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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att fördjupa våra kunskaper i hur interaktionen mellan pedagogen 

och eleverna bidrar till att skapa kön i samlingen. Vårt fokus har varit på pedagogens 

bemötande av barnen och hur flickor och pojkar kommunicerar i samlingen. Empirin 

samlades in med hjälp av kvalitativa observationer i en skolklass, årskurs ett, och en 

förskoleklass. I vårt resultat framgår det hur pojkar får mer utrymme i samlingen och flickor 

har mer tålamod att vänta på sin tur. Det visade sig även att pojkarna hade djupare samtal med 

pedagogerna och fick fler följdfrågor än vad flickorna fick. Det var även vanligt att pojkarna 

ifrågasatte pedagogens uttalande medan flickor tog mer närkontakt med pedagogen. När det 

kommer till pedagogens bemötande av eleverna visade det sig att hon använde en mjukare 

samtalston till flickorna.  

En slutsats vi drar är att det finns en tydlig fördelning mellan könen i samlingen och att 

skillnaderna mellan pojkars och flickors sätt att kommunicera är stor, likaväl som pedagogens 

bemötande till de olika könen.  

Nyckelord: Bemötande, genus, könsstereotyp, samspel, samtal.   
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1.Inledning 

I vår blivande lärarroll kommer vi alltid att ställas inför olika möten med pojkar och flickor, 

där vårt handlande kan se olika ut beroende på vilket kön vi möter. Genus är idag ett aktuellt 

ämne, både inom skolans väggar och utanför. När ett barn föds anpassar vi vårt beteende ofta 

omedvetet beroende på vilket kön barnet har och förväntningarna på barnet börjar oftast redan 

innan barnet är fött. En fråga som alla ställer till de nyblivna föräldrarna är ”vad blev det?”
1
.   

I skolan bär eleverna med sig erfarenheter och uppfattningar om hur de ska bete sig, likaväl 

som pedagogerna har förväntningar på hur pojkar och flickor ska handla. Vi tycker att detta  

är ett intressant ämne och även fast vi upplever att det finns mycket forskning kring ämnet 

anser vi att det fortfarande är något som behöver bearbetas.  

I denna undersökning kommer vi att studera pedagogens och elevernas interaktion under 

samlingen i skolan. Vi har valt att granska detta ämne därför att vi sedan tidigare har sett att 

det är vanligt med olika bemötanden från pedagogen till eleverna, likaväl som från eleverna 

till pedagogen. Under interaktionen mellan barnen och pedagogen är båda parterna delaktiga i 

vad som skapar kön, det är inte bara beroende på vad den ena parten gör eller uttrycker, utan 

detta är ett ständigt pågående samspel. 
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1.1 Bakgrund 

I läroplanen för grundskolan står i skolans värdegrund och uppdrag att skolan skall arbeta för 

att ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla”
 2

. Detta visar tydligt att vi som pedagoger måste arbeta 

jämställt med eleverna och göra dem medvetna om alla människors lika värde. Det står även 

att ” ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön...” 

Pedagoger bör arbeta aktivt med att motverka de traditionella könsmönster som kan 

förekomma i skolan. I läroplanen för grundskolan står det även i skolans värdegrund och 

uppdrag att:  

” Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 

möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i 

skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att 

forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 

har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför 

ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet.” 

Utifrån dessa citat skapas en tydlig inblick i att vi som pedagoger ständigt måste arbeta för att 

motverka de förutfattade meningar som kan finnas när det gäller genus och stereotypa 

könsmönster. 

I skolan är språket en viktig del av lärandet och elevers identitetsutveckling. I läroplanen för 

grundskolan står det att varje elev ska få stärka sin potential att bland annat kommunicera. 

Vid morgonsamlingar kan eleverna få utveckla detta i interaktion med pedagog och andra 

elever. Vi har format vårt syfte utifrån det vi tycker är intressant och som visas är viktigt i 

läroplanen, så som förhållandet till varandra och språkets betydelse.   
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1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt arbete är att fördjupa våra kunskaper om hur interaktionen mellan pedagogen 

och eleverna i samlingen bidrar till att skapa kön. 

 

 Vilka föreställningar om kön kommer till uttryck i pedagogens bemötande av barnen i 

samlingen?  

 Hur kommunicerar flickor och pojkar i samlingen och finns det någon skillnad 

däremellan?  
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2.Litteraturgenomgång 

Begreppet genus är något som idag är mycket omtalat, både i skolans värld, arbetslivet och i 

det vardagliga livet. Förväntningarna på barnet är olika beroende på om det är en flicka eller 

pojke och det börjar redan på BB eller till och med under graviditeten. Man kan t.ex. säga att 

om man känner en hård spark i magen så skulle det kunna bli en fotbollsspelande pojke.
3
 

Undersökningar som gjorts under tidigt 2000-tal visar att ett barn kan behandlas olika av 

vuxna beroende på om det är en flicka eller pojke, könet bestämmer nästan hela vårt 

förhållningssätt.
4
 Thomsson och Elvin-Nowak

5
  skriver att vi människor skapar kön i den 

situation som vi lever i och att skillnaden som finns mellan män och kvinnor inte är något som 

skapas av sig själv. Med genus menar vi hur man som person förhåller sig till respektive kön 

och hur man bemöter flickor och pojkar vid ett socialt samspel.  

Maskulinitet och femininitet är inget som vi föds med, utan detta är något som vi människor 

själva konstruerar och skapar, hur vi bemöter pojkar och flickor formar deras självbild av hur 

man ska vara.
6
 Wahlström

7
 menar att pojkar inte får samma chans att bygga upp en positiv 

självbild som flickor eftersom de ständigt ges bekräftelse baserad på negativa förväntningar 

som t.ex. ”Att du aldrig ska lära dig att hänga upp kläderna”
8
, de får alltid stå i centrum för 

det negativa. Det händer ofta att vuxna ser på pojkar som oömma och flickor som sköra, 

vilket kan leda till att flickor bygger upp en rädsla till omgivningen och uppfattar det som att 

de måste vara försiktiga så att de inte skadar sig, medan pojkar får ett större mod till 

verkligheten och vill bevisa vad de kan (detta var något som Wahlström konstaterade i sin 

studie under år 2003.
9
) 
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Wahlström
10

  skriver att flickor och pojkar lever i samma värld, men utvecklas i olika, den 

tydliga rollfördelningen mellan dem finns just därför att de är pojkar och flickor. När vuxna 

behandlar dem olika sker detta på grund av deras förväntningar, vilket leder till ett 

särskiljande mönster. Pedagoger i förskolan och skolan vill kunna förutse vad som kan 

komma att hända bland eleverna, och har ett stort behov av att kunna göra det, därför skapas 

problem när eleverna inte följer traditionella könsmönster, med problem menar Wahlström att 

det hindrar pedagogen att göra som han/hon alltid har gjort och att det rubbar tryggheten i 

yrkesrollen, eftersom pedagogen är van att flickor och pojkar handlar på ett visst sätt. Tallberg 

Broman
11

 skriver i början av 2000-talet att föreställningarna kring vad som är manligt och 

kvinnligt sätter gränser för hur pedagogen och läraren formar eleverna. Hon menar att man ser 

pojkar/män som starka och rationella och kvinnor som emotionella individer.  

Einarsson och Hultman
12

 skriver under mitten av 1980-talet att när barn börjar känna igen sig 

själv som antingen en pojke eller en flicka börjar barnen uppskatta kännetecken som är 

typiska för det egna könet. De värderar sina egna egenskaper som viktigare än kännetecken 

från det motsatta könet, t.ex. killar kan uppskatta bilar mer än en dockvagn och flickor kan 

uppskatta en docka mer än ett flygplan. Pojkar och flickor får uppfattningar om hur man ska 

bete sig utifrån respektive kön, flickor har inställningen att de ska vara tysta, vänta på sin tur 

och hjälpa fröken, medan killar bråkar, tävlar och talar högt.  I undervisningen  tar pojkarnas 

”bus” kraft från läraren, och uppmärksamhet från flickorna. Genom detta vänjer sig pojkarna 

vid hårdare tag och att vara i centrum av situationerna, vilket leder till att flickorna får som 

vana att vara i skymundan.
13

 Hirdman
14

  skriver under tidigt 2000-tal om hur vi förstärker de 

stereotypa könsmönstren om vad som är manligt och kvinnligt, genom olika situationer, 

såsom exempelvis samlingar i skolan.  

Svaleryd
15

 menar att det är i bemötandet och samspelet med andra människor som barnen 

formar upplevelser om vad det innebär att vara pojke eller flicka. Denna genus-socialiserande 

process är något som pågår ständigt i skolans vardag, vilket Svaleryd studerade under tidigt 
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 2000-tal. Utifrån detta provar pojkar och flickor att utforska olika sätt att bete sig, handla och 

vara på, vilket i sin tur skapar tysta överenskommelser genom de reaktioner och den respons 

barnet får. Detta leder till att barnet intar olika positioner som är lämpliga endast för pojkar 

respektive flickor. I hög grad kan man se kön som en social egenskap och ett resultat av 

dagens könsuppdelning. När pojkar visar känslor genom att t.ex. gråta så associeras det till att 

de är arga, medan flickor anses vara ledsna
16

.   

