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Abstract 
 
Månsson, Annika 
 
The gendered encounter 
Interaction between toddlers and preschool teachers in a gender per-
spective 
 
In studies concerning the youngest children, the so-called toddlers, the 
gender perspective is often missing. My interest is, therefore, to study if 
and how the gender construction in the interaction between children 
and preschool teachers in day care centres is visible. The domain of 
interaction I have chosen to focus upon is mainly the intersubjective 
one, where reciprocity and affect are of great importance. In this obser-
vation part of the study, the theoretical ground is psychodynamic and 
the main theorist is the American researcher Daniel Stern (Stern, 1991). 
Although his theory is based on observations of interaction between 
mothers and infants it seems possible to apply his categories of devel-
opment in day care centres as well. As Stern does not have a gender 
perspective, I have chosen to treat those categories from a gender con-
struction perspective. (Walkerdine, 1989). How does reciprocity and 
affective tone emerge in the interaction between the female preschool 
teachers and the children from a gender perspective? Does this interac-
tion appear differently in different contexts? Do the children seem to 
play a role in this gender construction? are some of the research ques-
tions of this study. 
In my paper I will present some results from my video observations. 
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Förord 

Sista raden är skriven på min avhandling och det är dags att summera. 
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Många förgivetantaganden och sanningar har ställts på ända. 
 Arbetet med avhandlingen har pågått under lång tid och den tiden 
har kantats av både glädje och sorg. Den glädjefyllda delen är kun-
skapsvidgandet. Att få lov att ha tid, att vara ute på fältet, att tänka, att 
läsa, att skriva och revidera. Det har varit roligt och kännts som en stor 
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gats en liten del.  
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 Först och främst ett stort tack till all personal, barn och föräldrar på 
de förskolor, där jag genomfört mitt arbete.  
 Ingegerd Tallberg Broman, min handledare, ett stort varmt tack för 
kunnig och noggran vägledning och konstruktiva råd. Tack också för 
ständig uppställning, tid för alla mina mejl, nya frågor och nya ver-
sioner. Dessutom tid för intressanta genusdiskussioner. 
 Lena Rubinstein Reich, tack för ditt engagemang, din kritiska 
granskning som seminarieledare och för många goda synpunkter och 
råd. Ann-Christine Vallberg Roth, tack för din noggranna granskning 
som seminarieledare och tack för givande styrdokumentskommentarer, 
Ingrid Lindahl, tack för alla dessa ständigt pågående teoretiska diskus-
sioner. Tack också för kloka synpunkter i slutskedet. Annelis Jönsson, 
tack för din positiva uppbackning från tiden för min lic.avhandling och 
framåt. 
 Tack Leif Bergh för långvarigt stöd och positiv inställning och Karin 
Dahlberg för ditt stöd och hjälp rörande avhandlingens administrativa 
del. 
 Medioteket, en institution fylld av professionella, serviceminded, 
vänliga och överseende individer. Tack. 
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för ämneshandledning. 
 Stort tack Joakim, Katarina och Hanna för allt överseende med en 
övermåttan tankspridd och frånvarande mamma. 
 Nisse, sist men inte minst, min trogne supporter och diskussions-
partner under detta arbete. Ett stort tack för redigering och ovärderligt 
datastöd och mycket annat. 
 
Malmö i april 2000 
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1 Inledning 

”Hon leker också jättefint, också bestämd, väldigt bestämd.” 
”Hon gnäller om hon inte får som hon vill. Just hennes sätt att prata. 
Man kan samtala med henne. Hon har ett rikt språk. Lite snusförnuf-
tig.” 
”Han har det där behovet av närkontakt. Han kryper in på vilan och ska 
ligga så tätt ihop och kommer gärna och klappar på ryggen och ska sitta 
i knät.” 

