn- och ungdomsvetenskap och med ett
forskningsintresse som är inriktat på villkor för yngre barns lärande och utveckling i ett
förskoleperspektiv. Jag har under hela arbetets gång imponerats av deltagarnas oerhörda lust och
engagemang kombinerat med deras stolta professionalitet och målinriktning. Vad är det som driver
denna nyfikenhet och framåtanda? Eftersom jag inte har svar på frågan hoppas jag bara att den
intensitet och energi som går åt i förskolan ska följas av resurser och goda förutsättningar att
bedriva fortsatt utvecklingsarbete. Det vinner vi alla på.
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Det har varit oerhört berikande och en uppriktig glädje och att få vara en del av denna
forskningscirkel, att få medverka till kunskapsutbyte i den utvecklande arbetsprocess som cirkelns
upplägg inneburit. Deltagarnas höga ambitioner och engagemang i att beforska sin profession har
gjort att arbetsinsatsen med all sannolikhet överstigit resurserna så låt oss hoppas att utdelning i
form av välförtjänt uppmärksamhet och kommande verksamhetsutveckling känns lönsam! Tack till
Rickard Svenesson och Pia Hartman Melander, två förskolechefer som från sin horisont gjort stora
ansträngningar för att bistå arbetet på bästa sätt.
Med förhoppningen att denna rapport vara en inspirationskälla för såväl förskolor som
tillkomsten av fler forskningscirklar önskar jag god läsning.

Högskolan Kristianstad
September 2017
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Språk och genus i förskolans hall
Jeanette Edel-Asplund & Linda Nilsson

Inledning
Förskoleforum (2013) skriver att under läsåret 2012/2013 hade Skolverket ett projekt med språk och
genus på en del förskolor och skolor. De startade med frågan: “Hur gör vi skillnad mellan pojkar och
flickor?”. Eftersom forskning visar att vi gör skillnad ville de inte lägga tid och fokus på om vi gör det. I
diskussioner med pedagoger i vårt skolområde, där vi diskuterat genus, anser övervägande delen av
pedagogerna att vi inte gör någon skillnad mellan pojkar och flickor utan ser individen utifrån dess
behov och inte kön. Heikkilä (2015) menar att även om vi vill se individen visar forskning att kategorier
som kön hela tiden är närvarande i arbetet. Vår utgångspunkt är att individperspektivet och
föreställningen att man är språkligt genusmedveten återfinns hos pedagogerna på förskolorna i vårt
skolområde även om några är medvetna om att det händer att de skapar och förstärker traditionella
könsroller och könsmönster genom sitt språk och agerande. Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ger
förskolan i uppdrag att motverka traditionella könsmönster och könsroller och inte begränsa barnen
utifrån stereotypa könsroller. Eftersom vi i vårt skolområde precis avslutat ett språkprojekt där stort
fokus lades på hur pedagoger kommunicerar med och till barn tycker vi det är intressant att koppla
denna studie kring genus till just pedagogens kommunikation med och till barn. Vårt syfte med denna
studie är att undersöka hur pedagoger i sin kommunikation med barn hanterar förskolans
jämställdhetsuppdrag.

Problemformulering
●

Hur kommunicerar pedagoger till och med barn under en påklädnadssituation sett ur ett
genusperspektiv?

Litteraturgenomgång
Sedan många år är jämställdhet och genus ett relativt väl beforskat område i förskolan och kunskapen
om hur vi i förskolan genom våra normer och förväntningar påverkar flickor och pojkar har ökat menar
Heikkilä (2015) vilket har satt positiva spår inom förskolan. Trots den ökade kunskapen är det inte så att
alla förskolor arbetar med jämställdhet och/eller jämställt. Forskningsresultat visar enligt författaren att
förskolan, trots den ökade kunskapen, bidrar till att förstärka traditionella könsmönster och könsroller
genom att pedagogerna på olika sätt förväntar sig olika och/eller har olika bemötande gentemot flickor
och pojkar (a.a.). Wahlström (2003) ger några exempel på vad observationer gjorda i förskolan har
visat; att pedagogernas samtal med pojkar innehöll fler tillsägelser, förmaningar, instruktioner, negativt
tonfall och kortare meningar utan direkt sammanhängande innehåll. Pojkarna fick oftare än flickorna
negativ uppmärksamhet och ofta användes pojkens namn i den negativa uppmärksamheten. Ett annat
mönster som författaren synliggör är att pojkarna oftare fick rollen som ledare/huvudpersoner och
flickorna förpassades till birollen vilket exempelvis kunde innebära att bli avbruten eller att vänta på sin
tur. Flickorna tränades istället på att agera hjälpfröknar och stötdämpare när pojkarna var stökiga.
Författaren skriver att pedagogerna märkte att ögonkontakt som att spänna ögonen i pojken som avbröt,
inte förbättrade situationen utan snarare tvärtom eftersom pojkarna undvek ögonkontakten och bara t.ex.
sträckte fram en fot för att få hjälp med skon. Flickorna i sin tur fick längre språkutvecklande samtal, de
pratade längre stunder med ett tydligare innehåll och genom detta tränade de även på relationsbyggande.
Eidevald (2011) ger exempel på pedagoger som i intervjuer beskriver flickor som självständiga och
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smarta och pojkar som behövande och robusta. Eidevald ger också exempel på observationer som visade
att pojkar fick större utrymme för eget initiativ och större talutrymme. Han menar att det är en vanlig
föreställning att flickor många gånger har ett mer utvecklat språk än pojkar och att arbetslag i förskolan
utifrån detta antagande arbetar medvetet med att stärka pojkars språk. Eidevalds forskningsresultat
visade att förskollärarna under en påklädnadssituation hjälper pojkar i mycket större grad än flickor och
att barnen i det här fallet inte ens bett om hjälp. Även Heikkilä (2015) ger exempel på resultat där
pojkarna ges större utrymme, uppmärksamhet och mer personalstöd.
Precis som exemplen ovan visar mycket av den genusforskning som gjorts i förskolan att pedagoger
generellt bemöter flickor och pojkar olika och att observationer visar att flickor och pojkar generellt
beter sig olika och har olika intressen, styrkor och svagheter. Eidevald (2011) menar att denna
generalisering ger en missvisande bild. Ofta fokuserar forskningen på en sammanfattande bild av
forskningsresultatet och Eidevald menar att man då missar att se om beskrivningarna som görs av
barnen kan gälla samtliga flickor och pojkar och inte bara de som utmärker sig eller blir fokus för
forskningen. Forskning som tittar på flickor och pojkar på individnivå skulle enligt Eidevald ge
beskrivningar av både flickor och pojkar som stillsamma, livliga, passiva och aktiva. Det finns en risk
enligt författaren att den generaliserade bilden av flickor och pojkar, som mycket av tidigare forskning
ger sken av, förstärker den stereotypa bilden av hur flickor och pojkar förväntas vara och påverkar i sin
tur pedagogens förväntningar, krav och bemötande gentemot flickor och pojkar. Pedagogerna blir blinda
för att de bemöter flickor och pojkar olika beroende på deras kön - könsbundet agerande - och inte som
de tror, på barnets individuella förutsättningar. Föreställningar om “rätt” sätt att vara flicka respektive
pojke påverkar alltså pedagogernas beteende, krav och förväntningar och i förlängningen också barnens
uppfattning om vad som är “rätt” sätt att vara flicka på respektive pojke på (a.a).
Henkel (2012) beskriver genus som det sociala könet och att man med genus menar de egenskaper som
vi tillskriver människor beroende på deras biologiska kön. Förskolans läroplan beskriver förskolans
jämställdhetsuppdrag enligt följande:
“Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem
bidrar 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).

Att inte behöva begränsas av stereotypa könsroller innebär enligt Henkel att förskolan har ett ansvar att
bredda könsrollerna för både flickor och pojkar, ett ansvar att inte dela in barn i två olika fack som ses
som varandras motsats och komplement. Eidevald (2009) skriver att vi genom att beskriva pojkar som
exempelvis aktiva samtidigt - men utan att uttrycka det i ord, beskriver flickor som passiva. Han menar
att målsättningen är att beskriva alla barn som aktiva, tillbakadragna, besvärliga, aggressiva, empatiska
beroende på vilken roll barnet väljer vid varje unik situation.
Eidevald (2011) skriver att påklädnadssituationen i förskolan ofta ses som ett bra tillfälle att utveckla
andra saker förutom det som rör själva påklädningen. Exempel som författaren ger är språkutveckling
genom de dialoger som förs, att utveckla tillit till sin förmåga samt förmåga att ta ansvar. När det
kommer till barns språkande menar Liberg (2003) att det finns skillnader hos barnen. En del barn är mer
tystlåtna överlag eller i vissa situationer mer än andra. Hon skriver också om att det finns skillnader
mellan flickors och pojkars sätt att samtala. Studier visar att pojkar är lite mer yviga och fysiska i sitt
sätt att samtala än flickor. De visar också på att pojkar argumenterar oftare än flickor och då handlar det
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mest om s.k. territoriella dispyter medan flickornas dispyter handlar om objekt. Flickor har mer öppna
förslag att erbjuda medan pojkar ger mer kommandon. Generellt tar pojkar också ett större talutrymme
än flickor. Eidevald (2011) menar att det finns en ökad medvetenhet hos pedagoger kring språkets
betydelse i jämställdhetsarbetet. Att använda ett neutralt språk och inte göra skillnad på hur man
bemöter och talar till, om och med flickor och pojkar brukar kallas för en könsneutral strategi och är en
av de vanligaste strategierna pedagoger använder för att arbeta jämställt skriver Eidevald. Det kan
handla om att använda ord som stark, modig, söt, hjälpsam till alla barn, att ha samma röstläge till alla
barn, att ge alla barn ett rikt språk, att bredda lekarna för samtliga barn och att byta ut han mot hon (och
tvärtom) i sånger och sagor. Heikkilä (2015) ger exempel på studier som gjorts på förskolor som säger
sig arbeta genusmedvetet där resultatet visar ett öppet klimat för olika slags uttryck för flickor och
pojkar, få tillsägelser gällande vilka kläder eller aktiviteter som är “rätt”.
Förutom den neutrala strategin beskriver Eidevald (2011) också en annan vanlig strategi - den
kompensatoriska strategin, där pedagogerna inriktar sig på att behandla flickor och pojkar olika i syfte
att försöka utveckla “maskulina” egenskaper hos flickorna och “feminina” egenskaper hos pojkarna.
Pedagogerna försöker i denna strategi bredda barnens repertoar och ge barnen kompensation för de
erfarenheter och kompetenser de går miste om genom att uppfostras till flickor och pojkar skriver
Heikkilä (2015). Den kompensatoriska strategin har ifrågasatts då den anses bidra till att förstärka bilden
av att flickor och pojkar är olika menar författaren. Heikkilä skriver att genuspedagogiken idag
innefattar en insikt om att barn och vuxna utmanar, upprepar och omformar samhällets köns- och
genusnormer och att det är viktigt att utforska hur genus görs tillsammans för att komma fram till om
och hur könsnormer begränsar våra liv. Författaren beskriver den normkritiska pedagogiken där syftet är
att synliggöra de ofta omedvetna normer som vi lever efter och att kritiskt granska dessa och hur de
påverkar oss för att kunna förändra verksamheten och pedagogernas förhållningssätt, bemötande och
agerande.

Metod
Vi har gjort en empirisk undersökning och använt observationer som kartläggningsmaterial. Enligt
Stukát (2011) är det en bra metod för att ta reda på vad som verkligen blir sagt och gjort, vilket kan visa
sig vara något annat än den som blir observerad tycker att den säger eller gör. Forskaren använder sig
själv som mätinstrument genom att lyssna, titta och analysera det som upplevs. Författaren menar att
kunskapen hämtas direkt från sitt sammanhang i observationen vilket det inte görs på samma sätt i
intervjuer eller enkäter. Bjørndal (2005) menar att observation är en metod där forskaren lägger allt sitt
fokus på att titta på något som är av pedagogisk betydelse. Observationerna var icke-delaktiga vilket
Bryman (2011) förklarar som att barn och pedagoger är medvetna om att forskaren finns i rummet men
inte deltar i deras aktivitet. Vi gjorde strukturerade observationer som enligt Bjørndal (2005) handlar om
att det finns ett speciellt fokus inom en viss ram. Han menar vidare att det då är fördelaktigt att föra
anteckningar på ett observationsschema som inrymmer det som ska studeras. Vi valde fokusområde i
förväg och gjorde en checklista utifrån detta, se bilaga I. I vårt fall var det också tidsbestämt eftersom vi
hade valt att observera påklädnadssituationen. Denscombe (2000) menar att det är bra att lägga till
tomma rutor i observationsschemat där vi själva kan fylla i något vi kommer på efter hand som kan
påverka observationen. Det är viktigt att tänka på det oförutsägbara när det görs denna typ av
observationer. Vi la till några fokusområden som vi saknade efter att ha tittat på våra observationer.
Bryman (2011) skriver om att strukturerade observationer gör det möjligt att direkt studera beteendet.
Det krävs att det på förhand är bestämt vem som ska observeras, i vilken miljö eller situation och att det
finns ett tydligt fokus. I vårt fall hade vi som fokusområde hallen vid påklädningen på en
syskonavdelning med pedagoger som arbetar där. Författaren tar även upp ett dilemma med strukturerad
observation. De personer som blir observerade och vet om det kan uppträda annorlunda vid tillfället för
att komma i bra dager vilket medför att resultatet inte blir det samma som i vardagen. Flera
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observationer kan vara en lösning på det för att göra personen van vid att bli observerad. Enligt Bryman
finns det både för och nackdelar med strukturerad observation (a.a.). Denscombe (2000) menar att det är
viktigt att göra observationerna på olika dagar så det inte blir en snedvridning av resultatet och även att
observatören är närvarande i barngruppen en god stund innan observationen börjar för att smälta in i
gruppen och sen vara “osynlig”. Med tanke på detta valde vi att observera varje pedagog vid tre olika
tillfällen. För att hinna uppfatta allt som händer i situationen har vi valt att göra videoinspelningar vilket
Stukát (2011) menar är fördelaktigt eftersom det går att analysera filmen många gånger. På en
videoinspelning är det dessutom lättare att titta på den kommunikation som är icke-verbal. Det finns
dock en nackdel med videoinspelning enligt författaren och det är att personen som blir filmad kan
uppträda annorlunda eftersom han/hon är medveten och förberedd på inspelningen. För att kringgå detta
är det bra att göra lite förinspelningar så den observerade blir van att stå i fokus. Vi “provfilmade” vid
några tillfällen med tanke på detta. Vid videoinspelning är personen som blir filmad ganska utlämnad så
det är av vikt att behandla resultaten utifrån etiska aspekter.
Vi har tittat på filmerna flera gånger och transkriberat stora delar av innehållet och fyllt i en checklista
för varje observation. Checklistorna har sedan sammanställts till ett gemensamt resultat.