När vuxna talar till barn anpassar de omedvetet sin samtalston efter de föreställningar de har 

om barnet, alltså om det är en flicka eller en pojke. Bemötandet och valet av samtalston 

varierar beroende på om den vuxne tilltalar en pojke eller flicka. När pedagoger talar till 

pojkar används oftast korta kommandon såsom ”Kom hit!” eller ”skynda dig!”, vilket också 

avspeglar sig i pojkarnas sätt att bemöta pedagogen. Pojkarna använder sig av korta 

uppmaningar till pedagogen genom att säga ”Hjälp mig!” och ”Fröken kom!”
17

. Einarsson 

och Hultman
18

  skriver under tidigt 80-tal att sättet att tala till pojkar förändras tidigare än till 

flickor. En pojke bemöts oftast med en mörk röst medan en flicka oftare bemöts med en ljus 

röst. Genom att vuxna talar till flickor med en mjukare ton så kan det bidra till att flickor 

därmed får lägre status eftersom de uppfattas som små och underlägsna. Det finns också en 

skillnad mellan pojkar och flickor som visar att flickor söker mer stöd under samtal, de är 

också beredda att ge mer stöd åt samtalspartnern. Genom detta upplever flickor att pojkar inte 

lyssnar på det de har att säga, medan pojkar i sin tur tycker att flickor bara håller med. 
19

  

Undersökningar som Wahlström
20

  gjort har visat att samlingarna i skolan ger mer talutrymme 

och uppmärksamhet åt pojkar än åt flickor, något som även Imsen
21

 konstaterar. Det har även 

visats att pojkar tar ordet oftare och anses ha bråttom till att få sina saker sagda, vilket leder 

till att flickorna hamnar i skymundan eftersom de sitter stilla och uppför sig. Flickor anses ha 

en bättre relation till pedagogen eftersom de oftast har djupare samtal tillsammans, trots detta 

får de finna sig i att om en pojke behöver hjälp under en lektion så får han gå före. Genom 

detta mönster så händer det ofta att flickorna får en biroll under lektionerna och samlingarna. 

Under flera tillfällen har det framgått att pojkar uppfattas som bråkiga och flickor som snälla, 

vilket kan leda till att barnen får en uppfattning om hur de ska vara utifrån pedagogens 

handlande i samlingarna.                        9 
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Pedagoger handlar omedvetet utifrån sina egna förutfattade meningar, detta gör att flickors 

och pojkars möjligheter att utveckla alla sina kompetenser fråntas dem, och chansen att inta 

sina egna roller minskas.
22

 Torstersson-Ed
23

 menar också att all forskning visar att pojkar tar 

mer plats i skolan än vad flickor gör och att både manliga och kvinnliga lärare skapar mer 

utrymme åt pojkar vid situationer såsom samlingar. Odelfors
24

 skriver också om hur pojkar 

bemöts med större intresse från pedagogen än vad flickor gör. 

Under ett flertal granskningar som gjordes av Einarsson och Hultman 
25

  under början av 80-

talet, har det visat sig att pojkar talar mer i offentliga situationer än vad flickor gör. Flickors 

röster anses vara mindre kraftfulla och därför har de svårt att fånga uppmärksamheten när de 

talar. Talaktiviteten som sker under samlingarna brukar ofta fördelas mellan en liten andel 

elever och den största andelen som pratar är pojkar. Under samlingarna svarar både pojkar 

och flickor  på frågor från pedagogen, skillnaden är att pojkarna ifrågasätter pedagogen mer, 

och kommer dessutom själva med frågor till pedagogen, medan flickorna oftast nöjer sig med 

att bara svara på frågorna.  

Under samlingarna pratar pojkar och flickor olika mycket, vilket kan ha att göra med hur de 

får ordet av pedagogen. Flickor räcker oftast upp handen när de vill säga något, medan pojkar 

får ordet genom att pedagogen ställer en fråga eller när de pratar rätt ut.
26

 Något som också 

har uppmärksammats av Svaleryd
27

, är att duktiga flickor inte får lika mycket 

uppmärksammat som duktiga pojkar. Inom skolan förstärks olikheter som är relaterade till 

genus, detta är något som visats i forskning och kan ses som ett hinder för både pojkar och 

flickor.
28

  

Gens
29

  skriver att det är vanligt att man i skolan placerar flickorna bredvid pojkarna för att på 

så sätt få ett lugn i klassrummet. Pedagogerna anser att skolsituationen ska vara lugn, och om 

man lyckas med detta menar man att kriterierna för en bra skola är uppfylld. En samling som 

är lugn anses vara en lyckad samling av pedagogerna, pojkarna får avbryta hur mycket de vill 

eftersom man menar att samlingen behålls lugn så länge det inte uppstår något bråk bland 

pojkarna.                       10 
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Flickornas roll i samlingen bli då att tillgodose pojkarnas behov, genom att tex. låta dem 

prata.  

Det finns en hel del äldre studier om samspelet mellan elev och pedagoger i skolan och vilken 

roll eleverna har, ur ett genusperspektiv. Ny forskning om detta förhållningssätt är begränsad 

och riktar sig främst mot förskolan. 

Enligt Claezon
30

 som gjort en studie under år 2008, är kön och etnicitet något som är en 

process som pågår ständigt genom ett samspel mellan människor, hon menar att det är något 

som är föränderligt i tid och kan se olika ut i olika kulturer. Något som Claezon bekräftade i 

sin studie var att pojkar fortfarande får mer plats av pedagogen medan flickorna fortfarande 

hamnar i skymundan, dock har hennes intervjuer med pedagoger visat att de inom skolan är 

medvetna om sitt förhållningssätt när de bemöter flickor och pojkar. 

Wernersson
31

 skriver i sin studie från 2009 att genus inte är något som endast skapas i 

relationer mellan individer av olika kön. Flickor och pojkar ifrågasätter, bryter gränserna och 

reglerna inom genusordningen, både i relationer med människor av samma kön och med 

människor av motsatt kön. Wernersson menar också att kvinnors och flickors position i 

samhället har förändrats, där de nu fått mer inflytande och en starkare social ställning. I 

dagens samhälle är personens kön en social egenskap och inte bara något biologiskt, vilket 

innebär att flickor och pojkar blir tilldelade roller som de ska vara ur ett socialt system, t.ex. 

killar är starka och flickor är blyga.  

Beroende på om man är pojke eller flicka så har man bestämda ramar för hur man ska vara 

utifrån förväntningar, normer och värderingar från omgivningen. Detta bidrar till att man blir 

placerad i ett fack som styr ens personlighet och intressen. Elmfeldt
32

 skriver om pojkars och 

flickors närhetsbehov och att det kan se olika ut i förhållande till modern, samt att flickor får 

sitt närhetsbehov i större grad tillfredsställt än pojkar. 
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Eidevald
33

  skriver att uppfattningarna om vad som är typiskt pojkaktigt och flickaktigt skulle 

kunna ifrågasättas mer. Han anser att pojkar och flickor kan visa liknande beteenden om man 

ser det utifrån individen,  då skulle man upptäcka att det finns flickor som är aktiva och 

gapiga samtidigt  som det finns pojkar som är lugna. Han beskriver att man i skolan förstärker 

istället för att minska de stereotypa könsskillnader, detta genom att man har förutfattade 

meningar om hur pojkar och flickor ska vara. Eidevald skriver också att vuxnas sätt att 

bemöta pojkar och flickor ofta kan se olika ut, även om deras beteende är likartat. 

Eidevald menar också att både tidigare och nutida forskning visar att vårt förhållningssätt till 

vad som är kvinnligt och manligt påverkar vårt sätt att bemöta barnen. Han nämner även hur 

pojkar ses som mer aktiva än flickor och hur det tillåter dem att oftare bryta mot reglerna och 

ger dem mer uppmärksamhet. Flickorna i sin tur anses inte lika aktiva som pojkar och hamnar 

därför oftare i bakgrunden.  

 

2.1 Teoretiska  ramar:  

För att tolka vårt material med studien har vi tagit hjälp av delar av Vygotskijs sociokulturella 

terori. Dysthe
34

 skriver om Vygotsijs sociokulturella teori, där han menar att individer lär sig i 

samspel med andra om hur det sociala samspelet fungerar, och att det är språket som 

utvecklar oss. Eftersom vi ska undersöka pedagogens och barnens interaktion i samlingen, 

vilket vi betraktar som en social situation, så anser vi att den sociokulturella teorin passar bra.  