”Han ser ut precis som en viking med sitt ljusa hår. Han är så robust på 
nå’t vis. Stor är han.” 
I pedagogernas föreställningar om barn finns mönster och mång-
facetterade bilder. Citaten ovan visar pedagogbeskrivningar av barnen 
på de förskoleavdelningar som ingår i studien. Att undersöka pedago-
gernas föreställningar om barn och genus utifrån dessa beskrivningar är 
en del av denna avhandling. 
 Interaktionen mellan de yngsta barnen på förskola och de kvinnliga 
pedagogerna utgör denna studies huvudfråga. Detta samspel har oftast 
beskrivits på ett könsneutralt sätt. En ambition med detta arbete är där-
för att undersöka om det går att finna genusformande interaktionsmöns-
ter och variationer i interaktionen. Undersökningsgruppen består av de 
yngsta barnen från ett till tre år och deras pedagoger inom verksam-
heten. I och med att det verbala språket inte är så utvecklat hos barn på 
en småbarnsavdelning är det av särskilt intresse att även fokusera de 
fysiska uttrycken, vilka har en betydelsefull del i samspelet mellan barn 
och vuxna. 
 Många små barn tillbringar en stor del av sin vakna tid på förskola 
och denna blir därmed en parallell primär socialiserande instans utöver 
familjen (Dencik, et al., 1988). Småbarns vardag har till stora delar bli-
vit förändrad, deras dag omstrukturerad och deras sociala liv utvidgat. 
Internationella studier visar förskolans inverkan på barns utveckling; 
tidig förskolevistelse, för framför allt underpriviligierade barn, fungerar 
som en alternativ social och inlärningsmässig miljö (McGurk, et al., 
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1993). En svensk studie Andersson (1986) påvisar konsekvenser för 
barns utveckling även på lång sikt (beskrivs utförligare i kapitel 3).  
 Tidigare var forskningen kring de yngsta barnen mor/barncentrerad. 
I dag studerar man även det komplicerade samspelet mellan flera olika 
socialiserande instanser och barnen (Sommer, 1997; Woodhead, 1990). 
Denna förändring i forskningsfokus skulle kunna betecknas som ett 
paradigmskifte. Eftersom det inte bedrivits mycket forskning kring de 
yngsta barnen på förskola och då utvecklingspsykologin fortfarande 
framför allt bygger på mor/barnrelationer, är detta område betydelse-
fullt att utforska. Barn socialiseras in i många miljöer samtidigt i dag, 
men hur det går till och vilka konsekvenser det får för barnen är relativt 
outforskat. 
 Den teoretiska basen för denna avhandling är Sterns (1991a) teori, 
vilken tillfört nya kunskaper om barns utveckling och lärande. Teori-
valet, som inte är helt vanligt inom pedagogiken, sammanhänger med 
min bakgrund som dels förskollärare på daghem, dels behandlare på en 
barnpsykiatrisk institution med inriktning på kontaktstörningar mellan 
föräldrar och små barn noll till fyra år. Sterns teori utgjorde där behand-
lingsgrund. 
 Min bakgrund och mina erfarenheter från förskoleverksamheten led-
de till frågor kring hur Sterns mor/barnrelaterade teori skulle kunna 
appliceras utanför familjesfären. En tidigare studie, vilken resulterade i 
en licentiatavhandling (Månsson, 1996), gav svaret att Sterns teori kun-
de vara användbar även vid studier av interaktion i förskolemiljö. Fokus 
i min licentiatavhandling var pedagogernas bekräftande respektive icke 
bekräftande interaktion i ett genusperspektiv. I denna avhandling är det 
såväl barnens signaler till samspel som pedagogernas respons som fo-
kuseras. 
 Påfallande är att beskrivningen av de yngsta barnen och barndomen 
inom de flesta teoribildningar fortfarande är könsblind eller könsneu-