Urval
Vi har valt att göra vår studie på två olika förskolor för att få en spridning av observationerna och
kanske olika resultat. Vi valde att göra våra observationer på avdelningar där barnen är mellan 3-5 år
och frågade pedagoger på de förskoleavdelningar vi valt ut om de ville delta i vår undersökning och de
tackade ja till detta. Vi har totalt observerat 6 pedagoger och när vi räknade ihop antal barn från alla
filmerna som var inblandade i interaktion med pedagog fick vi fram 127 stycken. Många av barnen
förekom på flera filmer. Av de 127 barnen var 63 flickor och 64 pojkar.

Etik
Vi har följt Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav i vår studie. När det gäller informationskravet och
samtyckeskravet har vi informerat de pedagoger som vi ska observera om syftet med forskningen, vad
vi vill observera och att de kan avsluta sin medverkan när de vill. Vi gav dem en blankett de fick skriva
under, se bilaga II. Vi bad dem också sätta upp en informationslapp till vårdnadshavarna där vi förklarar
att vi utför en studie i verksamheten och kommer använda filmkamera, se bilaga III. Vi kommer att
förvara filmerna och anteckningarna för oss själva så ingen annan har tillgång till dem. Efter
bearbetningen kommer de att förstöras och därmed kommer de att behandlas enligt
konfidentialitetskravet. Vi kommer endast använda de uppgifter vi får in i vårt forskningsarbete och
ingen annan kommer att få ta del av vårt insamlingsmaterial enligt nyttjandekravet.

Resultat
I detta avsnitt presenterar vi resultaten av våra observationer. Vi har valt att dela in resultaten under tre
huvudrubriker som vi i avsnittet Analys kommer att analysera och knyta an till teori. Våra rubriker är
“Taltidens längd och fördelning”, ”Kommunikationens karaktär och innehåll” och ”Pedagogernas
verbala och icke-verbala stöttning”.

Taltidens längd och fördelning
Vi har bland annat valt att titta på dialogens längd och vem som startar dialogen. En kort dialog menar
vi består av envägskommunikation eller en fråga med ett kort svar, längre dialoger består av exempelvis
en fråga med ett mer utförligt svar där det kan ingå en följdfråga, långa dialoger består av flera
meningar. Vi har även tittat på antal meningar pedagogen riktar till flickor respektive pojkar.
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När vi tittade på hur fördelningen var på den kommunikation som pedagogerna tog initiativ till med
barnen visar vårt resultat att pedagogerna tog initiativ med flickorna vid 62 tillfällen och med pojkarna
vid 72 tillfällen. Längden på kommunikationen, eller som vi här väljer att kalla det dialogerna,
varierade. Av de dialoger som pedagogerna tog initiativ till var de korta dialogerna flest i antal både när
det kommer till de som var riktade till flickor och de som var riktade till pojkar. De lite längre och de
långa dialogerna skilde sig lite mer åt och här fick pojkarna något fler. Antalet långa dialoger var få. Se
diagram 1.
Diagram 1

Vi tycker också det är intressant att se hur andelen korta, längre och långa dialoger fördelar sig i de
dialoger som pedagogerna tar initiativ till med flickor respektive pojkar. Diagram 2 och 3 synliggör
detta.
Diagram 2

Diagram 3

När barnen tar initiativ till kommunikation visar resultatet att pojkarna gör detta i större grad än
flickorna. Antalet dialoger som pojkarna tar initiativ till är 130 och antalet dialoger som flickorna tar
initiativ till är 69, se diagram 4.
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Diagram 4

Vi tycker också det är intressant att se hur andelen korta, längre och långa dialoger fördelar sig i de
dialoger som barnen tar initiativ till. Diagram 5 och 6 synliggör detta.
Diagram 5

Diagram 6

När vi tittar på all kommunikation som pågick under observationerna oavsett om det var pedagoger eller
barn som tog initiativ till kommunikationen såg vi att pojkarna fick betydligt fler meningar från
pedagogen än flickorna. Antal meningar pedagogerna riktade till pojkarna var 532 stycken och till
flickorna 305 stycken, se diagram 1. Pojkarna fick som diagrammet visar mycket språklig input från
pedagogerna.
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Diagram 7

Kommunikationens karaktär och innehåll
Vi har valt ut fem olika delar när det kommer till innehållet i dialogerna. De delar som vi tittade på var
uppmaningar, dialoger som börjar med frågor, om pedagogerna använder barnens namn i positiv/neutral
ton eller negativ ton. Förutom detta tittade vi också på själva innehållet i dialogerna det vill säga vad
pedagogerna och barnen samtalade om. Som vi har visat tidigare får och tar pojkarna betydligt mer taltid
än flickorna och det visar sig också i antalet uppmaningar från pedagogerna, i antalet frågor barnen
ställer och i antalet tillfällen som barnens namn nämns vilket synliggörs i diagram 8.
Diagram 8

Förklaring till diagram 8:
1: Uppmaningar
2: Pedagogen börjar dialogen med en fråga
3: Barnet börjar dialogen med en fråga
4: Barnets namn används neutralt/positivt
5: Barnets namn används negativt
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När det gäller vad pedagogerna och barnen samtalade om handlade mycket om själva
påklädnadssituationen och det gällde både pojkarna och flickorna. Pedagogerna påminde exempelvis
barnen om att ta på sig vantar, mössa och reflexvästar, att kissa, i vilken ordning kläderna bör tas på,
vilka kläder som kunde tänkas behövas. Pedagoger och barn nämner kroppsdelar, klädesplagg och
detaljer på kläderna (ex dragkedja och krage). Samtalen handlar också mycket om att få och ge
hjälp/stöttning till påklädningen och att rikta främst pojkarnas uppmärksamhet mot själva påklädningen.
Det som skilde sig åt mellan innehållet i dialogerna som rörde kläder och själva påklädningen var att
begreppen snabb, snabbare, snabbast, snabba skor, fort, fort som en motorcykel/blixten endast fanns i
dialog med pojkarna (det var både barn och pedagoger som använde begreppen - ibland var det barnen
som förde in begreppen i dialogerna och ibland var det pedagogerna). Vid ett tillfälle gick en flicka in i
dialogen och berättade att hon redan var klar men detta noterades/kommenterades inte av pedagogen. Så
här kunde det exempelvis låta (alla namnen i exemplen är fingerade):
Exempel 1:
Pedagog Ella: “Det gick ju fint Pelle. Ett par snabba skor och allt”.
Exempel 2:
Pedagog Klara: Frank, det går inte så fort för dig. Peter: Det går bara fort för mig. Pedagog
Klara (riktat till Peter): Det går jättefort för dig. Viktor: Jag är färdig (springer mot dörren).
Pedagog Klara: Åhh Viktor var jättesnabb!!. Anna: Jag är redan klar. (Pedagogen
noterar/kommenterar inte detta) Peter: Jag också. Pedagog Klara (riktat till Peter): Du också!!
Peter: Jag är snabb som en motorcykel. Pedagog Klara: Är du snabb som en motorcykel! Peter:
Ja. Pedagog: Ja. Frank: Jag är också snabb som en motorcykel. Pedagog Klara: Är du också
snabb som en motorcykel!!
Exempel 3:
Pedagog Mia: Axel, var har du dina kläder? Kan du visa mig? Axel: Där nere. Pedagog Mia:
Där! Vad ska du ha för några kläder då? Axel: Hej Lotta! Pedagog Mia: Nu har jag lagt dina
byxor där (vänder Axel mot kläderna). Kan du ta på dig dem?
Förutom kläder och själva påklädnadssituationen innehöll dialogerna även andra saker. Vi har listat
innehållet i dialogerna som skedde och ser att pojkarnas lista är mycket längre än flickornas. I listan kan
vi se saker som är lika men också saker som skiljer sig åt. Saker som är lika är samtal om vad barnet har
gjort tidigare/precis, vad det ska göra när det kommer ut, hicka, färger, tjuvar, skatter och glömska. I
flickornas lista hittar vi ord som; plåster, paket, fylla år, vem man ska hålla i och att prata. I pojkarnas
lista hittar vi ord som; brandsläckare, kompis, vad de ska/vill arbeta med, filmer, tv-spel, bråk, puttas,
brottning, spel, pengar, naglar, klappningar, plantering, bok, fräsig pickadolla/pistol, vänta och om vi
inte äter dör vi. Så här kunde det låta:
Exempel 4:
Pedagog Karin: Loa, fräsig pickadolla du har men den får stanna kvar här. (lite senare i samma
observation). Loa: Jag ska skjuta i sönder den. Edwin: Karin, vet du vad jag ska göra när jag
blir stor? Pedagog Karin: Nej, vad ska du göra när du blir stor? Edwin: Jag ska köpa ett vapen.
Pedagog Karin: Vad ska du med det till? Edwin: Jag ska skjuta skurkar. Pedagog Karin: Du,
lämna du det till polisen om du träffar på några skurkar, så får de ta hand om dem. Edwin: Det
är bara ett spel. Pedagog Karin: Du, kan du inte hitta ett bättre spel? Edwin: Jo, bilar. Pedagog
Karin: JA!! Lära dig köra formel 1.
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Exempel 5:
Cecilia: Snart fyller Thea år.
Pedagog Maja: Ja, då får vi kanske göra ett paket till henne som du kan ha med hem till henne.
Cecilia: Kanske ett halsband.
Pedagog Maja: Det ska vi fixa.
Exempel 6:
Emelie: En gång har mamma tjuvar på sitt jobb.
Pedagog Eva: Jasså.
Emelie: Då kunde vi inte komma till hennes jobb och titta. Det var jättemånga och poliserna
kom.
Pedagog Eva: Som var där på mammas jobb. Många poliser.
Emelie: Ja och då tog de tjuvarna.
Pedagog Eva: Åh vad bra. Det var ju jättebra.

Pedagogernas verbala och icke-verbala stöttning
Pedagogerna är behjälpliga vid påklädningen och barnen kommer ofta till dem om de vill ha
stöttning/hjälp. Ibland hjälper pedagogerna barnen utan att de har bett om hjälp och vårt resultat visar att
pedagogerna oftare hjälper pojkarna än flickorna utan att barnen bett eller på annat sätt uttryckt att de
behöver hjälp, se diagram 9. Däremot är det jämnt fördelat hur pedagogerna stöttar verbalt hur barnen
ska göra när de ska klä sig och hur ofta pedagogerna ber barnen att prova själva. Det är också jämnt
fördelat i krav att barnen ska berätta vad de vill när de kommer till pedagogen för hjälp. Mycket av den
dialog vi har beskrivit ovan sker i samband med att barnet på något sätt får hjälp och/eller stöd i sin
påklädnad.
Diagram 9
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Analys
Eidevald (2011) skriver att pedagoger tolkar läroplanens jämställdhetsuppdrag olika; vissa tolkar det
som att flickor och pojkar ska ges olika möjligheter utifrån att de är olika - ett kompensatoriskt
förhållningssätt, några tolkar det som att flickor och pojkar ska ges samma möjligheter - ett könsneutralt
förhållningssätt och andra tolkar det som att enskilda individer ska ges olika möjligheter utifrån att alla
är olika - individperspektivet som oreflekterat ofta leder till att pedagogen omedvetet bemöter barnet
utifrån sina föreställningar om vad det innebär att vara pojke respektive flicka - ett könsbundet
förhållningssätt. Vi har valt att analysera vårt resultat gällande pedagogernas kommunikation och
agerande under en påklädnadssituation utifrån dessa förhållningssätt.

Det kompensatoriska förhållningssättet
Detta förhållningssätt handlar om att kompensera för att bryta stereotypa könsmönster, d.v.s. att
behandla och utmana flickor och pojkar olika och att kompensera dem för de erfarenheter och
kompetenser de antas gå miste om genom att uppfostras till flickor och pojkar. Forskning visar att
flickor oftare får längre dialoger i samtal än pojkar men våra resultat visar på det omvända både när
pedagogerna tar initiativ till samtal och när barnen gör det. Pojkarna tar och får betydligt mer taltid,
längre och fler meningar och samtalstid med pedagogerna. Pedagogerna svarar på pojkarnas frågor,
ställer frågor tillbaka, håller i samtalet och uppmuntrar pojkarna att samtala och tar själva initiativ till
fler samtal med pojkarna än med flickorna. Detta menar vi kan ses som ett kompensatoriskt
förhållningssätt på så sätt att pedagogerna i studien kompenserar pojkarna för den språkutveckling de
enligt tidigare forskning traditionellt går miste om i förskolan och utifrån den generella föreställningen
om att pojkar har ett mindre utvecklat språk än flickorna.

Det könsneutrala förhållningssättet
Detta förhållningssätt innebär att använda ett neutralt språk och bemötande och inte göra skillnad på
pojkar och flickor. Studier på förskolor som säger sig vara genusmedvetna visar ett öppet klimat för
olika sätt att vara flicka och pojke på, exempelvis att inte begränsa och/eller bemöta barnen utifrån
föreställningar om vilka kläder och/eller aktiviteter som är “rätt” för respektive kön. Vårt resultat visade
att samtalen oftast handlade om kläderna, kroppsdelar och själva påklädnadssituationen och att de
överlag var könsneutrala, d.v.s. pedagogerna pratade på liknande sätt kring kläder, kroppsdelar och
påklädnadssituationen oavsett om barnet var en flicka eller pojke. Även övrigt innehåll i dialogerna kan
till största delen räknas som könsneutralt. Likaså var pedagogernas stöttning och hjälp när barnen bad
om det likvärdig och kan ses som könsneutral.

Det könsbundna förhållningssättet
Med denna strategi menas att flickor och pojkar behandlas efter stereotypa föreställningar kring vad det
innebär att vara flicka eller pojke eller vad som är typiskt kvinnligt och manligt. Tidigare forskning visar
att pojkar ofta får mer stöttning av pedagogerna än flickor och att pedagoger anser flickor vara
självständiga och smarta och pojkar behövande och robusta. Vi har sett i resultaten att pedagogerna
hjälper och stöttar pojkarna i mycket större utsträckning än flickorna i de fall barnen inte ber om det.
Pojkarna får också mycket verbal uppmärksamhet i form uppmaningar t.ex. vilka kläder de behöver ha
på sig. Pojkarna får också mer negativ uppmärksamhet som tillsägelser och ofta används deras namn.
Pedagogernas förhållningssätt och agerande kan sägas visa att pedagogerna har lägre ställda
förväntningar på pojkarna och att de har en föreställning om att pojkar är mer behövande, mindre
självständiga, att de behöver lugnas. Pedagogerna utgår ifrån ett traditionellt sätt att se och bemöta
pojkar på. I och med all denna uppmärksamhet fick pojkarna, liksom tidigare forskning visat, agera
huvudrollsinnehavare och flickorna fick birollen och samtalen var korta. Flickorna fick ofta klara sig
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själva och gjorde det också. Pedagogernas förhållningssätt och agerande kan sägas visa en föreställning
om att flickor är självständiga, lugna och kan vänta på sin tur. Pedagogerna utgår ifrån ett traditionellt
sätt att bemöta flickor på. Det förekom inslag i dialogerna som kan räknas som könsbundet; exempelvis
”Vad du är snabb”, ”snabba skor” “motorcykel”, “pistol” i kommunikation riktat till pojkar.