Den sociokulturella teorin har sitt huvudfokus i att människan utvecklas i sociala samspel, 

utbytet man får av andra skapar den egna kunskapen. Vygotskij menar att det är nödvändigt 

med en språklig kod för att kunna samverka i ett socialt samspel, och att barnens sätt att göra 

sig hörd är med hjälp av språket. I samlingar pågår en hel del av socialt samspel, både genom 

kroppsspråk och tal, i situationer som dessa lär sig barnen vilken roll de ska ta för att passa in 

i samhället och skolan. Den sociokulturella teorin menar att ett stort ordförråd gynnar 

inlärning i samtal mellan pedagog och barn.
35
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3.Metod  

Här kommer vi att redovisa hur vi har gått tillväga för att genomföra vår undersökning. Vi 

kommer även att beskriva vilka som ingått i studien, såsom antalet pedagoger och elever. Det 

kommer även att framgå hur vi har fått kontakt med skolorna och hur vi har förhållit oss till 

de etiska principerna.  

3.1 Metodval 

Vi valde att samla information och material genom en observationsstudie. Einarsson och 

Hammar
36

  skriver att observation är en teknik som använts i århundranden och är en metod 

som både kan användas enskilt eller kombinerat med andra metoder. Vi valde denna metod 

eftersom vi ville se interaktionen mellan pedagogen och eleverna. Genom observationer 

kunde vi ta del av de vardagliga situationerna under samlingar och efter detta se vad som var 

synligt i pedagogens och elevernas samspel i deras skapande av kön. För att underlätta 

observationerna hade vi som önskemål att dokumentera med hjälp av en filmkamera, för att 

på så sätt kunna vara på olika ställen och ändå ta del av varandras observationer, detta blev 

dock inte möjligt eftersom pedagogerna motsatte sig det, vilket ledde till att vi använde oss av 

anteckningar istället. Observationerna genomfördes var för sig på separata platser. 

Under observationerna var undersökningspersonerna medvetna om vad det var vi undersökte. 

Einarsson och Hammar
37

 menar att beroende på om observationsstudien är öppen eller dold, 

om personerna är medvetna eller inte, kommer detta att påverka resultatet på studien.
 
Inför 

observationerna valde vi att skapa ett system av kortkommandon för att underlätta vår 

dokumentation. Einarsson och Hammar hade förslag på olika hjälpmedel inför 

observationerna och det var därifrån vi fick vår idé.  

Innan vi kontaktade skolan utformade vi ett följebrev där vi informerade elevernas 

vårdnadshavare om vår studie och bad om deras samtycke. (Bilaga 1) 

 

 

 

                      13 

                                                           
36

 Einarsson Charlotta, Hammar Chirac Eva.(2002) ”Gruppobservationer – teori och praktik”. Studentlitteratur: 

Lund. S. 23 
37

 Ibid. S.25 



 
 

   

3.2 Urval  

Vi valde att göra observationerna i två olika klasser var för sig, där eleverna befann sig i 

årskurs ett och förskoleklass. Vår ursprungsplan var att endast observera klasser i skolan, men 

med det korta tidsperspektivet var det inte möjligt att få observationstid i bara skolklasser. 

Eftersom vår studie inte har som syfte att jämföra skola och förskoleklass valde vi att inte 

fokusera på det i våra observationer. Det var skapandet av kön i interaktionen mellan pedagog 

och elever. Vi observerade samlingar ett flertal gånger på separata platser, och anledningen 

till det är att vi ville få en djupare kunskap om hur interaktionen mellan pedagogen och 

eleverna är, ur ett genusperspektiv. De skolor vi valde att kontakta är skolor som vi känner till 

sedan tidigare och därför var det lätt att etablera kontakter. Vid varje observationstillfälle 

fanns det en kvinnlig pedagog och ibland en fritidspedagog eller assistent. Det förekom inga 

manliga pedagoger i verksamheten där vi observerade. De pedagoger och elever som deltog i 

undersökningen var slumpmässigt utvalda och det fanns ingen bakomliggande tanke till varför 

vi just valde dem. 

Vi delade upp observationerna så att vi skulle få se resultat från två olika klasser, ena klassen 

var en förskoleklass och den andra var en skolklass i årskurs ett. Detta är något som vi tyckte 

var mycket gynnsamt eftersom vi då fick en rikare empiri och för att vi fick se från olika 

pedagogers agerande, det var heller inte samma pedagog i klasserna varje dag utan det var 

oftast olika från dag till dag. 

3.2.1 Begrepp 

Under vår studie kommer vi att använda oss av begreppet interaktion. Med ordet interaktion 

menas samspel och samverkan mellan människor. Man kan även använda sig av begreppet 

social interaktion, vilket innebär ett samspel mellan olika parter där det sker ett socialt utbyte. 

Det begreppet vi använder oss av är Interaktion.   

Ordet bemöter är också ett begrepp som förekommer i vår text. Med begreppet bemöter menar 

vi hur pedagogen förhåller sig till barnen, bemötandet från pedagogen kan visa sig i svar på 

frågor, följdfrågor och kroppsspråket. 

Definitionen av samtal för oss är att det ska vara ett samspel mellan pedagog och barn, där det 

sker ett socialt utbyte mellan parterna. Samlingens funktion i skolan är att prata, diskutera och 

informera, samlingen kan både bestå av frågor och svar samt dialog.  
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Fokuset på våra observationer är inte hur samlingen är konstruerad, utan poängen är 

dialogerna som uppstår mellan pedagog och elever. Det spelar ingen roll vad samtalet handlar 

om, så länge det leder till social interaktion mellan pedagog och barn. En fråga från 

pedagogen bör leda till ett samtal och inte endast ett svar.  

 

3.3 Etiska principer 

I Vetenskapsrådets etiska principer
38

 nämns fyra riktlinjer, något som även Stukát
39

 skriver 

om. Dessa ansåg vi vara relevanta i vår undersökning, utifrån etiska aspekter. Det är viktigt att 

personerna som ska delta i undersökningen blir informerade om avsikten med 

undersökningen. Stukát menar också att det är viktigt att man presenterar för personerna hur 

resultatet kommer att användas. De medverkande personerna ska även ha vetskap om att 

undersökningen är frivillig och de kan avbryta sin medverkan när de vill. Stukát skriver även 

om samtyckeskravet, vilket innebär att samtycke måste inhämtas från alla som deltar i 

studien. Vid vissa tillfällen, t.ex. om deltagarna är under 15 år, så måste samtyckte inhämtas 

från vårdnadshavare. I en undersökning som denna har deltagarna rätt att vara anonyma och 

alla uppgifter ska hanteras konfidentiellt.  Den empiri som samlas in får endast användas till 

studiens syfte, empirin får heller inte lånas till annat bruk.  

Vi utgick ifrån dessa principer när vi tog kontakt med skolorna som vi skulle göra våra 

observationer på. Personerna blev informerade om avsikten med undersökningen genom ett 

följebrev. Vi hade även mejl- och telefonkontakt med pedagogerna. Genom att vi skickade ut 

ett följebrev där vårdnadshavarna fick godkänna barnens deltagande så framgick även att 

undersökningen var frivillig, på så sätt fick vi även samtycke från de som deltog i studien. 

Både genom mejl, telefonsamtal och i följebrevet framgår det att undersökningen är anonym 

och att empiri som samlas in endast kommer användas till studiens syfte.  

3.4 Genomförande 

I början av vårt arbete hade vi planerat att filma under våra observationer, detta för att minska 

risken att missa situationer, och för att vi tillsammans skulle kunna analysera observationerna 

efteråt.       
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Anledningen till att vi bestämde att ändra metod var att pedagogerna vi frågade om tillstånd 

inte kunde godkänna att vi filmade deras samlingssituationer. Trots att vi informerade 

pedagogerna om de etiska principerna så ville de inte medverka om vi filmade.  

Innan vi kunde börja med våra observationer formulerade vi ett följebrev till föräldrarna, för 

att informera dem om vad det var vi skulle undersöka samt vilka vi var (se bilaga 1). De två 

skolorna som vi observerade på var skolor som vi varit i kontakt med sedan tidigare, därför 

var det lätt att komma i kontakt med dem. 

Första dagen av vår observationsperiod fick vi presentera oss för klasserna. Vid vår 

presentation i klasserna fick eleverna veta våra namn, vilken utbildning vi gick, varför vi var 

där och hur länge vi skulle stanna under dagen.  

Eftersom barnen samlades i en ring på golvet satte vi oss vid ett bord på sidan om, där vi 

kunde se pedagogen och alla barn och höra vad de sa, pedagogen satt på en pall medan barnen 

satt på golvet. Observationerna vi gjorde varade oftast i 20 minuter, då tittade vi på samspelet 

mellan pedagogen och barnen.  

Vi valde att dokumentera observationerna genom att anteckna, för att underlätta det för oss så 

använde vi oss av ett system av kortkommandon, (se bilaga 2).  Detta hjälpte oss att kunna 

fokusera mer på vad som hände i samlingen, eftersom vi endast skrev enstaka bokstäver och 

kommentarer till vad som hade blivit sagt. Under våra observationer delade vi upp oss och 

genomförde dessa på olika håll, sammanlagt gjorde vi 11 observationer.   