tral. Genusperspektivet som en grund för studier av de yngsta barnen är 
alltså relativt ovanligt. Detta gäller även forskning generellt avseende 
förskoleverksamheten.  
 De yngsta barnens utveckling i ett könsperspektiv är speciellt intres-
sant att studera i och med att könsutvecklingen tidigare, i exempelvis 
kurslitteratur i förskollärarutbildningen ofta beskrivits som en köns-
rollsutveckling. Användandet av begreppet könsroll har varit särskilt 
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ofta förekommande vid studier av kön i förskolan. Könsrollsutveck-
lingen beskrivs ta sin början vid två till tre års ålder (Evenshaug & Hal-
len, 1992) och de tidigare åldrarna har mer behandlats ur biologisk syn-
vinkel. Barnens upptäckt av sin fysiska könstillhörighet sker vid unge-
fär ett och ett halvt års ålder. Tidigare fokusering vid begreppet könsroll 
och därmed koncentrationen kring äldre förskolebarn har haft till följd 
att studier med genusperspektiv vid tidigaste småbarnsålder är sällsynta. 
Under de tidigare åldrarna sker en stor del av det mer subtila, inte alltid 
helt medvetna genusformandet, en process som kan vara svårfångad, 
men som sätter spår i grundandet av könsidentiteten (Chodorow, 1989; 
Stern, 1991a). Inom den senare tidens forskning kring barns utveckling 
ryms, förutom en ny syn på barnpsykologin, även en starkare betoning 
av barnet som kultur- och samhällsintegrerat. Gamla socialisationsteori-
er, vilka utgått från barnet som ett passivt objekt för socialisering, har 
ersatts med en syn på barnet som mer kompetent och aktivt deltagande i 
sin egen socialiseringsprocess (Woodhead, 1990). Barns utveckling ser 
olika ut beroende på kulturell hemvist och övriga uppväxtförhållanden. 
Sommer (1997) framhåller synen på barn som kontextbundna och kon-
text innefattar då såväl makro- som mikronivå. På makronivå är det 
historiska, kulturella och materiella förhållanden som är avgörande och 
åtskiljande och på mikronivå är det de närliggande system i vilka barnet 
ingår t ex familj eller förskolegrupp, som blir avgörande för det enskil-
da barnets utveckling. De två nivåerna är integrerade med varandra. 
Barns vardagshandlingar påverkas av och kan inte avskiljas från den 
kontext de äger rum i. En konsekvens av detta synsätt är att forskning 
kring barn ska betraktas ur kontextuell synvinkel och att denna forsk-
ning, även om den är bunden till sin tid och på det sättet tillfällig, ändå 
kan vara ”kontextuellt giltig”. Enligt Sommer innebär kontext, förutom 
tidsbundenheten, även den kulturella och materiella bas i vilken forsk-
ningen har sin grund. Även om stor del av forskningen behandlar endast 
västerländska barn, så är den giltig i denna kultursfär trots att den inte 
utgör en universell förståelsegrund. 
 Sommer (1997) framhåller att det även behövs en psykologisk teori 
för att förstå det enskilda barnets utveckling. Den teori han förordar 
som möjlig att kombinera med ett mer sociokulturellt perspektiv är 
Sterns (1991a) psykodynamiska teori. Stern som är psykoanalytiker är 
nydanare inom utvecklingspsykologin. Han har sin grund i det psyko-
dynamiska tänkandet, och bygger sin forskning framför allt på em-
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piriskt material i form av barnobservationer och observationer av i för-
sta hand mor-barninteraktion till skillnad från de klassiska psyko-
analytikerna vilka byggde sina teorier på retrospektiva sjukdomsskild-
ringar. Detta har lett till en teori där den framåtskridande karaktären av 
utvecklingsprocessen är i fokus till skillnad från den tidigare ”pato-