Diskussion
Vi har i resultatet sett att pedagogerna har fler och längre dialoger med pojkarna som får betydligt mer
taltid än flickorna. I vårt resultat riktar pedagogerna sig i mycket högre grad till pojkarna än till
flickorna. Pojkarna tar själva initiativ till kommunikation betydligt oftare än flickorna. Det stämmer med
det Liberg (2003) skriver; att pojkar generellt tar ett större talutrymme än flickor. Det kan också vara så
att barnen läser av pedagogernas agerande och bemötande och agerar på det sätt som de upplever vara
“rätt” sätt att vara pojke respektive flicka precis som Eidevald (2011) talar om. Eftersom pedagogerna
oftare riktar sina samtal till pojkarna kan man, om man utgår från Eidevalds beskrivning, anta att “rätt”
sätt att vara pojke på är att ta plats genom att höras och ta upp mycket av pedagogens uppmärksamhet
och stöttning. “Rätt” sätt att vara flicka på skulle då vara tyst och att klara av att klä sig själv.
Wahlström (2003) visade i sitt resultat att pojkarna gavs fler tillsägelser, förmaningar och instruktioner
än vad flickor fick. Detta visade sig också i vårt resultat - pojkarna fick mer av all verbal
kommunikation exempelvis uppmaningar, frågor, positiv uppmärksamhet och tillrättavisningar.
Pedagogerna visade öppenhet och var positiva inför det innehåll som pojkarna förde in i dialogen genom
att exempelvis upprepa engagerat och/eller ställa följdfrågor kring detta. Ett sätt att tänka kring varför
pedagogerna har fler, längre och rikare dialoger med pojkarna kan vara att pedagogerna som Eidevald
(2011) beskriver har tagit till sig av tidigare forskning och skapat sig en föreställning om att pojkar i
förskolan generellt inte deltar i längre språkutvecklande dialoger och därför medvetet kompenserar detta
i sitt agerande. Man kan säga att pedagogerna använder en kompensatorisk genuspedagogik och
försöker kompensera pojkarna och ge dem de språkutvecklande samtalen som tidigare forskning har
visat att flickor oftare får. Många av samtalen med pojkar pågick länge vilket medförde att andra barn,
både pojkar och flickor fick stå tillbaka, vänta på sin tur eller helt gick miste om språkutvecklande
kommunikation med/från pedagogen.
Henkel (2012) anser att förskolan har ett ansvar att bredda könsrollerna för både flickor och pojkar och
inte dela in barnen i olika fack som kan ses som varandras motsatser/komplement. Eidevald menar att
när vi beskriver pojkar som aktiva samtidigt, utan att uttrycka det i ord, beskriver flickor som passiva. I
vårt resultat använde ingen av pedagogerna begreppen pojke och flicka och kategoriserade inte på detta
vis in barnen i olika fack med tillskrivna personligheter med mera. Däremot användes begrepp som
snabb och fort enbart riktat till pojkarna. De fick positiv uppmärksamhet för deras snabbhet, att de blev
klara fort utan att de egentligen varit särskilt snabba och pedagogerna fick hjälpa och stötta dem mycket.
Andra barn, både pojkar och flickor som var snabba fick inte denna uppmärksamhet. Exempelvis den
flicka som berättade att hon redan var färdig fick inte någon respons på att hon var klar. Hennes
kommentar noterades/kommenterades inte av pedagogen medan pojken som sa exakt samma sak direkt
efter fick positiv uppmärksamhet för att han redan var klar. Förutom begrepp som snabb och fort skiljde
sig innehållet i flickornas och pojkarnas dialoger inte så mycket åt. Barnen och pedagogerna samtalade
mest om påklädnadssituationen, saker de hade varit med om och kanske skulle göra ute. Pedagogerna
och pojkarna samtalade kring ord som; polis, pistol, brandsläckare, fotboll, brottning, bok, pengar, olika
arbeten, plantering, puttas filmer/TV-spel med pojkarna och med flickorna kring ord som; plåster,
färger, paket, fylla år, vattenlek, sandlek och gräva. Skatter och tjuvar återfanns i dialoger både med
flickor och pojkar. En tydlig skillnad visade sig när vi listade innehållet i dialogerna att pojkarnas lista
var mycket längre än flickornas. Detta är kanske inte så konstigt med tanke på att pojkarna deltog i
många fler och längre dialoger än flickorna. Eidevald (2011) menar att det finns en ökad medvetenhet
hos pedagoger kring språkets betydelse kopplat till genus och att många pedagoger försöker och/eller
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anser sig ha ett neutralt språk där de inte gör skillnad på hur de bemöter och talar till, om och med
flickor och pojkar - den könsneutrala strategin. Vårt resultat visade inte alltid denna språkliga
medvetenhet och neutralitet. Kanske är det individperspektivet som ger sig tillkänna i pedagogernas
dialoger med barnen. De tycker kanske att de bemöter barnet utifrån de individer de är och utifrån de
intressen som barnet uppvisar och för in i dialogen och agerandet. Det kan som Eidevald menar finnas
en risk med individperspektivet - att pedagogerna blir blinda för att de bemöter flickor och pojkar olika
beroende på deras kön och inte som de tror på barnets individuella förutsättningar men om så är fallet
vet vi inte.
Mycket av dialogerna pågick medan pedagogen hjälpte eller på andra sätt stöttade barnet med
påklädningen. Detta går i linje med de forskningsresultat som Heikkilä (2015) beskriver där pojkarna
ges större utrymme, uppmärksamhet och mer personalstöd. Pedagogerna hjälpte pojkarna i mycket
större utsträckning än flickorna utan att de på något sätt bett om hjälp. Pedagogerna försökte också på
olika sätt rikta pojkarnas uppmärksamhet mot påklädningen genom sin kommunikation. En tolkning kan
vara att pedagogerna, precis som Eidevald (2011) ger beskrivning av, har olika förväntningar på flickor
och pojkar. Pedagogerna verkar ha lägre ställda förväntningar på pojkarna att be om hjälp, att fokusera
på påklädningen och att klara av att klä sig själva än vad de har på flickorna. Eidevald skriver att
pedagoger ofta ser påklädnadssituationen som ett bra tillfälle för barnen att utveckla tillit till sin förmåga
och att utveckla sin förmåga att ta ansvar. Vårt resultat visar att pedagogerna vid några tillfällen ber
barnen, både flickor och pojkar, att prova själva men att pedagogerna ändå direkt hjälper barnen utan att
barnet försökt. De tillfällen då pedagogerna ber barnen att prova själva är betydligt färre än de tillfällen
då pedagogerna bara hjälper barnen utan uppmuntran att prova själva. Påklädnadssituationen blir ofta ett
stressmoment där många barn ska komma ut snabbt vilket kan innebära att pedagogerna, trots att de är
genusmedvetna, inte är lika uppmärksamma på hur de i situationen arbetar med genus och språk. Det är
inte alltid det finns tid för längre dialoger med alla barn och som pedagog är viljan att vara till lags och
stötta.

Slutsats
Vi har valt att titta på kommunikationen under en påklädnadssituation och kommit fram till att liksom
tidigare forskningsresultat visar så bidrar pedagogerna i vår studie till att ibland förstärka de traditionella
könsmönstren och könsrollerna i sitt agerande, bemötande och i sina förväntningar på barnen. Det visar
sig exempelvis att pojkar mer än flickor ges och tillåts ta mer taltid. De får också mer uppmärksamhet
och hjälp utan att de ber om det. I kommunikationens innehåll och karaktär ser vi en större neutralitet
och likvärdighet och kanske agerar pedagogerna mer medvetet i sitt språkande än i sitt agerande, även
om några stereotypa exempel visar sig i vårt resultat.
Påklädnadssituationen kan vara en stressfylld situation där pedagogens huvudsakliga mål är att barnen
får rätt kläder på sig för att sedan kunna gå ut. I en stressfylld situation är vår erfarenhet att det är lätt att
agera omedvetet och instinktivt. Ofta är det många barn i ett litet utrymme som försöker få pedagogens
uppmärksamhet på olika sätt och det kan vara svårt för pedagogen att inte kategorisera barnen och låta
detta styra över agerande och bemötande. För att arbeta genusmedvetet tror vi, precis som Heikkilä
(2015), att pedagogerna behöver synliggöra de egna könsnormer (och andra normer) som styr dem och
deras agerande för att se om de begränsar eller berikar barnen. Pedagogerna behöver inta ett
normkritiskt förhållningssätt - och vara medvetna om att vi ständigt kategoriserar varandra utifrån olika
aspekter varav kön är en aspekt. Som Eidevald skriver; “För att kön inte ska spela roll verkar det alltså
som man först måste inse att kön spelar roll” (Eidevald, 2011, s. 201).
Påklädnadssituationen kan vara en situation där pedagogen ser möjlighet att utveckla olika förmågor hos
barnen exempelvis motoriska men också självständighet, tillit till sin förmåga osv. Pedagoger som ser
påklädnadssituationen som en lärandesituation agerar kanske mer medvetet. Medvetenheten, tänker vi,
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behöver för den delen inte innefatta genusmedvetenhet. Vi tror att pedagoger i förskolan generellt
behöver mer kunskap kring genus och hur kön påverkar oss samt vilka strategier som främjar förskolans
jämställdhetsarbete. Förskolor kan inte, tror vi, kopiera ett förhållningssätt/strategi som fungerat på en
annan förskola, utan behöver hitta egna strategier och vägar för att arbeta jämställt och se till att
genusmedvetenheten genomsyrar hela verksamheten och inte blir ett projekt som sen glöms bort. Vi
tror också det är viktigt att göra barnen medvetna om föreställningar kring kön och sätt att vara flicka
respektive pojke eftersom de också är en del i att skapa genus. Det hade varit intressant att studera andra
situationer än påklädnadssituationen för att se om resultaten hade varit desamma men detta får ske en
annan gång eller av andra forskare.
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Bilaga 1
Checklista
Pojkar
Antal barn totalt
Antal barn som observeras

Hjälper utan att barnet säger ifrån
Hjälper när barnet ber det, även icke-verbalt
Säger till barnet att prova själv
Verbal stöttning med visning om hjälp
Pedagog ber barnet hjälpa ett annat barn
Pedagog ställer en fråga
Tillrättavisningar/negativ uppmärksamhet
Förklaring till ovanstående
Avbryter
Icke-verbal kommunikation
Envägskommunikation från ped.
Samtal om kläder som söta/fina
Samtal om kläder som tuffa/snabba
Dialoger
Dialoger
Hur långa
Positivt tonfall
Negativt tonfall
Känslor benämns
Negationer
Beröm
Samtal om annat än kläderna
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Flickor

Bilaga 2
Informationsblad
Jag/Jeanette/Linda är med i ett forskningsprojekt genom Högskolan i Kristianstad där vi ska göra studier
om språk och genus på våra arbetsplatser.
Jag kommer att göra observationer genom videoinspelning på pedagogers kommunikation med barnen.
Efter att jag har studerat filminspelningen kommer den att förstöras. All datainsamling kommer att
behandlas anonymt så ingen kan härleda varifrån den kommer.
Vår förhoppning är att detta forskningsprojekt ska öka genusmedvetenheten hos pedagogerna på
förskolorna i Tollarp/Linderöd.

Jeanette/Linda
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Bilaga 3
Samtycke om deltagande i forskningsrapport
Syftet med vår forskning är att undersöka pedagogers kommunikation med/till barn och analysera vårt
resultat utifrån ett genusperspektiv. Enligt förskolans läroplan ska förskolan motverka traditionella
könsmönster och könsroller och ge flickor och pojkar samma möjligheter utan begränsningar utifrån
stereotypa könsroller. Vår forskningsrapport blir en del i kartläggningen av vårt förskoleområdes nuläge
när det kommer till hur väl vi lever upp till läroplanens ovan nämna jämställdhetsuppdrag. Vår
forskningsfråga är: Hur kommunicerar pedagoger till och med barn under en påklädnadssituation?
Ditt deltagande kommer att bestå av att du blir filmad under situationer där barnen klär på sig för
utevistelse. Filmerna och transkribering av dem kommer att bevaras så att inga obehöriga får tillgång till
dem. Filmerna kommer endast att ses av oss tre som ingår i denna forskningsundersökning och när
arbetet är klart kommer filmerna och transkriberingen att raderas. (I det fall du som deltagare vill se
filmerna som gjorts på dig kommer vi att erbjuda denna möjlighet.) Det kan hända att vi vill komplettera
filminspelningarna med intervjufrågor. I vår rapport kommer alla deltagare att vara anonyma; det
kommer inte att vara möjligt att identifiera deltagarna, vilken förskola eller kommun deltagarna arbetar
på. Totalt kommer ca 11 pedagoger att ingå i undersökningen. Resultatet kommer endast att användas
till just denna forskningsundersökning. Du har rätt att avbryta ditt deltagande när du vill.

Namnteckning:___________________________
Namnförtydligande:_______________________
Ort och datum:___________________________
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Barn beskriver en bild emotionellt
Maria Ivarsson & Karin Wahlfried

Inledning

Vi menar att det är av vikt att ge barn i tidig ålder goda förutsättningar kring språk och lärande
oberoende om barnet är en pojke eller flicka. Vi vill därför undersöka om det finns skillnader i pojkar
och flickors språkbruk kring hur de uttrycker sig emotionellt i åldrarna 4-6 år.
I ett utdrag ur Lpfö98, reviderad 2016 står det att
“Förskolan skall 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”. Vidare står det att “språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och
identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och
uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen.”
(Skolverket, 2016 s. 5).

Vi är två förskollärare som gjort studien på två kommunala förskolor i Sverige. Personalen på dessa
förskolor jobbar medvetet kring genusarbete liksom de skolområden som dessa tillhör. Samtliga
förskolor i detta skolområde har under en tid jobbat kollegialt med fokus på språket ur ett
genusperspektiv. På båda förskolorna menar arbetslagen att olika estetiska aktiviteter har stor betydelse
för barnens utveckling. Finner barnen glädje, lust och intresse bidrar detta också till deras utveckling.
Barnen har i studien fått rita bilder för pedagogerna och blivit intervjuade kring deras bild.
“Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik,
dans och rörelse liksom med hjälp av tal-och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans strävan
att främja barns utveckling och lärande.”
(Skolverket, 2016, s 7).

Vår forskningsfråga och forskningsstudie grundar sig på just detta.

Syfte
Med vårt arbete vill vi undersöka och belysa eventuella skillnader i flickors och pojkars språkbruk då de
beskriver en bild emotionellt.

Forskningsfråga
Frågeställningarna vi använt oss av i vår undersökning är:
●

Vilka uttryck (emotionella, positiva/negativa ord) använder barnen då de beskriver en
bild de ritat?