3.5 Databearbetning/tillförlitlighet  

Under våra observationer tolkade vi det vi såg utifrån olika synsätt. Med tanke på att alla har 

olika uppfattningar om hur genus påverkar, så analyserade vi det vi såg på olika sätt. 

Resultatet från observationerna kan inte ändras, men eftersom vi inte hade något inspelat kan 

vissa saker komma till, eftersom vi kan komma på saker i efterhand och tolka våra 

anteckningar. Vid användning av fältanteckningar under observationer finns det alltid en risk 

att man kan missa saker eftersom fokus kan finnas på annat håll. Johansson och Svedner
40

 

skriver att löpande anteckningar där man kontinuerligt observerar ett skeende,  kan leda till 

vissa risker eftersom man beskriver händelserna med egna ord.  
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De skriver även att löpande anteckningar är en smidig metod, då man faktiskt kan observera 

skeenden i klassrummet på ett lämpligt sätt.  

Observationerna är alltid utförda i samma klasser, men med olika pedagoger. Detta kan leda 

till att undersökningen av pedagogens samspel med eleverna endast bedöms under en eller två 

gånger. Detta bidrar till att resultatet inte blir generaliserbart. Patel och Davidsson
41

 menar att 

i kvalitativa studier kan generaliseringen upplevas problematisk, eftersom 

undersökspersonerna sällan är systematiska, vilket innebär att personerna gör som de själva 

vill och inte följer någon regelmässig ordning.  Det är heller inte vår avsikt att generalisera, 

utan vi vill få en djupare kunskap om hur kön skapas i interaktion mellan pedagog och elever.  

 

3.6 Metoddiskussion 

Eftersom vi inte kunde filma under våra observationer, utan istället fick lov att anteckna så 

märkte vi i efterhand hur mycket man missar då man både måste skriva och försöka se allt 

samtidigt. Vi hade förbestämda kortkommandon som vi kunde använda oss av under 

observationen, trots detta upplever vi det svårt att hinna skriva saker ordagrant samtidigt som 

man ska titta på pedagogen och eleverna. Johansson och Svedner
42

 skriver om fördelarna med 

en observationsmall. En av fördelarna med dessa mallar är att det kan hjälpa den observerande 

att formulera sig i ett sammanhang.
 
Istället för att skriva långa meningar, vilket tar tid, kan 

man använda sig av t.ex. kortkommandon eller förutbestämda kategorier, som t.ex. 

elevdeltagande.  

Vi valde att dela upp oss på två olika skolor under våra observationer, detta för att utnyttja 

tiden till fullo. Detta tyckte vi fungerade bra och var ett effektivt sätt att samla in empiri. Dock 

tror vi att vi hade kunnat se fler skeenden om vi suttit tillsammans, eftersom vi kunde ha 

kompletterat varandra under observationerna, det den ena ser kanske den andra missar. Vi 

hade med andra ord fått in mer empiri per observation om vi suttit tillsammans men det hade 

blivit färre observationstillfällen och studien hade inte blivit lika bred. Tidsramen vi valde var 

5-20 minuter per observation, och kan upplevas något kort. Det vi dock insåg var hur mycket 

som händer mellan pedagogen och barnen under denna korta tid.    
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Eftersom pedagogen är medveten om vad det är vi undersöker, så kan hon förhålla sig till 

detta under tiden vi är där och observerar. Barnen har också blivit informerade om vad det är 

vi undersöker, men eftersom vi bedömer det som att deras förståelse till detta inte är lika stor 

som pedagogens, så är risken liten att de ändrar sitt beteende, speciellt med tanke på deras 

låga ålder.  
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4. Resultatredovisning och Analys 

Under denna rubrik kommer vi att presentera delar av våra observationer med anknytning till 

litteratur som behandlar ämnet. Vi kommer börja med att presentera vårt resultat för att sedan 

analysera det med hjälp av tidigare presenterad litteratur och teori.  

4.1 Resultat 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur kön konstrueras i samlingen mellan 

pedagog och elever. Därför har vi under en kort period genomfört observationer vid 11 

samlingar och kommit fram till ett resultat som vi kommer att redovisa nedan. Vi kommer 

även att använda oss av fiktiva namn för att texten ska bli lättare att ta till sig. 

4.1.1Att ta ordet 

I båda klasserna som vi har observerat har dagen alltid börjat med en samling i en ring på 

golvet, dessa samlingar varade oftast 20 minuter och kunde innehålla allt från prat om vad 

som hänt under helgen till saker som skulle hända under veckan. Det visade sig oftast att 

pojkar tog större plats i samlingarna än vad flickorna gjorde, och att pedagogen inte alltid 

tillrättavisade dem om de bara pratade rätt ut.  

En annan sak som också var väldigt tydligt var hur pojkar kunde göra från sig ljud medan de 

räckte upp handen, för att på så sätt få uppmärksamhet från pedagogen och sedan skulle få 

svara. Flickorna visade inte samma beteende som pojkarna vid dessa situationer, vi upplevde 

att de inte hade samma brådska med att få ordet. 

När samlingen börjar ta slut säger pedagogen att det endast kan  

 vara en till som får säga något innan de ska börja med lektionen. 

 Det är både flickor och pojkar som räcker upp handen och Anders får

 ordet. Efter detta så räcker fortfarande Anna och Pär upp handen, Pär nästan 

 ställer sig upp för att få ordet och pedagogen säger då till honom ”Tyvärr 

  måste vi avsluta nu, men var det något viktigt? då kan du få svara”, Pär får

  då svara och han berättar att han ska åka till Sundsvall på Ikea till helgen, 

 Anna som också räckt upp  handen får inte svara.   (Observation 2) 

Under observationerna märkte vi att pedagogerna låter pojkarna i större utsträckning än 

flickorna, få ordet genom att tala rätt ut.  
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Vi lade märke till hur flickorna kunde bli tillsagda om de bara talade rakt ut, medan pojkarna 

oftast tilläts att göra detta utan pedagogens tillsägelse. Det var vanligare att flickor försökte få 

ordet genom att räcka upp handen. Vid några tillfällen framgår det hur pojkar tilläts får ordet 

utan att räcka upp handen, trots att det fanns flickor som gjorde detta.  

En påse med sand skickas runt och Jonas talar rätt ut och uppmärksamheten

 flyttas till honom. Pedagogen ställer en fråga till alla i klassen om de vet hur 

 sanden i Sverige ser ut. Jonas pratar då rätt ut om hur han betraktar sanden. 

 Jonas som nu har uppmärksamheten skickar vidare sanden,men fortsätter ändå

 att prata. Lisa som fick sanden efter Jonas berättar lite tystare om hur hon

 upplever hur den är i Sverige. Man hör henne inte så tydligt då Jonas 

 fortfarande pratar. Tillslut tystnar han och fokuset flyttas då över helt på Lisa 

 som då har försökt göra sig hörd ett litet tag. Vidare under samlingen pratar

 Kalle rätt ut, men blir tillsagd att lyssna på sin kompis. När kompisen pratat 

 klart, talar Kalle, som nyss blev tillsagd rätt ut igen, och denna gång får han 

 ordet. Samlingen går vidare och de ska kolla vilken dag det är, Maja räcker upp 

 handen, men Claes som pratar rätt ut får ordet istället och han berättar vilken dag 

 det är och säger tillsammans med pedagogen vilket dagens datum är.

     (Observation 3) 

Ben pratar rätt ut och berättar att lådan som pedagogen tar fram redan är

 öppen, pedagogen ignorerar honom. De gör en knackramsa och pedagogen

 berättar att i börjar kunde de inte knacka på rätt sätt, men att de kan det nu. 

 Ben som tidigare hade pratar rätt ut gör det igen och denna gång får han 

 ordet, och han berättar hur han uppfattar knackningen. (Observation 4) 

 

Några skillnader mellan flickor och pojkar som vi uppmärksammade var att det var vanligare 

att pojkar tog ordet genom att prata rätt ut, medan flickorna i större omfattning väntade på sin 

tur genom att räcka upp handen. 

 

4.1.2 Följdfrågor 

Ett mönster som vi uppmärksammade under dessa observationer var att pojkarna oftare fick 

följdfrågor av pedagogen än vad flickorna fick.                    20 



 
 

   

Detta bidrog till djupare samtal mellan pedagogen och pojkarna. Detta visade sig i ett antal 

tillfällen och ett tydligt exempel på detta var när Johanna berättade vad hon hade gjort under 

helgen och pedagogen inte gav någon respons till henne. Samtidigt som Markus berättade att 

han varit utomlands och genast fick följdfrågor från pedagogen. Här ser man tydliga 

skillnader på hur pedagogen bemöter pojkar respektive flickor i samlingen.                   