logiseringen” av barndomen. Stern betonar kompetensen även hos det 
späda barnet. Han beskriver utvecklingen, inte som stadieindelad utan 
som ett växande där olika utvecklingsuppgifter är centrala under vissa 
perioder men lever kvar och har betydelse parallellt med nya ”livs-
teman” senare under utvecklingens gång.  
 Även Qvarsell (1994) framhåller betydelsen av att relatera utveck-
lingspykologiska begrepp till en pedagogisk ”general universe”, en pe-
dagogisk idévärld. Hon anser att ”general universe” kan innebära ett 
generellt fenomen, en företeelse av kulturellt intressant karaktär. Hon 
menar vidare att detta pedagogiska ”universe” inte utan vidare kan här-
ledas från de psykologiska begreppen. Det krävs en relation mellan de 
psykologiska begreppen och ett pedagogiskt meningssammanhang och 
även en empirisk belysning. Dessa sammanhang måste fångas i kvalita-
tiva undersökningar, exempelvis fallstudier eller etnografiska studier. I 
denna avhandling belyses psykologiska begrepp relaterade till Sterns 
teori i ett förskolepedagogiskt sammanhang. 
 Som tidigare nämnts har, inom stora delar av småbarnsforskningen, 
åtskilliga studier rört samspelet mellan de minsta barnen och de vuxna, 
speciellt mödrarna och den interpersonella aspekten av barns utveck-
ling. Det är i den nära relationen och i den ömsesidiga kom-
munikationen som betydelsefull utveckling sker. Detta gäller både den 
känslomässiga delen av livet och den intellektuella, som exempelvis 
språkutvecklingen. Senare års forskning har involverat även fäder och 
andra vuxna och visat att barn kan relatera på samma nära sätt dels till 
sina fäder eller andra närstående, dels till flera personer parallellt 
(Hwang, 1986). 
 Corsaro (1985) betonar det växande intresset för det forsknings-
område som rör små barn på förskola, men framhåller även bristen på 
forskning från det aktuella forskningsfältet. En institutionsmiljö med 
barn i så låg ålder är ett känsligt område att ta sig in i. Han menar att en 
anledning till detta kan vara problemet med forskaren som ytterligare en 
vuxen som inkräktare i barnens domän. Detta skrevs visserligen 1985 
men fortfarande i 1990-talets slutskede finns det begränsade forsknings-
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resultat från det aktuella området. Teoriutvecklingen rörande de yngsta 
barnen och institutionsmiljön i form av förskola, som är en allt vanliga-
re uppväxtmiljö, är relativt begränsad. Kompletterar man forskningsom-
rådet med genusfrågor blir begränsningen än mer påtaglig. 
 Ytterligare incitament för att gå vidare med en undersökning av kva-
litén i samspelet mellan barn/vuxen är det nya läroplansförslaget för 
åldrarna 1-5 år, Att erövra världen (SOU, 1997). Det är ett intressant 
dokument där ”Barnet” är i centrum och där detta beskrivs som en ut-
forskande individ med stor egen kompetens. Omsorgsaspekten och pe-
dagogrollen i relation till de yngsta barnen är däremot en mindre ut-
vecklad del i dokumentet. Att här granska de pedagogiska texterna i 
form av styrdokument under ett antal år, från Barnstugeutredningen 
(SOU, 1972:26; 1972:27) och framåt är ett sätt att försöka följa ideolo-
gin kring barnet i ett genusperspektiv. Olika diskurser avseende bl a 
barn, barndom och genus kan studeras genom en gransking av dessa 
dokument. Därmed kan pedagogernas utsagor studeras i relation till 
dokumentens skilda diskurser. Hjälmeskog (1999) skriver bl a att en 
granskning av olika diskurser kan bidra till förståelsen av hur identiteter 
formas och omformas och att en grundläggande tanke är att sociala 
identiteter utgörs av meningskomplex:  