●

Vilka eventuella likheter och skillnader kan vi se på barns uttryck kring bilden sett ur ett
genusperspektiv?
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Litteraturgenomgång
Vi har via en artikel, “Ordförrådets betydelse för läsning” av Christina Wiklund, Linköpings Universitet
(2015) hittat en ingång till forskning kring ordförrådets betydelse för skriv-och läsinlärning. Enligt
Wiklund pekar forskningen tydligt på att det är viktigt att börja tidigt, redan i förskolan, med att arbeta
för att utöka barnens ordförråd. Forskningen visar att man kan förutsäga framgång i läsning utifrån
barns vokabulär redan i förskolan. Vidare står det i artikeln att största chansen att kompensera för dåligt
ordförråd är i förskola och under de första åren i grundskolan eftersom skillnaden barn emellan uppstår
tidigt. Att genus är aktuellt att titta på bekräftar bland annat forskaren Agneta Jonsson från Högskolan
Kristianstad i en artikel i tidningen Förskolan (Förskolan nr 8, 2016) där hon säger “Nu kanske vi
behöver vidga vyerna och titta på hur till exempel genus och olika kulturella erfarenheter påverkar
utvecklingen och barns förutsättningar”.
Henkel (2012) skriver att pojkar ofta får lära sig ett mindre rikt språk än flickor och många gånger
uppmuntras inte pojkarna att prata om och förstå känslor. Detta gör att många pojkar har svårt att
uttrycka känslor. I brist på ordförråd och uttryck är det därför vanligt att istället ta till fysisk handling,
som knuffar och att använda fysiskt våld för att markera sin plats och lösa konflikter. Vuxna
kommunicerar med barn på olika sätt och förväntar sig olika saker av barnen beroende på om barnet är
en flicka eller pojke vilket gäller även kroppsspråk och kroppskontakt. Pojkar får också höra betydligt
färre ord än flickor från vuxna. Sett ur ett genusperspektiv så får pojkar generellt mer negativ
uppmärksamhet i form av till exempel tillsägelser jämfört mot vad flickorna får. Förutom att detta
befäster bilden av pojkar som bråkiga och busiga så gör det även att pojkar generellt får ett mindre
ordförråd eftersom de får höra betydligt färre ord. Tillsägelser är ju ingen dialog utan oftast en monolog.
Att arbeta med att byta ut negativ uppmärksamhet mot positiv ger förutom stärkt självkänsla även
fördelen att barnen berikas med ett större och rikare ordförråd. Att ge positiv uppmärksamhet handlar
om att bekräfta barnet som person. När ett barn har ritat är det vanligt att vuxna säger vilken fin teckning
och därmed skapas ett prestationskrav, att rita fina teckningar. Istället kan den vuxna fråga Vad har du
ritat, berätta för mig. Genom att ställa en fråga visar du intresse för barnet som person vad barnet tänker
och känner. För att kunna respektera oss själva och andra är det viktigt att vi vågar visa och sätta ord på
våra känslor. Sett ur ett genusperspektiv får pojkar öva på att inte visa känslor och inte visa sig sårbara.
Till exempel så har actionfigurer oftast väldigt små ögon eller är de helt dolda bakom en mask, vilket
gör det svårt att avläsa några känslor. Många lekar med actionfigurer går ut på att använda våld, att
skjuta, spränga och döda. Jämför vi med modedockorna så är det få barn som spränger dem i luften
vilket kanske beror på att de dockorna är mer mänskliga och därför får ha och visa känslor. Att kunna
uttrycka känslor är därför ett första steg att respektera sig själv, vilket är en förutsättning för att kunna
respektera andra. (a.a.)
Vidare skriver Henkel (2012) om att barn använder sagor och böcker för att gestalta sin lek men även
för att gestalta sig själva och sin personlighet. Sagor, böcker, sånger och andra berättelser påverkar hur
barn uppfattar flickigt, kvinnligt, pojkigt, manligt vilket därmed påverkar hur de ser på sig själva och
varandra. Det vi läser och berättar i sagor och sånger har med andra ord stor betydelse för barnens
identitetsutveckling och föreställning om flickigt, kvinnligt, pojkigt och manligt. (a.a.)
Svaleryd (2002) menar att det som är grundläggande för jämställdhetsarbetet är att stärka barns
självkänsla och att det är först när barnen är trygga i sig själva som de vågar vara gränsöverskridande.
Vi kan också läsa att pojkars språk karaktäriseras av verb, ofta i formen av imperativ (Spring! Kom
igen!) och det förekommer ytterst få adjektiv som beskriver upplevelsen av en känsla. Författaren ger
exempel från en frukost på en förskola där detta språkmönster blev uppenbart. Vid bordet satt fyra
flickor och sex pojkar i åldern 4-6 år. Flickorna ber varandra om sakerna i långa meningar och tackar
när de tagit emot. Pojkarna säger enstavigt “skicka”, “mjölk” osv och flickorna eller den vuxne läser av
genom att titta på pojkens tallrik vad det är som han behöver, gröt, sylt osv och ger pojken detta.
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Pojkarna får generellt mer hjälp av läraren. Vidare läser vi att pojkarnas aktiva, högljudda och
gränsöverskridande uppträdande gör att de ges mycket tid och uppmärksamhet i klassrummet, tyvärr
ofta negativ sådan i form av förmaningar, förbud och irritation. Att upprepade gånger möta negativa
reaktioner kan skapa en känsla av osäkerhet runt identiteten. Att ha tillgång till alla sina känslor är en
styrka. Känslan söker ett språk, ett uttryck. Om vi ger barnen möjlighet till ett utvecklat språk, kan de
förmedla till andra hur de känner sig inombords. På så sätt kan det mesta lösas genom samtal.
Författaren beskriver metoder där alla inblandade får öva sig att klä sin situation i ord. Svaleryd skriver
vidare att språket är grunden för empati, självbehärskning, moral och samvete (a.a.). Vi ser liksom Fast
(2015) hur oerhört viktigt det dagliga samtalet är med barnen på förskolan. Att genom dagliga samtal
utbyta tankar, erfarenheter, sociala relationer och även att ha samtal som utgångspunkt för skrivande och
läsande (a.a.).
Strid (2016) refererar till en studie av barnläkaren John S. Hutton m.fl. där forskare har gjort
hjärnscanning på förskolebarn som tidigt och ofta fått lyssna till föräldrars högläsning. I studien mätte
man hjärnaktivitet vid högläsning när barnen var i 3-5 årsåldern och jämförde med barn som inte fått
lyssna till högläsning i samma omfattning. Forskarna fann ett starkt positivt samband mellan den tidiga
högläsningen och aktivering av områden i hjärnan som är kopplade till språkförståelse och inre
föreställningsförmåga. Vidare refererar författaren till forskarparet Hart & Risley m.fl. från Kanada som
har konstaterat att det är enorma skillnader mellan barn som börjar skolan när det gäller storlek och
kvalitet på ordförrådet och att dessa skillnader får stor betydelse för läsutvecklingen - särskilt
läsförståelsen - ända upp på gymnasienivå. Barn som har litet ordförråd, dålig språkförståelse och en
begränsad syntaktisk förmåga löper den största risken att få svårigheter med läsförståelse senare. (a.a.)
Heikkilä (2016) beskriver de stora skillnaderna mellan pojkar och flickors läsförståelse. På engelska
kallas detta reading literacy. PISA gör dessa mätningar och resultaten har försämrats för både pojkar och
flickor men skillnaderna mellan pojkar och flickors resultat har ökat ännu mer än tidigare år. Maximalt
poängvärde i PISA undersökningen är 700 poäng. Medelvärdet i Sverige är 483 poäng. I Sverige är
skillnaderna 51 poäng mellan pojkar och flickor jämfört med OECD:s skillnader mellan pojkar och
flickor som är 38 poäng. (a.a.)

Metod
I vår metoddel beskriver vi den kvalitativa metoden vi valt med intervjuer med barnen samt bildanalys.
Vi berättar sedan hur det gått till vid vår urvalsprocess, insamlingsprocess samt vår analys av de
insamlade materialet, det vill säga barnens teckningar och intervjuer. Även hänsyn till etiska riktlinjer
beskriver vi i vår metoddel.

Urval
Vi har gjort vår studie på två förskolor och åldrarna på barnen har varit 4-6 år. Antalet barn har varit 11
pojkar och 10 flickor. 36 intervjuer har gjorts, jämt fördelade under en tvåmånadersperiod. Det är vi som
gjort urvalet med samtliga pedagogers och vårdnadshavares godkännande.

Intervjuer
Barnen har tillsammans med pedagog suttit avskärmade och ostörda i ett rum där Ipaden har använts för
att fånga upp intervjun/samtalet. Pedagogen som intervjuat har först frågat barnen om de vill medverka
och om de vill berätta kring sin teckning. De har fått rita en teckning och utifrån denna har de beskrivit
teckningens innehåll kopplat till olika känslor. I undersökningen har vi ställt processfrågor till barnen.
Det innebär att barnen har ställts inför situationer där de behöver tänka för att vi ska få reda på hur och
vad de tänker. Vi har undvikit frågor som kan besvaras med “ja och nej”. Dessa frågor bör undvikas
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enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2012). Då vi intervjuat har vi hållit oss till indirekta frågor.
Motsatsen till indirekt fråga är en direkt fråga. Båda frågorna kan användas för att nå samma svar. Vi
har valt indirekt då dessa är av en beskrivande karaktär där barnen tillåts att berätta, i motsats till direkta
frågor som ställer höga krav på barnets förmåga att förklara sig. (a.a.)
När barnen har berättat för oss kring bilden de har ritat, har vi använt oss av ostrukturerade intervjuer.
Detta då vi vill utnyttja samspelet mellan barnen och oss som frågat för att få en så fyllig information
som möjligt. Vi har haft en checklista med våra frågor. Utifrån dessa huvudfrågor har fortsatta frågor
ställts utifrån barnens svar. På så vis tänker vi liksom Stukát (2011) att frågorna formuleras vidare på ett
sätt som vi anser vara lättast att förstå för barnen. Följdfrågorna kan vara: Kan du berätta mer kring
detta? Du berättar detta, har jag uppfattat dig rätt? Vill du berätta mer kring hur objektet på bilden
känner sig osv. På så vis får vi ett samspel mellan barnen (den som tillfrågas) och oss pedagoger (vi som
ställer frågorna). (a.a.)
Liksom Patel och Davidsson (2011) beskriver de kvalitativa intervjuerna, har dessa intervjuer en låg
grad av strukturering. Här ges intervjupersonerna utrymme att svara med egna ord. Vi har valt att ställa
frågorna i en låg grad av strukturering då vi valt att ställa frågorna i den ordning som fallit sig bäst i
varje enskild intervju (a.a.). Barnen på de förskolor som undersökningen gjorts på har fått rita händelser
som de tidigare har en viss erfarenhet kring. Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (2012) är det
lättare för barnet att reflektera kring ett ämne där upplevelse eller situation är känd för barnet. Att
använda en uppmaning som, “berätta för mig” är mer framgångsrikt att använda för att få vidare svar
kring barnens tankar (a.a.). Fast (2015) menar att goda frågor kan både vara öppna och slutna men
skillnaden mellan dem är stora. Ett speciellt svar och en uppmaning till barnen vad de t ex hört i en saga
förväntas av den slutna frågan. Den öppna frågan ger möjlighet till varierande och olika förslag och en
större öppenhet för barnens egna hypoteser och tankar. Vi ser därför det viktigt att vi hela tiden
påminner oss själva av vikten att ställa öppna frågor till barnen (a.a.).
Då barnen ritat en bild har vi först frågat om de vill rita och berätta för oss om den. Samtliga tillfrågade
svarade ja och därefter har vi under studien ställt följande frågor:
- Nu får du berätta vad du tänker rita/har ritat?
- Hur känner den/det du ritat sig här?
Utifrån dessa frågor har följdfrågor ställts utifrån barnens beskrivning av bildens innehåll.
Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) beskriver att genom att använda en bild förstärker det
ytterligare att få fram hur barn tänker eller uppfattar kring något. Bilden kan användas för att koppla
ihop med barnets egen erfarenhetsvärld. Författarna menar att bilder kan hjälpa intervjuaren att:


Få barnet att knyta an till sin egen erfarenhet med hjälp av bilden



Fokusera på innehållet



Bilden blir inramning och central i intervjun. Dock behöver intervjuaren hjälpa barnet
att koncentrera sig på vad intervjun skall gå ut på (a.a.).

Inspelning av data
Då det är viktigt att vara närvarande och intresserade pedagoger och samtidigt i forskarrollen när barnen
har ritat valde vi att spela in intervjun/samtalet på Ipad. Vi ser det som ett samspel mellan pedagoger
och barn och av erfarenhet känner vi att anteckna under samtalets gång inte hade gynnat samtalet
positivt. Dessutom använde vi denna insamlingsmetod då vi också av erfarenhet vet att detta hjälpt oss
att få med allt barnen sagt och viktiga detaljer i intervjun.
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Intervju och bildanalys som kompletterande metoder
För att finna svar på våra forskningsfrågor tycker vi att det varit nödvändigt att använda både intervjuer
och barnens bilder. Dessa insamlingsmetoder känner vi har gjort att barnens val av berättelser
kompletterats i deras teckningar. Bildanalysen har hjälp oss att se vad barnen valt att rita samt vilka
ordval de använt. Vi har valt att fokusera på vad vi tolkar som emotionella ordval, samt positiva och
negativa ord som kan förknippas med olika känslouttryck. Intervjuerna och samtalen har hjälpt oss att få
en klarare bild över vilka emotionella ordval barnen gjort och till vilka sammanhang samt hur
“figurerna” i bilderna kan känna sig och vad negativa/positiva ord är för barn 4-6 år. Vår studie bygger
även på analys av vad barnen ritat och denna analys är av stor betydelse då bilden kopplat till
intervjusamtalet har gett vårt resultat.

Etiska principer
Etik kan hänföras till Skollagen 1 kapitlet 5§, det vill säga grundläggande etiska principer och riktlinjer
som gäller för vetenskapligt arbete. Patel och Davidsson (2011) skriver om forskningsetiska aspekter
som formulerats av Vetenskapsrådet. Huvudkraven de skriver om består av fyra punkter. Dessa är
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (a.a.). Håkansson
(2014) skriver att det finns två grundregler inom forskningsetiken, informationsplikt regeln och
samtyckesregeln som är mycket viktiga att följa. Författaren hänvisar här till Hermerén, 1986 (a.a.).
Utifrån detta har vi informerat vårdnadshavarna om vår forskning och hur vi samlar in vårt underlag. Vi
har informerat att allt kommer att anonymiseras gällande vilka barn som är med i vår undersökning. De
vårdnadshavare som har berörts av vår studie, har informerats genom att innan undersökningen gjorts,
fått skriftlig information kring denna. Både kring studiens syfte, om att deltagandet är frivilligt och
information kring studien skall göras till de som berörs. Undersökningens tillvägagångssätt och syfte
bör beskrivas för de berörda. Här bör också framstå hur resultaten kommer att användas och presenteras
utifrån nyttjandekravet (Stukát 2014).