Pedagogen frågar barnen om vilket väder det är, Lars som räckt upp handen får 

 då ordet och berättar att det är molnigt. En av pedagogens följdfråga till detta 

 är ”Är du verkligen säker på att det är molnigt?” Lars går då till fönstret för 

 att kolla. Samtalet om vädret fortsätter och de pratar bl.a. om vad det är som gör 

 att det blir molnigt och hur man ser att det är molnigt. Lars berättar då att det är 

 vitt på himlen om det är en molnig dag.  (Observation 3) 

Pedagogen säger till barnen att man ska få berätta vad man gjort under 

 helgen. Barnen är snabba på att räcka upp handen, men pedagogen ber alla ta 

 ner händerna då hon kommer välja vem som ska få ordet. Hon börjar låta

 Johanna berätta vad hon har gjort under helgen, hon svarar kortfattat vad hon 

 har gjort och nöjer sig med det. Pedagogen går då vidare till Markus i 

 gruppen. Han har varit på semester utomlands, och pedagogen tycks vara 

 intresserad eftersom hon ställer fler följdfrågor till Markus än Johanna.

     (Observation 1) 

4.1.3 Tålamod 

Fortsättningsvis lade vi märke till hur flickorna hade mer tålamod än vad pojkarna hade i 

samlingen. Ett exempel som kan ges var när pedagogen ställt en låda med miniräknare i 

mitten på mattan och bad alla elever att ta varsin. Alla barn kastar sig då fram mot lådan för 

att hinna välja den miniräknaren de vill ha, samtidigt som Elvira uttrycker ”Jag väntar på min 

tur tills alla är klar”. Detta visade sig även under handuppräcking, då flickorna kunde hålla 

upp handen länge utan att få ordet, medan pojkarna tröttnade snabbare, tog ned handen och 

istället pratade rätt ut. Handuppräckning handlar om tillfällen i samlingen då barnen vill ha 

ordet.  Ett exempel som tydliggör detta är när Caisa räckt upp handen under en lång stund 

utan att få ordet, medan Benjamin pratar rätt ut och får direkt uppmärksamhet av pedagogen. 

När pojkarna räckt upp sin hand och en flicka fått ordet genom att prata rätt ut, så blev 

pojkarna oftast upprörda och uttryckte ”Men det var ju jag som skulle få prata!”. 
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När samma situation uppstod från pojkarnas sida, visade inte flickorna samma upprördhet 

gentemot pojkarna. 

4.1.4 Ifrågasättande från pojkar 

Under samlingarna blev det tydligt att pojkarna ifrågasätter pedagogen när de anser att 

pedagogen har ”fel” eller när de inte håller med om det hon säger. Ett exempel som tydliggör 

detta var när pedagogen samtalade med barnen om temperaturen. Pedagogen berättade att hon 

hade haft -12 grader hemma hos sig då Thomas utbrister ”Men fröken, det var bara -10 

grader hemma hos mig”. Pedagogen ignorerar honom och ställer in termometern på -12 

grader.                        

Thomas nöjer sig inte utan poängterar igen att det faktiskt bara var -10 grader hemma hos 

honom, pedagogen berättar då att det kan vara olika temperaturer beroende på var man bor.  

Vid ett annat tillfälle upprepas en liknande händelse som tidigare. Pedagogen skriver dagens 

datum på tavlan och Frans utbrister då ”Det där är inte dagens datum, fröken! Det står ju den 

20/11 och inte 21/11”. Pedagogen förklarar då att de inte hunnit ändrats på tavlans 

almanacka.   

Under en av observationerna pratade pedagogen och barnen om att vänta på sin tur, hon 

ställde då fråga: ”Kan två pojkar sitta och ropa rätt ut i klassrummet att de behöver hjälp?, 

alla barn svarade nej på frågan, varken pojkar eller flickor invänder.  

Något vi nämnt är att pojkarna oftare får ordet geom att prata rätt ut, än om flickor vill säga 

något. Oftast när pojkarna pratade rätt ut var det för att de ville berätta något eller ifrågasätta 

pedagogen och inte för att ställa en fråga. En annan iakttagelse vi gjorde var att pedagogen 

oftare säger till flickor om de busar eller talar rätt ut, än vad de gör till pojkar.  

Pedagogen och barnen samtalar om hur man ska uppföra sig när man 

 ska åka buss, pedagogen upplever att Jenny inte lyssnar  och säger då till henne. 

 Magnus och Jimmy börjar sedan att busa utan att pedagogen tillrättavisar dem. 

 Pedagogen nämner sedan bokstaven S som de tränat på under veckan och frågar 

 barnen hur man ljudar bokstaven S. Barnen börjar ljuda bokstaven vilket leder 

 till okoncentration, en del av barnen börjar göra till sig, trots att det är många 

 barn som busar blir bara Anna tillsagd av pedagogen.  

     (Observation 3)             22 



 
 

   

Berit och Stina som sitter bredvid varandra börjar bråka, pedagogen avbryter då 

 dem för att säga till dem att sluta bråka, detta resulterar i att Berit lämnar 

 rummet, utan att någon följer efter. Efter detta så är det Caisa som får ordet, 

 under tiden som hon pratar så verkar Ben helt tappat fokus. Han räknar tyst 

 genom att peka med pekfingret hur många barn det är i gruppen, det sker ett 

 antal gånger. Pedagogen lägger inget fokus på detta utan fortsätter samtalet med 

 Caisa.      (Observation 4) 

 

4.1.5 Fördelning av ordet 

När det gäller att fördela ordet mellan pojkar och flickor från pedagogens sida, 

uppmärksammade vi olika förhållningssätt beroende på vilken pedagog det var som höll i 

samlingen. Vid vissa samlingssituationer använder sig pedagogen av ”glasspinnar” med namn 

på eleverna, detta gjorde att fördelningen av ordet kom slumpvis, vilket barnen också var 

medvetna om och därför blev det ingen handuppräckning.                    

Vid andra situationer valde pedagogen att själv välja vilka som skulle få ordet, trots detta 

räckte vissa barn upp handen för att få chansen till mer samtalstid. Något som visade sig var 

att en av pedagogerna hade som princip att först ge ordet till många flickor efter varandra för 

att sedan byta till att bara ge ordet till pojkarna, medan vissa av pedagogerna fördelade ordet 

mellan könen.  

4.1.6 Pedagogens bemötande 

Vi lade märke till att pedagogens sätt att bemöta flickor och pojkar under samlingar varierade. 

Vissa pedagoger använde sig av könsneutralt språk när de samtalade med barnen, medan 

andra pedagoger hade mer könsstereotypa bemötanden. En av pedagogerna som inte hade ett 

könsstereotyp bemötande till barnen, frågade bl.a. Stina om hon stylat håret och sa att det var 

häftigt. Vi uppmärksammade även att en del pedagoger bemöter flickorna med mjukare 

röstläge än pojkarna, det visade sig ett antal gånger under våra observationstillfällen. Vid ett 

antal tillfällen så bemötte pedagogen flickorna med mjukare ton genom att säga ”Vad duktig 

du är” eller ”Helt rätt Stina”.  

Ett typiskt könsstereotypt handlande vi uppmärksammade var när en av pedagogerna  
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tillsammans med barnen tittade på hur siffrorna ser annorlunda ut på en miniräknare än om 

man skriver dom själv. Hon frågar då Tone om det finns någon klocka med sådana siffror i 

stallet flickan brukar rida i, några pojkar utbrister då att det luktar äckligt inne på stall, då 

säger pedagogen att man inte kan säga så och drar en liknelse till pojkarna genom att säga 

”tänk om tjejerna skulle säga att det luktade äckligt i ert omklädningsrum på hockeyn.”  

Vid tre av våra observationstillfällen noterade vi hur Frida i samlingen var väldigt närgången 

mot pedagogen. Under samlingarna ställde hon sig upp och viskade något i pedagogens öra, 

detta skedde vid upprepade tillfällen. Frida blev även klappad på huvudet ett flertal gånger av 

pedagogen. Det var även vanligt att flickorna gärna ville sitta i pedagogens knä under 

samlingarna, vilket även tilläts av pedagogen. Något vi också uppmärksammade under en av 

samlingarna var att Anders som innan skolstarten har blivit ledsen kommer in i klassrummet. 

Pedagogen frågar om han vill sitta i hennes knä, något han inte vill, han sätter sig sedan ned i 

ringen och ser sur ut.                     

4.2 Analys 

Syftet med undersökningen var att få djupare kunskaper om hur interaktionen mellan 

pedagogen och eleverna i samlingen bidrar till att skapa kön. Under denna rubrik kommer vi 

att analysera vårt resultat med hjälp av litteratur. Vi har även använt oss av den 

sociokulturella teorin för att förstå skapandet av kön. Teorin menar att individer lär sig med 

hjälp av språket. Vi tolkar då vårt resultat som att samlingen där man ständigt samverkar i ett 

socialt samspel, är en arena för skapandet av kön. 