”Att vara t ex kvinna eller man är att leva och handla i enlighet med en 
specifik uppsättning av meningar. Dessa göms inte i deras kroppar eller 
utsöndras från deras psyken. Snarare hämtas de från de olika möjliga me-
ningar som finns tillgängliga vid en speciell tid i ett visst kulturellt sam-
manhang. Det synsätt som här beskrivs medför att det inte går att förstå 
någons könsidentitet genom att studera biologi eller psykologi utan man 
måste studera historiskt specifika diskursiva praktiker genom vilka me-
ningar av kön konstitueras och sprids vidare.” (Hjälmeskog, 1999, s 312.) 

 
Själv skulle jag i stället vilja formulera det som ”att det inte går att för-
stå könsidentitet enbart genom att studera biologi eller psykologi...”.  

1.1 Den föregående studien – licentiatavhandlingen 

Fokus i min licentiatavhandling (Månsson, 1996) var interaktionen 
mellan de kvinnliga pedagogerna och barnen på en småbarnsavdelning 
i ett genusperspektiv. Relationen mellan de kvinnliga pedagogerna och 
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flickorna respektive pojkarna studerades. Till mycket stor del är det 
kvinnor som är anställda inom förskoleverksamheten och därför stude-
rades relationen mellan kvinnlig pedagog och flicka respektive pojke 
för att fånga eventuella genusbundna mönster och skillnader. Ett cent-
ralt tema i studien var bekräftande respektive icke bekräftande samspel 
mellan pedagoger och barn. Förklaringen till denna inriktning var mitt 
dåvarande huvudintresse kring självkänslans framväxt hos barn i ett 
genusperspektiv. 

Eftersom åldern på barnen var ett till tre år och språket ju är relativt 
begränsat i denna ålder, var samtal och intervjuer med barnen inte aktu-
ella. Observationer med hjälp av video utfördes i stället. Denna teknik 
var den metod som visade sig vara den bästa för att fånga samspelet 
pedagoger barn. Videofilmningen gör det möjligt att samtidigt registre-
ra både verbala och icke-verbala uttryck i samspelet. 

Syfte och genomförande 
Undersökningens syfte bestod av tre delar. Syftet var 

• att undersöka om det är möjligt att ha Sterns teori som utgångs-
punkt vid interaktionsstudier på förskola, 

• att, utifrån Sterns teori, försöka identifiera olika bekräftande res-
pektive icke bekräftande interaktionsmönster mellan förskole-
personalen och barnen i ett genusperspektiv, 

• att belysa personalens uppfattningar om hur de interagerar med 
barnen i ett genusperspektiv och deras uppfattningar kring jäm-
ställdhets- och könsfrågor. 

 
Studien genomfördes på en förskolas småbarnsavdelning bland nio barn 
från två och ett halvt till tre års ålder. Datainsamlingen pågick under 
cirka tre månader och videofilmning var den främsta observations-
metoden. Det som studerades var interaktionen mellan pedagogerna och 
flickorna respektive pojkarna. Observationerna innefattade både verbala 
utsagor och icke verbala uttrycksformer som ansiktsuttryck, gester och 
övriga motoriska uttryck. 
 Under denna studie provades även andra observationsformer som 
exempelvis kategorischema för att fånga interaktionen. Det visade sig 
dock att videofilmningen var oöverträffad som metod. Till den nu aktu-
ella studien kunde jag dra nytta av de erfarenheter som gjorts vid den 
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tidigare datainsamlingen och urvalet av situationer som var lämpliga att 
fokusera var delvis utprovat.  
 Förutom videoobservationerna intervjuades pedagogerna kring upp-
fattningar rörande förskole-, barn- och jämställdhetsfrågor.  
Studien visade att interaktionen mellan de vuxna och barnen skiftade 
mycket mellan olika vuxna i relation till olika barn, men också att det 
fanns en genusaspekt i samspelet. Den visade även att skiftande si-
tuationer verkade föda varierad interaktion och att genusaspekten var 
situationsbunden. Med genusaspekten i fokus framträdde ibland nya 
mönster och kopplingar. 
 Vid exempelvis på- och avklädning och vid blöjbyte fick pojkarna 
mer fysisk kontakt och närhet av pedagogerna än flickorna. I och med 
att interaktionen pedagog/pojke blev mer långvarig, fick flickorna i 
större utsträckning klara dessa situationer själva. En följd av detta blev 
att både den verbala och den icke verbala kontakten var mer omfattande 
vad gäller pojkarna. Vid andra situationer, som t ex måltiderna, var det 
svårare att iaktta genusrelaterade skillnader. 
  En aspekt som studerades var den känslomässiga tonen i samspelet 
och det Stern kallar affektiv intoning. Detta innebär att den vuxna käns-
lomässigt ger positivt gensvar på barns affektiva signaler, ofta i en an-
nan uttrycksform. Av de registrerade affektiva intoningarna tydde ob-
servationsmaterialet på att pojkarna oftare var inblandade i situationer 
med affektiv intoning, men framför allt att flickorna oftare förekom i 
situationer med bristande affektiv intoning. 
 Resultatet från den föregående studien ledde till att variation av kon-
text vid interaktionen blev intressant att följa upp. Eftersom kontext, 
som nämnts ovan, är ett vittomfattande begrepp krävs en genomgång av 
vad kontextbegreppet innebär i den här studien. I de yngsta barnens liv 
är de vardagliga omvårdnads- och övriga samspelssituationer med vux-
na särskilt betydelsefulla. De vardagliga rutinerna och de åter-
kommande vanorna runt barnen spelar stor roll som stabiliserande fak-
torer i omsorg och fostran av barnen. Dessa rutiner och omvårdnads-
situationer har därför stort utrymme och fyller en betydande funktion på 
förskolan. Sommer (1997) betonar även betydelsen av dessa vardags-
situationer för att förstå barnens kulturella integration. Han framhåller 
betydelsen av att ta denna vardagsnivå som utgångspunkt för studier av 
barns liv och utveckling. Dessa dagliga återkommande vardags-
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händelser var i fokus för studien av barnen och pedagogernas interak-
tion i den tidigare studien. De vuxna har en stor betydelse när det gäller 
de yngsta barnen på förskola. Därför användes graden av vuxenledning 
av de olika i förskolan förekommande situationerna. Detta som visade 
sig vara en framkomlig indelningsgrund, är densamma även i den aktu-
ella studien. Olika kontext innebär följaktligen i detta sammanhang 
skiftande vardagssituationer på förskolan med olika grad av vuxen-
ledning. Detta beskrivs närmare i metodavsnittet, kapitel 6. 