Resultat
Utifrån våra forskningsfrågor har vi delat upp våra resultat på flickor och pojkar och jämför i en
sammanställning för att se eventuella likheter och skillnader. Utifrån barnens berättelser till sin teckning
har vi plockat ut och tittat på hur de använder ord för att beskriva känslor. Vi har kategoriserat
nyckelorden av det vi tolkat som emotionella och värdeladdade ord.
I våra bildanalyser har vi valt att kategorisera nyckelorden:
Kategori 1: Emotionella ord då barnen beskriver sin teckning i intervjun.
De emotionella ord som barnen använder sig av är; glad, ledsen, arg, sur, rädd, orolig,
förvånad.
Kategori 2: Värdeladdade ord (positiva och negativa ord) då barnen beskriver sin teckning i
intervjun.
De positiva orden vi sett barnen använt sig av är: bra, jättebra, “bautabra”, snäll, snälla,
kuliga, kärlek, fin, jättefin.
De negativa orden vi sett barnen använt sig av är: fel, dåligt, farligt, jättefarligt, tråkigt, fult,
ont, dum, otäcka, knäppa, “bautadum”.
Utifrån barnens svar har vi plockat ut och tittat på hur de använder ord för att beskriva känslor.
Övervägande pratar både flickor och pojkar om positiva känslor. Det ord som används allra mest för att
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beskriva den positiva emotionella känslan är ordet glad. Ordet glad är det ordet som återkommer flera
gånger under intervjuerna med barnen. Detta ord används jämt fördelat på pojkar och flickor men vi kan
se en skillnad i hur de använder ordet. Vid 16 tillfällen inleder pojkarna sin berättelse med att beskriva
teckningens huvudroll med ordet glad. Flickorna inleder med ordet glad vid 9 tillfällen. Flickorna
använder oftare ordet glad i slutet av sin berättelse, vid 15 tillfällen medan vi bara kan se pojkarna
avsluta sin berättelse med ordet glad vid 6 tillfällen. I barnens berättelser avslutar pojkarna med ett
negativt känsloladdat ord vid 12 tillfällen medan flickorna inte alls avslutar med negativa känsloladdade
ord. Övriga emotionella positiva ord används mellan 1-5 tillfällen och exempel på dessa är snäll, skönt
och lycklig.

När vi tittar på de emotionella negativa orden är det ordet ledsen som används flest gånger både av
pojkar och flickor. Därefter kommer i fallande ordning orden arg och sur. De övriga gångerna barnen
använder negativa känsloord är det i inte-satser som tex. inte glad, inte roligt. Det vill säga, de
kombinerar ihop ett positivt ord med en inte sats.
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Med utgångspunkt i bilden som gjorts har vi först gjort en analys vad barnen har ritat utifrån ett
genusperspektiv. Vi har kunnat se eventuella likheter och skillnader vad barnen har ritat samt hur de
uttryckt sig i det som de ritat. Barnens bilder handlade om känslor, upplevelser och händelser som
beskrevs av dem både med positiva som negativa ord. Orden kunde ibland förstärkas av mimik och
kroppsspråk. I vår undersökning var det pojkarna som använde denna form av förstärkning. “Arg” var
det ord som visades tydligast med förstärkning av knutna händer, röst som höjdes samt med
mimik/ansiktsuttryck.
Något som var tydligt i undersökningen av motivet i teckningarna är vad pojkarna/flickorna valt att rita.
Flertalet flickor har valt att rita prinsessor, ingen av pojkarna har vid något tillfälle ritat prinsessor.
Flickorna har även valt att rita flickor, djur och mammor. Pojkarnas val av motiv var robot, monster,
ninjago och djur. Skillnaden på val av djur var att flickorna ritade hundar och katter. Pojkarna ritade
också hundar och dinosaurier och insekter. Familjebilder har varit fördelat både på pojkar och flickor.
Både pojkarna och flickorna ritade familjemedlemmar, mamma, pappa, lillasyster, storebror och baby.
Aronsson (1997) skriver att ofta ritar flickor prinsessor medan pojkar ofta har inslag av vapen och våld.
Aronsson menar att detta är inget konstigt då barn redan i tidig ålder får föreställningar vad som
förväntas hända senare i livet, t ex att flickor ska bli mammor och pojkar förväntas göra det militära mer
än flickor. Att de väljer dessa inriktningar kommer av den kultur vi kommer ifrån och lever i. (a.a.)
Sammanfattningsvis kunde vi se i barnens val av motiv:
Pojkarnas bilder:
Manliga figurer
Övernaturliga/hjältefigurer (maskulina)
Monster
Tekniska konstruktioner
Robotar
Fordon
Familjemedlemmar
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Djur: Hundar och Dinosaurier
Tillhyggen/vassa föremål
Flickornas bilder:
Övernaturliga/hjältefigurer (feminina)
Prinsessor
Monster
Familjemedlemmar
Djur: Hundar och katter
Kläder/Accessoarer
Naturrelaterade motiv

Diskussion
I vårt resultat har vi sett att de nyckelord som vi kategoriserar som emotionella och värdeladdade ord
används både av pojkar och flickor då de beskriver en bild. Ordet glad är det ord som används mest,
dock ser vi skillnader i vår studie hur barnen avslutar sina berättelser. Vid fler tillfällen väljer pojkarna
att avsluta sina berättelser med negativa känsloladdade ord. Flickorna väljer aldrig i vår studie att
avsluta sina berättelser med negativt känsloladdade ord. Vi har funderat på hur mycket vi ger barnen
möjligheter att klä sina känslor med ord? För även när barnen pratar om positiva känslor är ordvalen få.
Det är orden glad och bra som används mest av barnen. Är ordet bra ett positivt ord eller det är ett
neutralt ord som barnen använder för att de inte har tillgång till fler känsloord?
Studien visar skillnader i hur pojkar/flickor uttrycker sig emotionellt med förstärkning av kroppsspråket,
mimik/ansiktsuttryck och förstärkning av rösten. Pojkarna använder mer förstärkning än flickorna. Strid
(2016) skriver om forskning kring skriv- och läsutveckling där betydelsen av att redan i förskolan, börja
arbeta med barnens ordförråd visat sig ända upp på gymnasienivå när det gäller t ex läsförståelse. (a.a)
Ett sätt att arbeta med att ge barnen ett större ordförråd gällande känslor är att som barnbibliotekarien
Heimer skriver:
“Högläsning handlar om så mycket mer än att bara läsa en bok från pärm till pärm. Det handlar om att
tillsammans möta nya personer och världar, att se på världen genom någon annans ögon, att samtala om
sina tankar, ta del av andras tankar och utveckla sina tankar. Högläsningen är mycket viktig för att
stimulera och utveckla barns språk och ordförråd. Vi får se på världen genom andras ögon och tillsammans
kan vi prata om personer och händelser och upptäcka hela vårt känsloregister. Högläsningen bidrar på så
sätt till att barnen lär känna sig själva inifrån och utvecklar sin identitet, men även sin empati för andra.
Böckernas ämnen och högläsning i sig skapar per automatik inte trygghet och bättre självkänsla utan man
behöver ägna tid åt att samtala om det lästa och skapa beröringspunkter mellan boken och barnets liv”.
(Heimer, 2016, s. 17)

Vi ser att det har stor betydelse att aktivt arbeta med att barnen utvecklar ett rikt ordförråd. Detta för att
barnen ska kunna sätta ord på sina känslor och inte behöva nöja sig med ett av de få ord de kan.
Samspelet och bemötandet mellan vuxna och barn ser vi är av mycket stor vikt för att barnen ska känna
sig trygga att uttrycka sina känslor. Henkel (2012) skriver att många gånger får inte pojkar samma
uppmuntran som flickor att prata om och förstå känslor. Med bilderna som barnen skapat har både
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pojkarna och flickorna fått uppmärksamhet och uppmuntran att uttrycka sig med emotionella och
värdeladdade ord. Svaleryd (2002) skriver om att ha tillgång till alla sina känslor är en styrka och då
behöver man ordförrådet för att kunna uttrycka dem. Språket är grunden för empati, självbehärskning,
moral och samvete. (a.a.)
Vi har skrivit om hur viktigt det är med pedagogers bemötande när barnen kommer med till exempel en
teckning. Då vi intervjuat barnen upplever vi att barnen svarat olika utförligt på de olika förskolorna.
Här tänker vi att uppmuntran och positiv respons från den vuxna är av största vikt för att barnen ska
känna sig trygga i situationen. Är det som Henkel (2012) skriver “vilken fin teckning” som pedagogen
talar om, riskerar det att klippa av möjlighet till utveckling av ett rikare ordförråd. Eller om pedagogen
säger “vad har du ritat, berätta för mig”, vilket ger möjlighet till samtal där pedagogen visar intresse för
vad barnet tänker och känner (a.a.). Något som framkom i barnens fria bildskapande var deras olika val
av motiv. Flickorna valde motiv som feminina hjältefigurer och prinsessor, medan pojkarna valde
maskulina hjältefigurer, robotar och monster. Pedagogerna på båda förskolorna där studien har gjorts
kan inte se att flickor och pojkar delar in sina lekar efter vilket kön de har, utan utifrån val av intresse
för olika lekar. Detta hade varit intressant att studera vidare då barnens bilder är så dominerande utifrån
val av motiv.
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Bilaga 1
Informationsbrev till vårdnadshavare

Barn- och Utbildning
Skolområde Södra
Diamantens och Linderöds Förskola

2016-11-24

Forskningscirkel
Vi är två förskollärare Karin Wahlfried och Maria Ivarsson som ingår i en forskningscirkel.
Vi samarbetar med Högskolan i Kristianstad och kommer under läsåret 2016/2017 att forska kring språk
och genus. Vårt syfte med vår forskning är att undersöka om det finns några skillnader i barns
ordförråd/ordbruk då de beskriver en bild emotionellt. Uttrycker pojkar och flickor sig på något sätt
olika?
Undersökningen kommer att gå till på följande vis: barnen ritar en teckning och berättar om denna för
oss där vi ställer fördjupande följdfrågor. De barn som kommer ingå i vår undersökning är 4-6 åringar
på våra respektive avdelningar. I vår forskningsrapport kommer det inte att framgå vilka förskolor som
ingår eller var i Sverige dessa finns och barnen har full anonymitet.
Om ni känner att ert barn inte ska vara med i vår undersökning, vill vi att ni snarast meddelar oss detta.
Ni har full rätt att när som helst under undersökningen säga till om ni vill att ert barn inte ska vara med
längre.
Vid funderingar, fråga gärna!

Med vänliga hälsningar
Maria & Karin
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Barns utelek sett ur ett genusperspektiv
Lotta Nilsson & Pia Billgren

Inledning

Vi har under två år fördjupat oss i hur vi använder språket till barnen i olika lärandesituationer, närmare
bestämt i nyckelsituationer såsom påklädning. matsituation, fri lek och planerade aktiviteter. Att nu
lägga fokus på språket ur ett genusperspektiv är ett ämne som vi tror många har mycket kunskaper om;
vi hör ofta att ”vi pedagoger bemöter pojkar och flickor med samma språk”.
Bakgrunden är att vi på vår förskola utifrån Lpfö98 tyckte var svårt att konkretisera tydliga målbilder till
förskolans strategi. Även att vi pedagoger har olika bakgrunder kring att arbeta utifrån ett
genusperspektiv, vilket ingår i förskolans uppdrag.
“Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan
ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån
stereotypa könsroller.” (Skolverket, 2016, s 5).
I förskolans strategier och analyser har vi sett och hört att det läggs mycket fokus på inomhus
pedagogiken utifrån ett genusperspektiv och, hur pedagoger möter barnen i lärandet, men däremot inte i
hur vi möter barnen i utomhuspedagogiken.

Syfte
Med detta arbete vill vi belysa vad flickor och pojkar leker utomhus, hur de leker samt om pojkar och
flickor leker tillsammans eller var för sig. Utifrån vårt språkprojekt har det uppkommit två
frågeställningar kring ämnet som vi vill undersöka närmare.

Forskningsfrågor
●

Vad leker barn utomhus, sett ur ett genusperspektiv?

●

Hur används lekredskap, sett ur ett genusperspektiv?

Litteraturgenomgång
Det finns många olika teoretiker som har utarbetat begrepp för att beskriva hur genus formar våra liv.
Utifrån (Hedlins, 2000) sätt att försöka förklara begreppet genus beskriver hon exempelvis att flickor
leker i mindre grupper och leken sker helst inomhus. Löfdahl (2004) menar att både inom forskning och
i förskolepraktiken så kategoriseras barn i olika kategorier som till exempel små barn, stora barn, pojkar
och flickor. Även pojklekar och flicklekar kategoriseras inom forskningen och i praktiken. Barns syn på
genus påverkar valet av aktiviteterna på förskolan. Hon lyfter fram att de flesta som forskat om lek på
förskolan kommit fram till att det är tydliga skillnader mellan könen samtidigt som det finns forskning
som visar att stort antal av lekar på förskolan är könsblandade.
I en studie av Rithander (1991) behandlas även frågan om att flickor oftast leker med flickor och pojkar
oftast leker med pojkar. Pojkarna leker många gånger i större grupper där konkurrensen spelar en viktig
roll i pojkarnas kontakt med varandra. Deras lekar visar att flickor och pojkar leker gemensamma lekar
men att de har olika teman inom lekarna som de föredrar mer än andra, en sorts favorittema inom leken.
Hon hävdar att pojkar leker lekar som innehåller spänning och äventyr, medan flickor leker lekar som
innehåller makt, maktlöshet och omhändertagande. Hon påpekar också att då barnen leker en gemensam
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lek så är det oftast pojkarnas favoritteman som gör grunden för den gemensamma leken. Då barnen
leker med varandra sker det i många fall tillsammans med barn av samma utsträckning aggressiva, har
tävlingsinriktning och de talar mycket med varandra om rättvisa. Flickorna beskrivs däremot
annorlunda. De leker ofta i mindre grupp, vanligen två och två. Flickorna har ett mer personligt
förhållande till varandra där det dem emellan finns mer av ett känslomässigt beroende. Vidare beskriver
Rithander vad flickor och pojkar leker i förskolan. Pojkarna är oftast upptagna med bilar och
konstruktionslekar som att bygga kojor eller torn av klossar. Pojkarna leker även fantasilekar som kan
vara inspirerade från TV och handla mestadels om krig och faror. Flickorna däremot leker gärna
engagerade låtsaslekar med omvårdande teman som till exempel mamma, pappa, barn. De klär gärna ut
sig och tycker om att pyssla, måla och rita. Författaren menar även att flickorna vanligtvis, mer än
pojkarna, använder sig av dockor och vagnar och dess tillbehör i leken (a.a.).
Knutsdotter Olofsson (1996) pekar på att pojkarnas lek kan vara gränsöverskridande och innehåller
bland annat äventyr, hjältar och rymdmän. Flickorna leker mer låtsaslekar, lekar med omvårdande
teman som familjelekar och sjukhus samt lekar som handlar om service som till exempel affär.
I samstämmighet med Rithander talar Knutsdotter Olofsson (1996) om att flickornas lek många gånger
handlar om omhändertagande som exempelvis mamma, pappa, barn. Kort sammanfattat tyder den
fortsatta diskussionen på att hela debatten har vidgats till att omfatta de förväntningar som samhället har
på barnen.
Även Eidevald (2011) belyser att det i böcker och leksaker för barn återspeglas samhällets förväntningar
på vad som anses vara kvinnlig och manligt. De skillnader som finns i marknadsföringen av lekmaterial
och böcker kan vara så stora att det kan påverka barnens könsuppfattningar och mentala förmåga. Han
menar även att barns vardag ständigt påverkas om hur manligt och kvinnligt bör uppfattas. Det sker
mestadels genom filmer, datorspel, böcker, leksaker och bemötande från andra barn och vuxna.
Kristina Henkel (2012) har sett i observationer att flickor och pojkar kan befinna sig i samma rum och
till och med leka med samma material men trots detta leka bredvid varandra, flickor för sig och pojkar
för sig.
På webbsidan Jämställd förskolan-skola 2010 går att läsa:
“Genus är ett nyckelbegrepp för att förstå hur ojämställdhet och jämställdhet uppstår. Genus
kommer från det engelska ordet gender och betecknar det sociala och kulturella könet. Det
innefattar de uppfattningar och föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt i samhället.
Genus ger uttryck för de värderingar, attityder och erfarenheter om kvinnor och män som finns i
samhället. Att beteckna rosa som en flickfärg och blått som en pojkfärg är ett exempel på hur vi
skapar genus. Genus är inte statiskt utan förändras ständigt och ser olika ut i olika kulturer,
tidsepoker och i olika delar av världen. Vi skapar genus ständigt, varje dag, varje minut.
Uppdelning i kvinnligt och manligt är en mycket stark kategorisering, som vi alla gör, oftast utan
att vara medvetna om det. Vi kan alltså utgå från att genus skapas i förskola och skola, frågan
blir om det resulterar i en ojämnställd eller jämställd verksamhet. Eftersom genus hela tiden
skapas av barn, elever och pedagoger tillsammans, kan vi självklart skapa genus som leder till
jämställdhet. Enligt Berit Ås används härskartekniker av både vuxna och barn för att hävda sig
själv och få mer inflytande.”
(http://www.Jamstalld förskola-skola 2010).