I resultatet framgår det att pojkar tar större plats i samlingen än vad flickor gör, Einarsson och 

Hultman
43

 menar att pojkar har en uppfattning om att de ska ta mer plats, medan flickor 

väntar på sin tur, för det är så de har blivit uppfostrade. De menar att skolan måste arbeta med 

jämställdhetsfrågor för att motverka ojämlikhet. Vi anser att genus är ett aktuellt ämne inom 

både skolan och på andra ställen och att de flesta är medvetna om sitt förhållningssätt till detta 

ämne, men trots detta tror vi att det kommer ta en lång tid att motverka traditionella 

könsmönstren. Även om vi är medvetna om våra förhållningssätt så kan vi handla 

undermedvetet och därför kan det vara bra att granska sin undervisning för att lättare 

motverka traditionella könsmönster.                    24 
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Som vi tidigare har nämnt skriver Thorstensson-Ed
44

 att all forskning han undersökt visar att 

pojkar tar mer plats i skolan är vad flickor gör och att både manliga och kvinnliga lärare 

skapar mer utrymme åt pojkar vid situationer såsom samlingar.
 
Som vårt resultat visar så är 

detta även något som fortfarande förekommer i skolan. För att motverka de typiska 

könsmönsterna ser vi att det är viktigt att pedagogerna blir uppmärksammade på hur mycket 

plats man ger åt respektive kön.  

Resultatet visar att pojkar kunde göra ifrån sig ljud när de vill ha ordet, och nästan till och 

med ställa sig upp för att få uppmärksamhet från pedagogen. Einarsson och Hultman
45

 menar 

att det är vanligare att pojkar ger ifrån sig dessa ljud än att flickor gör det. Ljudet bidrar till 

intrycket av att pojkarna har något väldigt viktigt att berätta och att de är ivriga att få göra det, 

vilket kan bidra till minskad uppmärksamhet på flickorna.
 
Detta tror vi kan vara en 

bidragande orsak till att flickorna ibland hamnar i skymundan, om någon gör ifrån sig ljud så 

blir det automatiskt att man lägger fokus på den personen även fast man endast säger till. 

Einarsson och Hultman
46

 skriver att pojkar i större utsträckning väljer att inte följa reglerna, 

vilket gör att de får stå i centrum på både gott och ont. Medan pojkarna får uppmärksamhet så 

får flickor finna sig i att vänta på sin tur.                     

 I vårt resultat framgår hur pojkar fick ordet oftare genom att prata rätt ut, vi upplevde även att 

när pojkarna väl pratade rätt ut var det därför att de ville berätta något eller tillrättavisa 

pedagogen, och inte hade en fråga. Det förekom givetvis också att flickor pratade rätt ut, men 

vi upplevde inte att pedagogen bemötte flickorna på samma sätt som pojkarna vid dessa 

situationer. Flickorna blev oftare ignorerade eller tillsagda, detta kan bero på att pedagogen 

har uppfattningen om att flickor ska kunna vänta på sin tur. Thorstensson-Ed
47

 skriver att när 

det är bråkigt så skyller man oftare på pojkar och att man förväntar sig att flickor ska vara 

tysta och lugna. Detta skulle kunna vara en anledning till varför man är snabbare på att 

tillrättavisa flickor eftersom man har den uppfattningen om hur flickor bör vara, ur ett 

genusperspektiv.   
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Något som uppmärksammades i resultatet var att pojkar oftare fick fler följdfrågor av 

pedagogen än vad flickor fick. Odelfors
48

 skriver att pojkar bemöts med större intresse från 

pedagogen än vad flickor gör.  

Genom detta intresse för pojkarna så inleddes djupare samtal mellan pojkarna och pedagogen, 

något som vi blev förvånade över eftersom vi i tidigare litteraturer läst att flickor oftare har 

djupare samtal med pedagogen och att pojkarna får mer kommandon. En av författarna som 

skriver om detta är Wahlström
49

, som menar att i samtal mellan barn och pedagog som 

föregår i både påklädningssituation och samlingssituation, så dominerar korta kommandon till 

pojkar medan man oftare har långa samtal med flickor.  

Utifrån det vi sett så stämmer inte detta, utan pedagogen har snarare längre samtal med 

pojkarna, och flickorna får inte lika stort visat intresse av pedagogen under samlingarna. Detta 

är givetvis något som varierar, men i stor utsträckning för pedagogen djupare samtal med 

pojkarna, vilket kan leda till att flickorna framförallt får mindre talutrymme under 

samlingarna då en samling inte kan hålla på i oändlighet. 

I resultatet framgår det hur flickor har mer tålamod än vad pojkar har, när det kommer till att 

vänta på sin tur. Vi uppmärksammade att flickor kan få räcka upp handen under en lång tid 

utan att få ordet, medan en pojke kan prata rätt ut och på så sätt få uppmärksamhet. Om en 

flicka pratar rätt ut så är pojkarna snabba på att berätta för pedagogen att flickan gjort fel och 

det är deras tur att prata. Detta visar tydligt hur flickor får träna på sitt tålamod medan pojkar 

inte gör det, och det visar till hur deras interaktion bidrar till att konstruera kön.  

Genom detta så tror vi att flickor lär sig att vänta på sin tur och blir vana att uppmärksamheten 

är mer riktad mot pojkar. Eidevald
50

 menar att det är föreställningar om kön som formar 

skillnader mellan pojkar och flickor, för att få en lugn samling så låter pedagogen pojkarna 

samtala rakt ut. Detta leder till att särskilt flickor får vänta på sin tur. Barnen är också 

delaktiga till formandet av kön, något vi sett under våra observationer. Wernersson
51

 skriver 

att genus inte är något som endast skapas mellan de motsatta könen, utan de skapas även från 

det egna könet. Det innebär att pojkar skapar genus för pojkar och flickor skapar genus för 

flickor.      
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Resultatet visar tydliga könsstereotypa mönster som pedagogen använder sig av, ett exempel 

på detta var när pedagogen gjorde en liknelse till att pojkar spelar hockey och flickor rider. Vi 

ser detta som en förutfattad mening från pedagogens sida. Thomsson och Elvin-Nowak
52

 

skriver om hur vi människor skapar kön i de sammanhang som vi lever i, de menar att 

skillnaden mellan kvinnor och män inte är något som uppstår av sig själv.  

Det framgår även att om en flicka och en pojke utövar samma sak så kan de tolkas på olika 

sätt, men också få olika innebörder. Vi tror att pedagogens sätt att uttrycka sig på kan bidra till 

att barnen tolkar det som att flickor inte kan spela hockey och pojkar inte kan rida, utan måste 

utöva det som förväntas vara okej för respektive kön. Thomsson och Elvin-Nowak
53

  menar 

även att det som klassas som manligt och kvinnligt är det som gör att vi pratar på ett visst sätt 

och har olika intressen, de skriver att man inte själv får bestämma när ens kön ska ha 

betydelse. Tallberg Broman
54

 menar att formandet av kön är beroende av våra föreställningar. 

Hon skriver att pedagoger säger att de inte gör skillnad på flickor och pojkar, utan endast ser 

till individen, men att i undersökningar visar det sig att så oftast inte är fallet.  

Något som också visade sig i resultatet var pedagogens uttalande om att prata rätt ut i 

klassrummet, hon nämner då två pojkar som exempel och frågar ”Kan två pojkar sitta och 

ropa rätt ut i klassrummet att dem behöver hjälp?”, även här kan pedagogen sätt att uttrycka 

sig bidra till ett synsätt på hur pojkar och flickor bör vara. Wahlström
55

 menar att pedagogens 

sätt att uttrycka sig skapar tydliga uppfattningar om hur pojkar och flickor ska vara.                 

I resultatet synliggörs det hur flickor tar mer närkontakt med pedagogen än vad pojkar gör. 

Elmfeldt menar att flickor och pojkars relation till modern kan se helt olika ut, flickor får sitt 

närhetsbehov i större grad tillfredställt än pojkar.  

Ett exempel som framgår i Elmfeldts bok är:  

”Om en liten flicka t.ex. ramlar och slår sig får hon moderns tröst, medan en 

liten pojke fås att sluta gråta genom avledningsmanöver. Pojkarna uppfostras 

därmed i högre grad till självständighet, att kunna ta vara på sig själva.”
56

  

Vi anser att pedagogen är den kvinnliga rollfiguren för eleverna och tar moderns plats under 

skoldagen.                       27 
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Flickorna kan ha blivit bemötta med mer tröstande från modern och det kan sitta kvar även 

under skolgången och därför söker de mer kontakt med pedagogen än vad pojkar gör.  I 

resultatet framgick hur en pojke inte ville sitta i pedagogens knä när hon frågade om det, 

något vi tror kan ha varit en orsak till att han sa nej var för att hon frågade inför hela gruppen 

och att han kanske hade sagt ja om det bara hade varit de i rummet.  

Det framgår även att pedagogen använder en mjukare ton när hon pratar till flickorna än till 

pojkarna. Vi anser att pedagogens röstläge kan forma beteenden hos barnen, genom att man 

pratar lugnt till flickor och med en strängare ton till pojkar kan det påverka hur barnen 

förhåller sig i en samlingsituation. Detta är även något som Svaleryd
57

 nämner, då hon menar 

att barnens synsätt på saker och ting kan befästas av pedagogens uttryck.  