1.2 Problem och syfte i den aktuella studien 
Erfarenheterna från den föregående studien ledde till genomförandet av 
en ny undersökning med avsikten att försöka få ytterligare förståelse för 
olika skeenden och mönster i samspelet mellan de kvinnliga pedago-
gerna och flickorna respektive pojkarna. 
 Eftersom Stern betonar även de yngsta barnens kompetens speciellt i 
kommunikationssammanhang, blev det intressant att ha barnens initiativ 
till kontakt som utgångspunkt vid interaktionen, till skillnad från förra 
studien, då de vuxnas initiativ var i fokus. Det är ett komplicerat arbete 
att försöka fånga barnens olika signaler, att komma tillräckligt nära vid 
observerandet och att hitta möjliga tolkningsramar. Det är skeenden och 
företeelser på mikronivå, vilket gör det problematiskt, men också 
spännande att undersöka förekomsten av bl a genusrelaterade mönster 
vid så tidig ålder som ett till tre år.  
 En frågeställning är hur barnens initiativ till kontakt med pedago-
gerna visar sig vid observationerna och hur dessa kan skilja sig i olika 
kontext. I den här studien ställs frågan utifrån ett genusteoretiskt per-
spektiv.  
 Pedagogernas roll på en småbarnsavdelning är av stor betydelse i 
och med att barnen, speciellt vid denna låga ålder, står i stort beroende-
förhållande till de vuxna. Detta bl a på grund av att de yngsta barnen 
har svårigheter att kunna kommunicera verbalt och får lita till icke ver-
bala uttryck med åtföljande beroende av att personalen uppfattar dessa. 
Pedagogernas gensvar på barnens initiativ, responsernas innehåll, gra-
den av respons är därför intressanta områden att studera. Könsskillnader 
i responsen på barnens olika signaler i skilda situationer är en betydel-
sefull del av undersökningen.  
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 Både de verbala och de icke-verbala uttrycken, som gester, känslo-
uttryck, miner och liknande är en del av de signaler till samspel som 
studeras. 
 Det ömsesidiga emotionella samspelet och den del av detta som 
Stern benämner den affektiva intoningen (som beskrivs närmare på s 
67), har tidigare mest studerats i mor-barnrelationer. Affekt är en vä-
sentlig del för personlighetsutvecklingen och även för lärandet (Klein, 
1989; Stern, 1991a). Det verkar vara möjligt att studera även vid inter-
aktion i förskolesammanhang och ska därför undersökas i föreliggande 
studie. 
 Denna uppföljande studies huvudfråga är alltså interaktionen mellan 
de yngsta barnen och de vuxna på förskolan, i det här fallet de kvinnliga 
pedagogerna, i ett genusperspektiv. Centrala frågor är barnens kontakt-
sökande, vilken typ signaler till samspel de ger, vilken typ av gensvar 
de får från pedagogerna samt om denna interaktion är kontext- och ge-
nusbunden.  
 Vidare görs en intervjuundersökning bland pedagogerna om deras 
syn på barn, förskoleverksamhet och genusfrågor. 
För att försöka följa diskursen kring barn, förskola och genusfrågor, 
granskas centrala styrdokument från Barnstugeutredningen (SOU, 
1972:26; 1972;27) fram till Förslag till ny läroplan (SOU, 1997) och 
till det nyligen antagna nya styrdokumentet Läroplan för förskolan, 
Lpfö 98 (Skolverket, 1998). Pedagogernas utsagor kring samma fråge-
områden analyseras ur ett diskursivt perspektiv. 