Berit Ås härskartekniker var från början fem stycken: osynliggörande, förlöjligande, dubbel
bestraffning, undanhållande av information och påförande av skuld och skam, samt senare
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ytterligare två som objektifiering och splittring. Härskartekniker går ofta in i varandra och
används samtidigt.
Osynliggörande:
Betyder att andra ignorerar dig. Det kan innebära att ingen frågar vad du kan eller vill på lektionen eller
att du blir avbruten på samlingen. Ingen bryr sig om att höra vad du tycker eller glömmer bort dina
synpunkter
Förlöjligande:
Innebär att du förolämpar eller hånas genom uttalanden eller tillmälen. Andra gör sig lustiga på din
bekostnad på olika sätt. Tillmälen som ”bög” eller ”hora” är vanliga uttryck i skolan som används i
förlöjligande syfte.
Undanhållande av information:
Du får inte viktig information som du behöver för att förstå sammanhanget. Att ha hemlisar är ett sätt att
stänga ute andra barn, eller att inte berätta om ändrade planer i leken.
Dubbelbestraffning:
Innebär att ditt handlande uppfattas som negativt, vad du än gör. Att inte bry sig om sitt utseende om
man är flicka, avviker från normen och anses konstigt av de flesta. Samtidigt kan flickor som lägger tid
på sitt utseende få höra att de är utseendefixerade och kanske slampiga om de för mycket sminkade.
Påförande av skuld och skam:
Omgivningen kritiserar allt du gör, inget är bra. Pedagoger kan ofta berätta om något barn, ofta pojkar,
som automatiskt blir misstänkt så fort det inträffar något i barngruppen eller i skolan.
Objektifiering:
Inträffar när du inte behandlas som en tänkande individ utan bedöms utifrån hur du ser ut eller vilka
kläder du har. Det kan vara pedagoger som när barnen visar upp nya kläder, säger till flickorna att de är
söta och pojkarna att de är tuffa eller muslimska flickor som bedöms som osjälvständiga för att de bär
huvudsjal.
Splittring:
Innebär att en grupps gemenskap motarbetas. Det kan handla om att vissa i gruppen ges förmåner eller
att andra lämnas utanför vid olika aktiviteter. Gruppen delas upp i flera smågrupper och gemenskapen
tunnas ut.(a.a.).
Öhman (1999) skriver att kraven utomhus är lägre då barnen fritt kan välja aktivitet och utvecklas
utifrån de utmaningar de sökt upp. Relationen mellan barn och pedagoger, pojkar och flickor blir mer
jämlik och inlärningen blir på barnens villkor. Sinnena, vilka är en stor del av barnets inlärning, fäster
sig bättre i barnets minne vid aktivitet i utemiljön. Exempel på detta är fåglar som kvittrar, ljudet av en
buss som passerar eller doften av nyklippt gräs. Känslan av att plaska i vattenpölar är ett fortsatt
exempel på den här typen av förbättrad inlärning. Samtidigt som barnen gör sina iakttagelser kan de
även använda kroppen till att sjunga, prata, skratta och leka vilket bidrar till inlärningen.
I leken utomhus är barnens beteende ofta mindre könsstereotypt än då de leker inne. Fler gemensamma
lekar uppstår och flickorna tillåts låta mer samt ges större fysiskt utrymme än inne. Samma lekar som
ses som stökiga och leder till tillsägelser och förbud inne, betraktas oftast inte som något problem
utomhus. Eftersom många flickor undviker tillsägelser genom att inte delta i dessa lekar inne, kan de få
utlopp i den typen av fysiska lekar tillsammans med pojkarna i uteleken (Norén-Björn, 1999).
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Gullbrandsen (1996) hävdar att hjälpfröknar är ofta sammankopplat till flickors mognad. Flickor anses
vara mer självständiga och initiativrika än pojkar. Dessa attribut brukar även uppmuntras av
pedagogerna. Hjälpfröknar är en gestaltning som flickor ofta får i förskolan, och de kan uppstå genom
medvetna eller omedvetna handlingar av personalen. Månsson (2000) menar att flickor redan så tidigt
som vid två och ett halvt års ålder brukar agera hjälpfröknar på eget bevåg. Hon såg i sin avhandling
tydliga strukturer där det återkom att det var flickor som agerade hjälpfröknar
Odenbring (2010) hävdar att begreppet hjälpfröknar kan definieras på olika sätt, dels att det är ett barn
som utför handlingar som till exempel lärare inriktade arbetsuppgifter både på och utan uppmaning av
personal. Hon skriver också att det finns disciplinerings- och ordningsfunktioner i förskolan och att en
hjälpfröken har en roll i denna funktion. I hennes avhandling kunde hon se skillnader mellan flickor och
pojkar i situationer där barnen agerade hjälpfröknar. Vid måltider var det till exempel flickor som
ombads agera ”stötdämpare” för att lugna bråkiga pojkar, men vid andra situationer där barnen hjälpte
pedagogen fann hon inga direkta skillnader mellan att flickor och pojkar. Hon menar att båda könen
visade intresse av att hjälpa till och att det inte var direkta skillnader i vem som fick uppdraget av
läraren.
Odenbring har också uppmärksammat att både pojkar och flickor tar och får rollen som hjälpfröken.
Ibland använder pedagoger barn som stötdämpare men andra gånger tar barnen frivilligt på sig en
ansvarsroll genom att försöka upprätthålla regler och ta ansvar för att andra barn gör detsamma. Hon
tolkar sina upptäckter som att det finns två sorters hjälpfröknar; en positiv och en negativ roll. Den
positiva är där barnet/barnen själva tar initiativet till att hjälpa till och på det sättet får en positiv känsla
av vad hon eller han gör, den negativa rollen är när barnet mot sin vilja får agera stötdämpare på
uppmaning från pedagoger och lärare.
Utifrån våra forskningsfrågor har vi i litteraturen sett att våra egna erfarenheter stämmer överens till viss
del, som att det förekommer gränsöverskridande lekar. Med det menar vi att leka med något barn av
annat kön, att leka lekar som kopplas till det andra könet samt val av lek efter eget intresse med båda
könen eller atypiskt uppträdande för sitt kön.

Metod
Vårt tillvägagångssätt består av kvalitativ undersökning då vi vill få en djupare insikt och kunskap i vår
frågeställning. Vi har gjort undersökningen i olika miljöer, när det varit mindre antal barn på gården, när
det varit cykelfri dag och när alla barnen på förskolan befunnet sig på gården. Eftersom vi är
intresserade av att se vilka lekar barnen leker och se på eventuella skillnader/likheter, hur de använder
lekredskap och hur dessa frågor ser ut ur ett genusperspektiv så anser vi att löpande observationer med
papper och penna är den bästa metod för att finna svar på våra frågor.
Genom att titta, lyssna och registrera sina intryck använder forskaren sig själv som mätinstrument och
hoppar över mellanledet med intervjuer eller enkäter. Både verbala och icke verbala beteenden kan
studeras. En stor fördel jämfört med intervjuer och enkäter är att man får kunskap som är direkt hämtad
från sitt sammanhang. Resultatet av en observation är också ofta konkret och lätt att begripa vilket gör
det till ett stabilt underlag för ett fortsatt resonemang och tolkning (Stukat, 2014).
Vi dokumenterat strukturerade observationer utifrån ett observationsschema som då möjliggör en direkt
observation av beteendet. En observation kan utföras på olika sätt och vi har valt att använda oss av
ett observationsschema (se bilaga 1) som vi själva har utarbetat. Utöver schemat har vi fört
fältanteckningar över det som varit relevant och strävat efter att göra det direkt efter observationerna.
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Urval
Den förskola som undersökningen har genomförts på är en kommunal förskola som ligger några mil
utanför Kristianstad. Förskolan har fyra avdelningar med totalt 72 barn. Två avdelningar består av barn
mellan 1-3 år och två avdelningar med barn i åldrarna 3-6 år. Vi har observerat barnen vi åtta tillfällen
och valt att använda studien på syskonavdelningarna i åldrarna 3-6 år.

Etik
Under arbetsplatsträffar och nätverksträffar har pedagoger fått information om vår forskningscirkel Vi
har gjort strukturerade observationer utifrån ett observationsschema som då möjliggör en direkt
observation av beteendet (Bilaga 1). Barnen i denna studie kommer att behandlas med respekt. Om
barnen själva inte velat delta i observationerna eller om de visat obehag mot att bli observerade, så har
detta respekterat av oss som observatörer. Såväl som förskolan som barn är anonyma enligt
forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002).

Resultat
Inom detta avsnitt kommer vi att presentera och analysera det resultat vi har fått fram i vår
undersökning. Vi kommer även att visa hur vi ser på det resultat som vi fått fram utifrån de teoretiska
utgångspunkter som vi har valt att utgå ifrån. Vi analyserar vårt resultat utifrån tre teman som
utkristalliserades sig i vårt material; gränsöverskridande lekar, maktstrukturer och hjälpfröknar.
I vårt resultat kan vi se att barngrupperna delade upp sig i den fria utomhusleken och att barnen på
samtliga observationer delade upp sig självmant. Barnen delade upp sig i olika stora grupper beroende
på vilken aktivitet de valde, utan pedagogers närvaro. Däremot avslutades aktiviteter av pedagoger när
konflikter uppstod och då delas barnen in i olika aktiviteter och kön. Utifrån våra forskningsfrågor har vi
i observationer sett att det förekom gränsöverskridande lekar, med det menar vi att leka med något barn
av annat kön, att leka lekar som kopplas till det andra könet samt val av lek efter eget intresse med båda
könen eller atypiskt uppträdande för sitt kön. Under några tillfällen såg vi också hur flickor agerade som
hjälpfröknar. Val av lekmaterial så lekte både pojkar och flickor med samma material och samma sorts
lekar. Vi har också sett att både pojkar och flickor utnyttjar maktstrukturer. Vi har sammanställt några
av våra observationer.

Gränsöverskridande lekar
Exempel 1:
Barnen vistas i den stora sandlådan där de samlats kring ett av de mindre lekhusen.
Sune och Olle skriker: Kom och köp!
Bella och Stina kommer fram.
Sune och Olle: Vi har jordgubbstårta, vill ni ha pengar av oss?
Bella och Stina: Ja gärna!
Olle: Maten är snart klar, när jag ropar är den klar!
Sune: Vi måste sopa fint när det kommer folk. (pojkarna sjunger under tiden de sopar).
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Exempel 2:
Ola och Svante leker med Lisa och Frida i den lilla sandlådan. Flickorna sitter vid ett bord som
finns i sandlådan, pojkarna en bit ifrån där de sitter på sandlådekanten.
Ola: Kom och titta på vår prinsesstårta!
Flickorna springer fram till pojkarna.
Svante: Visst är den fin?
Lisa och Frida: mmmm. (Lisa tar Olas hink)
Ola: Nej, ta inte min spann!
Ola och Svante: Kom och ät!
Flickorna svarar inte och sitter kvar vid bordet.
Exempel 3:
Två pojkar och två flickor befinner sig i stora sandlådan i ett av de små husen. Pojkarna sopar
bort sand från golvet.
Emma: Vi vill också sopa!
Olle: Nej ni har inga borstar!
Omedelbart kastar Emma och Lisa in sand på golvet i det städade huset.
Olle: Marie! (pedagog) Dom förstör!
Marie: Om ni ska vara med så får ni sluta kasta sand!
Flickorna avlägsnar sig från pojkarna.

Analys gränsöverskridande lek
I vårt resultat framkommer könsöverskridande lekar bland barnen vi observerat. Vår studie visar bl.a. att
barnen leker tillsammans, oavsett kön och val av lek och redskap. Men vid andra tillfällen också sett att
flickor och pojkar kan befinna sig i samma rum och till och med leka med samma material men trots
detta leka bredvid varandra, flickorna för sig och pojkar för sig. Detta har även Kristina Henkel (2012)
sett i sina studier. I vår studie är det en majoritet av pojkar som leker gränsöverskridande och frågan är
vad det kan bero på. Skolinspektionen (2011) skriver att om pojkar beter sig på ett könsbrytande sätt så
uppmuntras det väldigt mycket. Eftersom flickor anses vara mer skötsamma så uppmuntras inte flickor
att bete sig som pojkar.(a.a.). Vad innebär alla budskap som barnen bemöts av för deras långsiktiga
utveckling och tilltro till sin egen förmåga som är mål i läroplanen? Olausson (2012) menar att mängden
gränsöverskridande lek på en förskola och individ beror mycket på de förutsättningar som barnet själv
har, tillsammans med förutsättningarna som ges av förskolan. Vi tror också att utomhusmiljön påverkar
Öhman (1999) skriver att kraven utomhus är lägre då barnen fritt kan välja aktivitet och utvecklas
utifrån de utmaningar de sökt upp. Relationen mellan barn och pedagoger, pojkar och flickor blir mer
jämlik och inlärningen blir på barnens villkor.
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Hjälpfröknar
Exempel 1:
Pojkar och flickor i varierande ålder 3-5 år befinner sig på motorikbanan, är på väg till
balansbrädan. Barnen ställer sig i kö för att påbörja motorikbanan.
Kajsa (3 år): Kan hjälpa mig?
Frida springer fram och håller Kajsa i handen. Hon hjälper Frida hela rundan i motorikbanan.
Exempel 2:
Pojkar och flickor befinner sig vid sandlådan. Tre yngre barn (1-2 år) befinner sig i
småbarnsgungorna, ingen pedagog finns i närheten. Två av de äldre flickorna (5 år) går bort till
de yngre barnen vid småbarnsgungorna för att putta fart.