Vid pedagogens sätt att fördela ordet till barnen framgick det i resultatet att det kan se ut på 

olika sätt. Genom att använda sig av glasspinnar med barnens namn på låter pedagogen 

slumpen avgöra vem som ska få ordet, ur ett genusperspektiv är det här sättet ett mer neutralt 

förhållningssätt, eftersom pedagogen inte själv väljer vem som ska prata. Om pedagogen 

väljer att själv ge ut ordet är det större sannolikhet att ett av könen får mer uppmärksamhet 

och talutrymme än de andra.  
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5. Diskussion 

Denna studie har som syfte att fördjupa våra kunskaper om hur interaktionen mellan 

pedagogen och eleverna i samlingen bidrar till att skapa kön. Detta undersöktes utifrån två 

frågeställningar, den ena handlade om pedagogens sätt att bemöta pojkar respektive flickor, 

medan den andra handlade om barnens bemötande gentemot pedagogen och varandra. Något 

som blev tydligt i vårt resultat var att pojkar fick mer utrymme i samlingen, att pojkar har 

djupare samtal med pedagogen, flickor har mer närkontakt med pedagogen och får träna sitt 

tålamod samt att det är vanligare att pedagogen säger till flickor än pojkar om de pratar rätt ut. 

Pojkar ifrågasätter även pedagogen oftare om de anser att hon har ”fel”.  

När det kommer till pedagogens förhållningssätt gentemot barnen upplever vi att hon har en 

del förutfattade meningar när det gäller hur pojkar och flickor bör vara, samt att olika 

pedagoger har olika sätt att fördela ordet i samlingarna. Vi uppfattade även att pedagogerna 

har en mjukare ton när de samtalar med flickor och även att vissa pedagoger inte hade ett 

könsstereotypt bemötande när de samtalar med barnen.  

I resultatet framgår att pojkar tar större plats i samlingen än vad flickor gör när det gäller att 

t.ex. ta ordet. Tankar som uppstått medan vi undersökt detta är varför det är okej för pojkar att 

vara mer aktiva än flickor? Och varför får de busa och i större utsträckning prata rätt ut men 

inte flickor? Vi tror att det kan ha att göra med de förutfattade meningar man har om pojkar 

och flickor, man anser att pojkar är mer otåliga och att flickor kan vänta på sin tur. Dock finns 

det faktiskt flickor som också är aktiva och kan behöva få yttra sig lika mycket som den 

rörliga pojken, men dessa flickor blir tillsagda av pedagogen så fort de ger ifrån sig ett ljud. 

Claezon
58

 nämner att pojkar alltid har tagit mer plats i skolan än vad flickor gör, och att det 

fortfarande är så. Hon menar att pedagogen inte är medveten som sitt förhållningssätt vid 

bemötande av flickor och pojkar. Vi tror att detta kan vara en bidragande orsak till att det inte 

har skett så mycket förändringar i dessa sammanhang.  De förutfattade meningar som 

pedagogen har påverkar båda könen på ett negativt sätt, eftersom vi ser pojkar som bråkiga 

och busiga och inte som ”ansvarstagande individer”, medan man ser flickor som åskådarna 

som inte får vara framåt och uttrycka sig. Imsen
59

 skriver om hur pojkar i skolan får mer 
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 uppmärksamhet än vad flickor får och att de får respons på ett helt annat sätt än flickorna. 

Detta bekräftades i vårt resultat, där det framgick hur pojkarna fick mer följdfrågor av 

pedagogen.    

Något som också kan bidra till att pojkar får/tar mer plats i samlingarna, som framgår i 

resultatet, är när de gör ifrån sig ljud under handuppräckning samt att de oftast talar rätt ut när 

de vill få ordet. Vi tror det är viktigt att man som pedagog, innan samlingarna, är tydlig med 

regler som gäller under dessa situationer. Genom att man berättar för eleverna att inte prata 

under handuppräckning, anser vi att det inte behöver ta tid ifrån andra under samlingens gång. 

Einarsson och Hultman
60

 menar att det är vanligare att pojkar ger ifrån sig dessa ljud än att 

flickor gör det. Ljudet bidrar till intrycket av att pojkarna har något väldigt viktigt att berätta 

och att de är ivriga att få göra det, vilket kan bidra till minskad uppmärksamhet för flickorna. 

Tankar som vi får när vi skriver om detta är hur det skulle ha sett ut om det var flickorna som 

gjorde ifrån sig ljud under handuppräckning hur hade det blivit bemött av pedagogen? Vi tror 

inte att pedagogen hade varit lika tolerant mot flickorna i dessa sammanhang, eftersom synen 

på flickor utifrån litteraturen är bl.a. att de ska kunna vänta på sin tur, något som vårt resultat 

bekräftar. När pedagogen låter pojkarna prata rätt ut utan att säga till dem, och inte flickorna, 

så tolkar vi det som att pedagogen anser att flickorna ska kunna vänta på sin tur och räcka upp 

handen. Wahlström
61

  skriver att pojkar och flickor förses med roller av pedagoger i stället för 

att bli bekräftade som individider. Även fast barnen försöker leva upp till pedagogens 

förväntningar får de inte någon positiv uppmuntran. Flickorna blir osynliga för pedagogen 

eftersom de är tysta och lydiga, flickorna vill gärna vara pedagogen till lags och strävar efter 

att lyckas med det, trots detta får de sällan höra mer än ett litet bekräftande på att de varit 

duktiga. Vi anser att man som pedagog bör välja vilka situationer det är lämpligt att avbryta 

de barn som pratar för att säga till andra barn, det kan hända att man säger till i ”onödan” och 

barnet som då berättade något kan få mindre tid till talutrymme. 

Vidare i resultatet framgick hur pojkar fick mer följdfrågor av pedagogen än vad flickor fick. 

Vi trodde att det skulle vara tvärtom eftersom vi tidigare läst i litteraturen om hur flickor 

inleder djupare samtal med pedagogen.
62

 Något vi tror kan ha varit en bidragande orsak till 

detta är att pedagogen varit medveten om vad det är vi observerat, och kan därför ha fokuserat 

mer på pojkarna under dessa samlingssituationer.                   30 
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 Eftersom det tydligt framgår i litteraturen att man oftast ger pojkar korta kommandon, tror vi 

att pedagogen kan ha varit medveten om detta och därför bemött pojkar på detta sätt. Vårt 

resultat kan också ses som ett tecken på att det håller på förändras i skolan, där man har 

djupare samtal med både flickor och pojkar.  

Tidigare har vi nämnt hur flickor har mer tålamod än vad pojkar har, detta har visat sig tydligt 

i vår undersökning. Vi tror att pedagogen strävar efter att få en så lugn samling som möjligt 

och väljer därför att låta pojkarna säga sitt så att de inte börjar bråka och störa. Vi tycker inte 

att en samling är lyckad bara för att den är lugn, utan anser att en bra samling är när alla barn, 

både pojkar och flickor har fått säga sitt och att det har lett till meningsfulla samtal mellan 

pedagogen och barnen. Utifrån de resultat vi har fått fram började vi fundera på varför det är 

lugnet i samlingarna som är det viktiga och inte den interaktion som sker mellan pedagog och 

barn, eftersom det är i samtalen man lär känna barnen och förstår hur de tycker och tänker. 

Även fast samtalen sker i grupp så kan barnen få en god självkänsla och känna sig sedda om 

de får ha en meningsfull diskussion tillsammans med pedagogen. Gens
63

 skriver att det inte 

spelar någon roll för barnen hur de blir sedda, så länge de får uppmärksamhet, och att de 

hellre blir sedda genom negativ uppmärksamhet, som att bli tillsagda än att inte synas alls. 

Det visade sig även att pojkar kan säga emot om flickorna får ordet utan att ha räckt upp 

handen. Detta beteende från pojkarna visar tydligt hur barnens interaktion bidrar till att 

konstruera kön. Vi tror att deras sätt att reagera kan ha att göra med deras tålamod, eftersom 

de är vana att få mer talutrymme. Anledningen till att flickorna inte reagerar på samma sätt 

när pojkarna talar rätt ut tror vi är att flickorna har vant sig att pojkarna tar mer plats, och att 

det är mer accepterat från pedagogen att de gör det. En fråga vi ställer oss är ”Varför tränar 

inte pedagogen pojkarnas tålamod på samma sätt som flickornas?”, vi tror att det beror på 

pedagogens sätt att se på pojkar och flickor. Alltså att pedagogen ser pojkar som otåliga och 

att de måste få prata i en större utsträckning än flickor.  

Vi anser att det borde kännas mer meningsfullt att barnen får uttrycka det de känner än att 

ständigt få negativ uppmärksamhet genom att bli tillsagd att inte prata rätt ut, även fast barnen 

självklart också måste träna på att vänta på sin tur. Wahlström
64

 skriver att pedagogen vill ha 

en sådan lugn verksamhet som möjligt därför är det vanligt att man låter pojkarna få förtur, 

både när de gäller att få ordet, men även i andra sammanhang.  
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Pedagogens föreställningar om kön visar sig tydligt vid ett av våra observationstillfällen, då 

en pedagog gjorde en jämförelse mellan att pojkar spelar hockey och flickor rider. Vi anser att 

detta sätt att uttrycka sig på kan göra att barnen tror att det inte är okej för pojkar att rida eller 

för flickor att spela hockey, utan man måste utöva det som förväntas vara ”okej” för 

respektive kön. Självklart tror vi inte att alla barn påverkas av detta,  men kanske kan sådana 

här uttalanden från pedagoger bidra till att förstärka ett könsstereotypt mönster i barnens val 

av fritidsaktivitet. I litteraturen framgår det att vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar kan 

se olika ut, det sker genom att man som vuxen har olika förväntningar på hur de olika könen 

ska bete sig.
 65

 Det framgår även att pojkar och flickor uppskattar kännetecken som är 

utmärkande för det egna könet och anpassar sig efter detta, t.ex. pojkar tycker om att leka med 

bilar och flickor tycker om att leka med dockor. Det kan bidra till att fler flickor leker med 

dockor och att fler pojkar leker med bilar.
66

   

En annan föreställning om kön vi uppmärksammade var när pedagogen frågade eleverna om 

två pojkar kunde ropa rätt ut att de ville ha hjälp, och alla elever svarade nej. Vi tror inte det 

var medvetet att hon tog två pojkar som exempel, utan det kan ha varit ett undermedvetet 

uttryck. Men vi undrar ändå hur barnen hade reagerat om hon hade frågat om två flickor 

kunde ropa rätt ut på hjälp. Vi tror att vissa inte alls hade reagerat på detta medan andra barn 

hade kunnat uttrycka t.ex. ”Men flickor brukar inte göra så!”. Gens
67

 skriver om hur flickor 

redan i tidig ålder lär sig att vänta på sin tur och att det finns andra som har mer brådskande 

behov, som t.ex. pojkar i en samlingssituation. Han skriver även att pedagoger ser det som ett 

minimikrav att flickor ska kunna vara lydiga och snälla. Vi tycker att det borde vara ett 

minimikrav för båda könen att kunna uppföra sig i en samlingssituation, det borde inte vara 

mer okej för pojkar att prata rätt ut och ta mer plats för att pedagogen anser att de inte klarar 

av samlingen annars. Om vi vill skapa mer neutrala könsmönster så måste vi ställa samma 

krav på både flickor och pojkar.  

I vårt resultat visade det sig hur en flicka hela tiden sökte närkontakt med pedagogen i 

samlingen, samtidigt som en pojke nekade att sitta i pedagogens knä vid förfrågan. Elmfeldt
68

 

skriver om flickors och pojkars olika relation till modern i sina yngre åldrar, och detta tror vi 

kan ha en avgörande betydelse hur de bemöter den kvinnliga pedagogen i samlingen. 
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Dock tror vi att alla barn vill ha närkontakt även om de inte alltid visar det.                  

Vi tror också att pojkars sätt att ta avstånd från närkontakt från pedagogen kan ha att göra med 

de stereotypa könsmönstren samhället har, att pojkar ska vara starka och icke emotionella. 

Einarsson och Hultman
69

 skriver att flickor i större utsträckning vill skaffa sig en 

känslomässig relation med pedagogen än vad pojkar vill. I skolans värld är majoriteten av 

pedagogerna kvinnor, vilket vi tror kan vara en bidragande orsak till varför flickorna tyr sig 

till pedagogen. En fråga vi ställer är då ”hade det sett annorlunda ut om det funnits fler 

manliga pedagoger?” Ja, det tror vi. Anledningen till att vi tror det är för att man brukar säga 

att man känner samhörighet till personer av samma kön, vilket kan leda till att pojkar har 

lättare att knyta an till manliga pedagoger än kvinnliga pedagoger. Detta behöver dock inte 

stämma vid alla tillfällen, utan det finns de barn som lättare knyter an till det motsatta könet. 

Tidigare har vi nämnt i vårt resultat hur pedagogen bemöter pojkar och flickor med olika 

tonfall. Det visade sig att pedagogen hade en lugnare och mjukare ton när hon pratade med 

flickor, och en strängare ton till pojkar. Vi tror att det kan vara en bidragande orsak till att 

pojkar är mer livliga, med tanke på att de vill ha pedagogens bekräftelse på att de faktiskt är 

duktiga. Dock kan det vara så att om pojkarna oftast får höra en negativ underton från 

pedagogen kan det hända att de strävar efter pedagogens godkännande. Vi tror att alla flickor 

och pojkar vill bli sedda på ett positivt sätt, och genom röstläget som pedagogen använder sig 

av så tror vi att det kan ge ett negativt intryck till pojkarna. Därför anser vi att pojkarna 

försöker göra sig hörda på ett annat sätt än vad flickorna gör. Wahlström
70

 skriver att pojkar 

alltid blir bekräftade utifrån negativa förväntningar, genom att t.ex. säga att pojkar alltid 

pratar, vilket kan leda till att de inte får samma chans att bygga upp en positiv självbild. 

Conell
71

 nämner också att pedagogens bemötande påverkar pojkar och flickor och formar 

deras självbild av hur man ska vara. Vi tycker det är viktigt att man som pedagog tänker på 

hur man talar till både pojkar och flickor, eftersom vi tror att den stränga rösten kan vara 

undermedveten. Gens
72

 skriver om att valet av samtalston kan variera beroende på om 

pedagogen tilltalar en pojke eller flicka. Han menar att man kan anpassa sin samtalston 

omedvetet efter de föreställningar som man har om barnen. Om man vill få en förändring i  
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både pojkars och flickors beteende är det en bra ide att utvärdera sitt eget agerande för att se 

om man som pedagog gör någon skillnad på t.ex. tonfallet när man bemöter de båda könen.   

Einarsson och Hultman
73

  skriver att flickor kan få en lägre status då de kan uppfattas som 

svagare än pojkar då vuxna och pedagoger bemöter dem med olika röstläge. De skriver att det 

är vanligt att flickor bemöts med ljus röst och pojkar med mörk röst. Vi håller inte med om 

Einarsson och Hultmans teori om flickors sätt att få lägre status. Utifrån vårt resultat tror vi att 

anledningen till att man tilltalar flickor med ljusare röst är för att det ska vara gulligt och 

oskyldigt, men inte att det bidrar till än lägre status än pojkar.  

I vårt resultat framgår det hur pedagogerna använder sig av olika metoder för att fördela ordet 

mellan pojkar och flickor. Vi anser att man inte måste ge ordet till varannan pojke och 

varannan flicka hela tiden, men att man kan försöka ha i bakhuvudet vilka som har fått prata 

mer och vilka som har fått prata mindre. Som vi nämnde tidigare i resultatet var det en 

pedagog som använde sig av glasspinnar som metod att fördela ordet. Vi anser att denna 

metod har både sina för- och nackdelar. Fördelen är att man kan slippa att alla talar rätt ut och 

alla ivriga att räcka upp handen, samtidigt som nackdelarna kan vara att de som inte vill 

berätta något får ordet och att det barnet då kan känna sig obekväm. Thortensson-Ed skriver 

att både manliga och kvinnliga pedagoger skapar mer utrymme åt pojkar vid fördelning av 

ordet. För att kunna uppmärksamma vem som får mer talutrymme så måste pedagogen 

granska hur hon fördelar ordet, likaväl som pedagogen måste utvärdera sitt val av tonfall, som 

vi tidigare nämnt. För att kunna bli en bättre pedagog anser vi att man ständigt måste granska 

sig själv och sitt handlande för att kunna utvecklas och för att vi ska få ett jämställt handlande 

i klassrummet.  
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 - Följebrev 

 

Hej! 

 

Vi heter Johanna och Hanna och går sista terminen på lärarutbildningen vid Umeå universitet.  

 

Vi ska nu från och med v.45 och 10 veckor framöver skriva vårt examensarbete, där vi tänker 

undersöka arbetet med genus i skolan. 

 

Vår tanke är att observera pedagogens och elevernas interaktion i samlingen ur ett 

genusperspektiv. I det färdiga arbetet kommer varken skola, pedagoger eller barn att kunna 

identifieras. Materialet kommer bara att användas för vårt examensarbete.  

 

Godkänner ni att vi observerar ert barn? 

JA___ NEJ___ 

 

Namn vårdnadshavare:_______________________________________________  

 

 

Kontaktuppgifter till oss, för eventuella frågor: 

Johanna Burwall xxx xxx xx xx, joohanna_88@hotmail.com 

Hanna Häggström xxx xxx xx xx, hannahaggstrom@live.se 
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7.2Bilaga 2 – kortkomandon inför observation  

 

L = Lärare 

P = Pojke 

F = Flicka 

H = Handuppräckning 

T = Talar rätt ut 

G = Ger ordet 

S = Säger till 
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