Analys hjälpfröknar
Vid dessa aktiviteter var där både pojkar och flickor som gick på balansbrädan. Utifrån Månssons
(2000) avhandling är en hjälpfröken ofta sammankopplat till flickors mognad. Flickor anses vara mer
självständiga och initiativrika än pojkar. Dessa attribut brukar även uppmuntras av pedagogerna hon
hävdar att flickor redan så tidigt som vid två och ett halvt års ålder brukar agera hjälpfröknar på eget
bevåg. Hon såg i sin avhandling tydliga strukturer där det återkom att det var flickor som agerade
hjälpfröknar. I dessa observationer såg vi som Odenbring( 2010) påstår att det finns två sorters
hjälpfröknar; en positiv och en negativ roll. Den positiva är där barnet/barnen själva tar initiativet till att
hjälpa till och på det sättet får en positiv känsla av vad hon eller han gör, den negativa rollen är när
barnet mot sin vilja får agera stötdämpare på uppmaning från pedagoger och lärare. I dessa
observationer såg vi hur barnen själva tar initiativet till att hjälpa till.

Maktstrukturer
Exempel 1:
Två pojkar och två flickor (4–6 år) befinner sig vid basketplanen. Johanna tar bollen och kastar
till Leo, Leo tar bollen och springer iväg med bollen tillsammans med Peter. Efter stund
kommer pojkarna tillbaka.
Johanna och Vera: Kom tillbaka!
Vera: Jag har faktiskt övat mycket, jag går på träning.
Leo: Jag tar dig lätt!
Johanna: Vi kan reglerna!
Leo och Peter svarar inte utan fortsätter passa till varandra, flickorna går därifrån.
Exempel 2:
Fem flickor (4-5 år) befinner sig på plan mark täckt med snö.
Emma (äldsta flickan: Vi gör änglar!).
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Alla flickorna lägger sig ner på snön och börjar göra änglar.
Ellen: Kan vi inte leka gömme?
Ellen får inget svar, utan fortsätter att göra änglar.
Ellen: Snälla vi kan väl leka gömme?
Emma reser sig upp och springer till lilla rutschkanan, de andra flickorna springer efter.
Emma: Gör som jag! Springer upp mot rutschkanan.
Ellen: Jag tar andra hållet!
Emma: Nej! Då får du inte vara med!
Ellen: Marie! (pedagog) Jag får inte vara med!
Marie tittar upp och får ögonkontakt med Emma.
Emma: Det får du visst bara du gör som vi!
Ellen går ifrån rutschkanan.

Analys maktstrukturer
Vi såg hur två flickor uteslöts i en basketmatch, där pojkarna nonchalerade genom att inte passa bollen.
Även när den ena flickan påpekar att hon tränar basket och kan reglerna så nonchaleras flickorna.
Utifrån Berit Ås härskartekniker kan vi se en objektifiering d.v.s. istället för att bli behandlad som en
kompetent, tänkande och kännande person så nonchaleras flickorna. Vid ett annat tillfälle såg vi hur en
flicka uteslöts ur en lek där hon kom med förslag men nonchalerades av den äldsta flickan, här kan vi
utifrån Berit Ås se en splittring. Även att inte svara på frågor och inte berätta vad som gäller i leken kan
också ses som undanhållande av information. Utifrån observationerna kan vi se att härskarteknikerna
går in i varandra och kan tolkas på olika sätt beroende på vilken observatör som analyserar resultatet.

Diskussion
Inom detta avsnitt kommer vi att diskutera det resultat vi har fått fram i vår undersökning. Vi kommer
också att diskutera valet av metod och hur metoden påverkade vårt resultat. Vidare kommer vi att
reflektera kring hur man kan arbeta vidare på vår förskola inom ämnet genus i uteleken. Denna studie är
en kvalitativ studie med ett färre antal informanter. Utifrån detta går det därför inte att dra några
generella slutsatser kring våra forskningsfrågor. I våra observationer såg vi att barnen till stor del lekte
könsöverskridande. Vi anser att ett stort ansvar vilar på pedagogerna. Aktiva pedagoger som aktivt
deltar i barns lek har större möjligheter att påverka barnen och på så sätt bryta de könsstereotypa
mönster som uppstår i deras lek. Det går inte att uppfylla det pedagogiska uppdrag vi har som pedagoger
enligt(Skolverket 2016) där står det att vi aktivt ska sträva efter en förskola som motverkar stereotypa
könsmönster, om inte pedagogerna själva arbetar aktivt för att motverka dessa mönster. Vi tror att det
som saknas är kunskap om hur barn samspelar och tar intryck av traditioner och normer. För att kunna
uppfylla det som står i Lpfö 98 samt arbeta aktivt med jämställdhetsarbete, så krävs det enligt oss en
ökad medvetenhet hos pedagogerna. I den fria leken kan barnen skapa sina egna lekar och grupperingar
för leken. Löfdahl (2004) som studerat förskolebarns gemensamma lekar menar att i pojkars lek kan
man främst se spänning och äventyr medan flickors lek har under teman som makt och maktlöshet.
Sandberg och Vuorinen (2008) pekar på vikten av att barnen ska ha tillgång till den hemliga lekvärlden
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och efterfrågar möjligheten för barnen att ha lekvärldar där vuxna inte har inblick. Men hur rimmar detta
med kravet på pedagogerna att de ska ha ständig uppsyn över barnen ur säkerhetssynpunkt? ÄrlemalmHagsér (2008) menar att det finns studier som visar att barn vid utelek där vuxna inte finns närvarande
utsätts för kränkande behandlingar, mobbing och uteslutning. Detta ställer höga krav på pedagogerna att
samtidigt som frihet ges för leken i avskildhet ha kontroll av vad som händer i kamrat grupperna.
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Bilaga 1

Observationsschema

Observation nr:

Datum:

Observatör:

Totalt antal barn:

Tid

Antal/Kön/Ålder

Område

Aktivitet/Lek
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Vem skapar lekmiljöerna på förskolan
- pedagogerna eller barnen?
Ulrika Persson & Madeleine Mårtensson

Inledning
När det blev klart att vi skulle få delta i en forskningscirkel kring genus var vi på det klara med att vi
ville involvera barns inflytande då det är en tydlig målbild i vår strategi. Strategi är en planläggning för
vår förskolas verksamhet och för hur vi ska arbeta utifrån prioriterade mål som står skrivna i Läroplan
för förskolan (2016). Vi har valt att ha ett prioriterat mål kring barns inflytande. Vi vill att de ska vara
delaktiga på olika sätt, både i vad verksamheten ska innehålla men också förstå att de har rätt i att
uttrycka sin åsikt. Vi vill även att de ska vara medvetna om att de kan själva påverka sin dag på
förskolan.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och
därmed få möjlighet att påverka sin situation.
(Skolverket, 2016, s 12)

Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten
och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya
erfarenheter, kunskaper och färdigheter.
(Skolverket, 2016, s. 9)

Inför vårterminen 2017 flyttade vi in i nya lokaler. Inför flytten till vår nya förskola och våra nya lokaler
tog vi oss en funderare på hur inomhusmiljön var utformad på vår gamla förskola. Vi konstaterade att
många av barnen ofta sökte sig till samma lekmiljö och använde sig av samma material. Det blev ingen
variation. Många lekte dessutom med samma kompisar varje dag och sällan könsöverskridande. I och
med flytten gavs det tillfälle att bryta gamla mönster med hur inomhusmiljöer är utformade, hur pass
tillåtande de är och vilken möjlighet barnen ges att utöva inflytande över var de vill leka och med vad.
Vår tanke är att barnen ska få vara med och bestämma över material som erbjuds i verksamheten, i de
nya lokalerna och att vi inte namnger rummen specifikt utifrån en lekmiljö utan barnen själva får
påverka vad de leker i respektive rum och då kunna leka mer könsblandat.
Vi har lekmaterial tillgängligt i så kallade leklådor och barnen tar den leklåda de vill ha för stunden och
går därefter till det rum de vill leka i. I ett av rummen är där bara plats för ett begränsat antal deltagare.
Detta för att rummet är väldigt litet och akustiken är inte tillfredsställande. Möbler som finns på
avdelningen kan flyttas runt mellan de olika rummen. På så vis kan detta tillsammans med leklådorna
hjälpa barnen att utveckla deras lek.

Syfte
Syftet med vår studie är att synliggöra barns inflytande kopplat till förskolans lekmiljö och ett
genusperspektiv.
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Forskningsfråga
Vi vill få syn på vad barnen väljer att leka med, var de väljer att leka samt vem de leker med, relaterat
till ett genusperspektiv.

Litteraturgenomgång
Wedin (2011) beskriver vad det innebär att anlägga ett genusperspektiv. Då granskar man kritiskt och
problematiserar innehållet i sin verksamhet och undervisning. För förskolan kan det exempelvis handla
om vilket lekmaterial som finns och hur det presenteras. Halldén (2007) menar att när man tittar på hur
en plats tas i bruk, förändras bilden av vad en plats är möjlig att användas till. Nordin Hultman (2005)
menar att det är traditionsbundet hur en förskola i Sverige är inredd och utrustad och är inte alltid så
reflekterat utan man har tagit det för givet att det ska vara så. Detta mönster är något vi kan vi se både på
vår egen förskola men även på andra förskolor som vi besökt eller arbetat på. Till exempel så är ett
dockrum ett dockrum och används endast i det syftet.
Variationen av arbetsformer bidrar till att det finns en mängd olika möjligheter för barnen att utöva
inflytande i förskolan, både på eget initiativ, genom möjligheter som pedagogerna skapat, och även indirekt
genom att pedagogerna tar hänsyn till barnens intressen när verksamheten planeras.
(Westlund, 2011, s. 164)

Strandberg (2006) menar att rummen på förskolor väcker tankar till barnen och förmedlar förväntningar,
kunskaper, känslor och erfarenheter. Svaleryd (2002) nämner i sin bok, att flickor oftast väljer flickor,
ett speciellt rum och för dem könsstereotypt material och att de gärna leker nära de vuxna medan
pojkarna leker helst långt bort från de vuxna men även de leker helst med varandra, i speciella rum och
med material som är typiska för deras kön. Eftersom materialet har en stor påverkan i barnens vistelse
på förskolan så har vi valt att titta på vilka leksaker barnen väljer samt vilka rum de vill vara i. I
Olofsson (2007) kunde vi läsa om de könsmärkta rummen. Hon menar att möbleringarna i rummen på
en förskola har en stark könsstämpel och när barn börjar i förskolan så vet de vilka rum som passar
deras kön. Detta är något vi vill förändra så att barn kan leka könsblandat och välja lekmaterial som inte
är stereotypa för könet. Enligt Dolk (2013) används en metod som går under olika namn såsom
“valstund”, “barnens val” av många förskolor som arbetar med jämställdhet. Även Wedin (2011) skriver
om en förskola som organiserade valstunder för att uppmuntra barn att leka över könsgränserna, samt
pröva och få förtrogenhet med allt material. Dolk (2013) har i sin undersökning, vid sådana typer av
valstund, uppfattat att nya konstellationer bildades i barngruppen. Valstunderna har i deras fall utformats
så att barnen har fått dra ett kort som bestämt deras kommande aktivitet. Eftersom att vi har valt att ta
med barns inflytande i vår forskningsfråga anser vi att det Dolk nämner om utförande av valstund, inte
överensstämmer med vårt tänk och är inte den metod vi vill använda oss av. I Läroplan för förskolan
(Skolverket 2016) står det att läsa att:
… 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)

Barnen får, enligt oss, inte utöva sitt inflytande om vi ska be dem dra ett kort med förutbestämd
aktivitet. Vi vill att barnen själva aktivt ska välja aktivitet, lekkamrater och vistelserum. I Läroplan för
förskolan (Skolverket, 2016) under avsnittet om förskolans värdegrund och uppdrag, står att läsa att:
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verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande.
(Skolverket 2016, s 7)

Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU, 2006:75) slår fast att de leksaker och material som ofta
förknippas med ett visst kön har en tendens att förvaras i olika rum, avgränsade med väggar och dörrar
som hindrar att de blandas. Detta leder enligt delegationen lätt till att pojkars och flickors lek sker på
olika platser och med olika leksaker, vilket stärker uppfattningen om att det finns flick- respektive
pojkleksaker. Nordin-Hultman (2005) menar också att en sådan planlösning, med olika rum för olika
aktiviteter, uttrycker starka inrutnings- och avgränsningsprinciper. Detta gör att det material som finns
tillgängligt till barnens lek ofta är starkt reglerat av oss vuxna. Ofta är också material placerat så att barn
inte naturligt kan få tillgång till det.
Henkel (2012) menar att man, för att förstå ojämställdhet och att det går att förändra, är det viktig att
kunna skilja på kön och genus. Kön står för det biologiska könet och med genus menar man det sociala
könet. Med det sociala könet menas det som anses vara feminint respektive maskulint. Wedin (2011)
skriver att våra attityder och värderingar skapar genus men att detta har olika uttryck beroende på vilken
miljö, tidsepok eller var i världen vi befinner oss. Jämställdhet handlar om att bredda det sociala könet
samt vad vi förväntar oss av flickor respektive pojkar.

Metod
Vi vill få syn på, relaterat till ett genusperspektiv, vad barnen väljer att leka med, med vem samt var de
väljer att leka. För att få syn på detta kommer vi att göra en kvalitativ undersökning. Upplägget i Patels
bok (2011) beskriver att en studie måste planeras. Det innebar i vårt fall att vi ska bestämma oss för vem
som ska medverka, hur vi ska samla information, om vi ska göra en förundersökning samt bestämma
undersökningens tidsplan.
Det måste vara ett urval bland barnen då vi inte har möjlighet att observera 22 barn. Vi valde att
observera 4 flickor och 4 pojkar. För att få det så brett som möjligt valde vi att ta med varje åldersgrupp
och valde då en flicka och en pojke i samma ålder för att kunna jämföra. Vi använde oss av
observationer dokumenterade med papper och penna. Denna metod passade vår barngrupp bäst då
barnen inte var vana att bli videofilmade och det blev inget naturligt inslag i vårt arbete om vi skulle
använda oss av filmning. Om metoden att använda observationer, står att läsa i Patel (a.a.) att saknar
någon förmåga att kommunicera verbalt så är observationsmetoden den enda möjliga tekniken och
dessutom kräver den mindre form av aktivitet och samarbete av de utvalda individerna än de flesta
andra tekniker. Vi vill att barnens lek flyter på och då är observation en bra metod för då behöver de inte
bli störda i sin pågående aktivitet.
Vi observerade under tre veckor och skrev en loggbok. Detta för att kunna fånga så många tillfällen som
möjligt under en dag och för att få syn på om de utövar sitt inflytande i att nyttja alla rummen till sin lek,
se vilket material de väljer samt få syn på mönster i barnens val. I Wedin (2011) beskrivs hur Jämo
(jämställdhetsombudsmannen) har tagit fram något som heter husmodellen. Det är en kartläggning av
den fysiska miljön i en förskola. Under våra observationer, markerade vi pedagoger på karta över de
tillgängliga rummen, var barnen valde att leka. Vi observerade också vilken leklåda barnen valde och
med vem barnen lekte med. Detta skrevs dock ner på ett separat papper. I Wedin (2011) framgår att
syftet med en sådan undersökning är att påvisa och synliggöra om inomhus och utomhus-miljöns
användning sker på lika villkor för pojkar och flickor.
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Etiska avvägningar
Inför vår studie kring barns inflytande, valde vi att informera vårdnadshavarna på ett
vårdnadshavarmöte. Där förklarade vi syftet med vår rapport och hur vi skulle gå tillväga och att detta
sker helt anonymt och att inga barn kommer att kunna identifieras. Det insamlade materialet kommer
endast att användas i studien. Detta i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsprinciper under rubriken
nyttjandekrav.
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för Forskningsändamål
(Vetenskapsrådet 2002, s 14)

Föräldrarna gavs möjlighet att avböja till deras barns medverkan. Detta i enlighet med Vetenskapsrådets
forskningsprinciper under rubriken informationskrav.
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte
(Vetenskapsrådet 2002, s 7)

Resultat
När vi analyserade våra observationer, kunde vi finna mönster som upprepade sig. Utifrån dessa
mönster kunde vi välja nyckelord att använda oss av, när vi fortsatte vår analys av observationerna.
Dessa är kategoriserade i resultatdelen utifrån följande kategorier:
Lekmiljön som föränderlig och Barn gör nya konstellationer av lek, material och kamrater
Här letade vi mönster kring vem barnen valde att leka med, vad för material de valde i sin lek och
var/hur dem nyttjade lokalerna som de valde att leka i?

Lekmiljön som föränderlig
Vi har valt att använda oss av att ha material i så kallade leklådor som finns placerade i en bokhylla.
Barnen väljer där vilken/vilka lådor de vill leka med och tar sig till det rum de vill leka i. Det finns lådor
med barbiedockor, djur, tågbana, Plus-Plus, servis, dockor, Duplolego, bygglek, kaplastavar. I ett rum
har vi pysselmaterial såsom pärlor, pennor och ritpapper. I vår undersökning har vi valt att titta på vad
barnen väljer för material utifrån det vi har att erbjuda på avdelningen, med vem de leker med och var
de väljer att placera sitt material.
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En sammanfattning av observationerna utifrån val av lekmiljö ser ni i figur 1.

Figur 1. Husmodellen. Gröna prickar = pojkar. Gula prickar = flickor
Barnen tar för sig av leklådor och använder sig av alla rummen på avdelningen. Rummen nyttjas lika
mycket av flickor och pojkar. Det finns inget rum som används mer av det ena könet än det andra.
Däremot så används inte det rum som ligger längst in på avdelningen nästan alls och när det användes
var det av en flicka som lekte med dinosaurier. Barnen benämner inte heller rummen som “dockrum”
eller “byggrum” utan istället används färgen på fondväggen som benämning, dvs lila rummet och blå
rummet.
Det vi också fått syn på är att materialet som vår avdelning erbjuder blandas av barnen själva och att vi
upplever att de flesta av barnen förstått att miljön är föränderlig efter deras önskemål. Som exempel kan
ges att två flickor valde att leka med servis och köket i det lila rummet. Så småningom kommer fler barn
in i rummet med annat material och annan lek. Flickorna bestämmer sig då för att byta till det blå
rummet för att kunna leka mer ifred. För att kunna fortsätta med samma lek måste då köket flyttas med
in och därav frågar de en pedagog om hjälp att flytta möblemanget.
Under en observation lekte en flicka med leksaksköket i ett rum tillsammans med två andra flickor. De
upplevde då att de blev störda av andra barn och valde då att flytta servis, dockor och leksaksköket in i
ett nytt rum. Det vi också ser är att variationen är stor på vad barnen sysselsätter sig med men vi kan inte
se att barnen leker stereotypiskt för sitt kön. Det är ungefär lika många pojkar som flickor som leker
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med lego, byggmaterial, spelar spel, leker med djur etc. De material som faktiskt skiljer dem åt är pyssel
och servisen. Det vill säga att sitta och pärla eller rita, där är det fler pojkar än flickor som gör detta. Det
är övervägande flickor som leker med servisen, trots att möjligheten att använda materialen är lika för
båda könen.

Barn gör nya konstellationer av lek, material och kamrater
Barnens inflytande får vi syn på i vår undersökning genom att titta på med vem de väljer att leka med,
vad för material de väljer och hur de väljer att använda materialet.
Barnen skapar själva “rum i rummen” där flera olika lekar kan pågå utan att de störs av varandra. I ena
hörnet av rummet, lekte några pojkar med köket och dukade upp mat. I andra hörnan av rummet leker
två flickor med dinosaurier bladat med hästar. Efter ett tag blir hästarna hungriga och då blir dessa två
pågående lekarna en gemensam lek.
Vid ett observationstillfälle bytte en pojke rum att vistas i. När han tillfrågades varför han bytte, så sa
han att han blev störd när han lekte. Detta visar på att pojken förstått att man kan byta rum utan att
behöva byta aktivitet. Han tog helt enkelt med sig det han lekte med in i ett nytt rum, där han upplevde
att han inte blev störd.
Leklådornas användningsområden styrs av barnen själva och de bestämmer också själva med vem de
ska leka. Det är inte vi pedagoger som gör gruppkonstellationer. Många av barnen ger uttryck för att ta
in material från andra avdelningar till vår avdelning. Vid ett tillfälle uttryckte sig en flicka på följande
sätt: “Jag skulle vilja leka med stora dinosaurier. Kan vi låna dem till vår avdelning?” Detta hade hon
dessutom gett uttryck för hemma. Av de barnen vi observerat, leker flertalet könsöverskridande. T.ex. är
det är mer vanligt att pojkarna leker med leksaksmaten och dukar fram fika, än att flickorna gör det. Vi
upplever att barnen inte längre ställer frågan “får vi ha detta här?” utan de vet att det är tillåtet att flytta
material och mindre inventarier. En annan sak som vi fått syn på är, att det finns de barn i gruppen som
väljer att leka själva. Det finns också de barn som inte påbörjar en lek själva utan ansluter endast i
pågående lek, men där de i den lek de ansluter till ibland kan bjuda in nytt material så att leken kan
utvecklas ytterligare. Vi ser att det bildas nya kamratkonstellationer vilket bidrar till att det skapas nya
relationer i barngruppen.

Analys
I Vygotskij i praktiken (Strandberg 2009) beskrivs den sociokulturella teorin med att vi människor lär
oss först tillsammans med andra människor, som sedan leder till eget lärande. Gruppsammansättningen
och materialet blir det viktigaste och inte könet.
Wedin (2011) förstärker metoden att välja att ta bort tidigare beteckningar på de olika rummen, som
bilhörna, dockvrå m.m. och ge rummen mer neutrala namn. Vi valde att kalla våra rum för blå rummet
och lila rummet. Att ta bort de traditionella beteckningarna på rummen inne på avdelningen tycker vi
har fallit i god jord. Vanligt förekommande på förskolor är att rummen har fått benämning efter
innehållet i det. Barnet får då direkt veta när det börjar på förskolan vad det förväntas leka med i de
respektive rummen. Både i inne- och utemiljön behövs det skapas rum för normbrytande aktiviteter, där
målet är att alla ska kunna leka med alla saker överallt. Men för att detta mål skall kunna uppnås på
förskolor behöver man göra en analys av hur förskolans rum och gård används idag och om de är
“öppna” för alla barn i verksamheten (Salmson & Ivarsson, 2015).
Inför vår flytt till nya lokaler gavs vi tillfälle att bryta tidigare mönster och det gavs också möjligheter
att förbereda barnen för det nya arbetssättet. I vårt arbetslag diskuterade vi hur barnen använt våra gamla
lokaler och konstaterade att det var som tidigare forskning påvisat. Pojkarna lekte gärna i dockrummet
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som låg längst bort och det blev gärna “busigare” lekar. Flickor och pojkar interagerade inte så mycket
med varandra och lekte inte könsöverskridande. Precis detta nämnde vi tidigare att Svaleryd tagit upp i
sin bok.
Genom att förändra vårt arbets- och förhållningssätt har vi fått syn på följande:
●
●
●
●
●

barnen leker mer könsöverskridande
väljer inte enbart det för könet stereotypa materialet
barnen väljer nya miljöer och material mer frekvent, inte samma som “bästa kamraten”
det har blivit nya kamrat-konstellationer
barnen ser alternativ på var de vill vistas i leken

I husmodellen konstaterar vi att alla rummen utom ett används regelbundet. De övriga rummen används
frekvent både av flickor och pojkar och gärna tillsammans. I Wedin (2011), stod att läsa att pojkar oftast
valde rummen längst bort från pedagogerna och flickorna gärna höll sig så nära som möjligt. Så är inte
fallet på vår avdelning. Det rummet som är längst bort används sällan och när det gjorde det, var det en
flicka som tog det i bruk. Valet av material följer inte det stereotypa för könet utan i dock-leken kan
mycket väl både dinosaurier och kaplastavar vara med och utveckla leken. I och med detta blir leken
mer köns- och åldersöverskridande. Det blir mer materialet som styr val av lek och inte vilka kamrater
som medverkar. Barn som förut alltid lekte med samma kamrat, har nu vidgat vyerna och nya
kamratkonstellationer har bildats. En annan aspekt är vi upplever att barnen kan “landa i” lekar längre
stunder eftersom de inte behöver avbryta för att välja annat material. Vi menar att de inte behöver
förflytta sig till ett nytt rum för att just där finns det material de efterfrågar. Barns inflytande, att kunna
påverka sin vardag på förskolan, har utökats. De styr numera mer över sina val av aktiviteter och vi
pedagoger bidrar nu istället med att bredda materialet till barnens lekar utifrån barnens egna önskemål.
Svaleryd (2002) påpekar att valet av leksaker har en avgörande roll för vad man anser att pojkar ska leka
med, och vad man anser att flickor ska leka med. Olofsson (2007) hänvisar i sin bok till Birgitta Fagrell,
som menar att flickor är mer benägna att överskrida könsgränser och gå in på “manliga domäner” än
tvärtom. I SOU 2006:75 kan vi läsa att
"de pojkar som bryter mot könsnormer och ger sig in på traditionellt “flickiga” arenor ses helt enkelt som
avvikare i större utsträckning än flickor som bryter mot könsmönstren."
(SOU 2006:75 s. 69)

Vi kan se att detta inte stämmer överens med vår undersökning, då det till exempel är fler pojkar som
väljer att pyssla än flickor utan att det verkar ses som avvikande vare sig hos pedagoger eller övriga
barn. En bidragande faktor till detta tror vi är för att vi valt att använda oss av leklådor och att vi har ett
tillåtande förhållningssätt till hur material blandas i de olika rummen.

Diskussion
Då vi mitt i vårt läsår, flyttat till nya lokaler, såg vi en möjlighet att få fram tänket med vår forskning i
praktiken. Utifrån litteraturen har vi läst om hur benämning av rummen och dess utformning kan forma
barnen till tankar kring vad rummen får och ska användas till. I och med flytten har vi fått tillfälle att
kunna plocka det vi anser vara godbitarna kring tidigare forskning och förankra dessa i vår verksamhet.
Som ett exempel har vi valt att inte namnge något rum på vår avdelning utifrån specifika lekmiljöer
såsom dockvrå eller byggrum. Istället heter våra rum kort och gott bara blå rummet och lila rummet
(detta är färgen på fondväggen).
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Barnen har fått möjlighet att själva välja vad som ska finnas i fast material i rummen i samråd med oss
pedagoger. Vi har då också påpekat att allt material utom det fasta såsom soffa, tv etc., är flyttbart
mellan rummen. Materialet på avdelningen är placerat på så sätt att barnen själv ska kunna ta det som de
behöver utan att behöva fråga en vuxen. På så vis kan dessutom leken bara fortskrida utan uppehåll för
att de saknar något material de inte kan få tag på. Samtal och kommunikation mellan barn, och mellan
barn och vuxna är nödvändigt och ska ges en framträdande plats, för att utifrån barns perspektiv och
inflytande skapa en tillåtande miljö i förskolan (Arnér 2009). Om barnen vill leka med leksaksköket så
kan man flytta in detta i det rum barnen vill vistas i för stunden. Vi fick syn på att de anammat detta vid
det tillfälle då det var barn som upplevde att de blev störda av i sin lek av andra barn. De valde då att
flytta in köket i ett annat rum och fortsätta sin lek där.
Vi pedagoger strävar efter att vara öppna och tillåtande i hur miljöerna ska användas. Med
genusperspektiv menas att man kritiskt granskar och problematiserar innehållet i sin verksamhet utifrån
de föreställningar om kvinnligt och manligt som finns där (Henkel 2012). Det som är viktigt är att det
går att förändra och vidga normerna och att vi pedagoger är öppna för denna typ av förändring. I
arbetslaget diskuterar och observerar vi hur lek-miljöerna och materialet används. Vi utmanar barnen
genom att möblera om med de större inventarierna, såsom soffa och ställningar med byggklossar. Detta
för att synliggöra möjligheterna för barnen och få dem att förstå att miljön är föränderlig. Barnen vet att
vi finns där och hjälper de både med material och stöttar de i att utveckla leken. Ett exempel är en flicka
som vid ett tillfälle kom till oss och ville leka med stora dinosaurier. Dessa fanns inte på vår avdelning
utan hon hade sett de på en annan avdelning. Flickan föreslog att vi kanske kunde låna de och så blev
det. Barnen på avdelningen kommer även med förslag med önskemål om inköp av material till
avdelningen. Att se möjligheter och ha miljön föränderlig är något vi kommer att fortsätta arbeta efter.
Denna typ av utformning, när det gäller barns inflytande i lekmiljön, kan vara till nackdel för de barn
som av olika anledningar har svårt att utöva sitt inflytande. För dessa barn behöver vi göra särskilda
insatser för att synliggöra deras möjlighet till att påverka sin dag på förskolan. Detta kan t.ex. ske genom
bildstöd där de visar vad de vill leka med och i vilken miljö de vill vistas i. På så vis kan de också få en
chans att ha inflytande på sin vistelse i förskolan och på sikt kan det leda till att de spontant kan välja
både rum och aktivitet. Då kanske bildstödet inte behöver vara lika aktivt.
Vi är fullt medvetna om att vi gjort vår studie om större barn som snabbt anammat vårt arbetssätt. När
det gäller att föra in detta arbetssätt på t.ex. småbarnsavdelning kan bildstöd även här vara ett alternativ.
Detta för att inte styra in barnen på vad som är könsstereotypiskt och att rummen inte blir könsmärkta
från allra första början, utan att redan från start lära barnen att både miljö och material är föränderligt.
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