1.2.1  Studiens syfte  

• Att analysera interaktionen mellan de yngsta barnen och pedago-
gerna i ett genusteoretiskt och kontextuellt perspektiv, 

• att analysera pedagogernas föreställningar om barn och genus ut-
ifrån beskrivningar av barnen på respektive förskoleavdelning 
samt att diskutera relationen mellan föreställningarna och den ob-
serverade interaktionen mellan pedagoger och barn, 

• att diskursivt analysera pedagogernas utsagor om barn och kön. 
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2 Förskolan som uppväxtmiljö 

Att interaktionen sker i en förskola och inte i ett hem mellan föräldrar 
och barn påverkar naturligtvis skeendet. En förskola som är en offentlig 
institution med en speciell organisation och med anställda yrkes-
människor som har hand om barnen på schemalagda tider, skiljer sig 
som miljö från ett hem med föräldrar och barn.  
 Det finns forskning som visar hur uppväxt på daghem kan gestalta 
sig i ett retrospektivt perspektiv utifrån utsagor från ungdomar, f d dag-
hemsbarn (Strander, 1997; Torstensson-Edh, 1994). 
 Inom FAST-projektet (Familjestöd och utveckling), den svenska 
delen av ett tvärnationellt projekt, har Strander gjort en intervjustudie 
med 40 ungdomar. Av titeln ”Jag är glad att jag gick på dagis”, framgår 
det att resultatet ger bilden av ett framför allt positivt minne av dag-
hemstiden. När ungdomarna minns och berättar om daghemmet, söker 
de helheten. Författaren betonar skillnaden i ungdomarnas perspektiv i 
förhållande till vuxenperspektivet, där daghemmet ofta setts som ett 
system skilt från hemmet. Med detta synsätt har också underförstått 
följt ett antagande att denna pendling mellan de två systemen måste 
innebära en påfrestning för barnen. Kamraterna och den lustfyllda leken 
är ett centralt tema i deras berättelser. Relationerna är viktiga för alla 
barnen, men något mer för flickorna. De vuxna kategoriseras i ”de man 
tycker om och de man inte tycker om” och Strander beskriver barnens 
förhållande till pedagogerna som att ”barnen söker mötet med de vux-
na” och att de i det mötet ”först och främst vill bli förstådda som den 
person de är” (Strander, 1997, s 181). 
 I följande avsnitt ska jag belysa de aspekter av den institutionella 
ramen som kan tänkas ha betydelse för interaktionen mellan personal 
och barn.  
 Förskolan är en institution, som är en del av samhällets offentliga 
sektor. Den styrs av regler och ramar som formuleras i styrdokument på 
olika nivåer. Dessa dokument är i sin tur utformade och präglade av den 
övergripande samhällsideologin och strukturen och speglar samhällets 
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syn på förskoleverksamheten och på barn. Dessa dokument ska även 
vara styrande för personalens arbete med och förhållningssätt till barnen 
och är en del av analysen. 
 Förskoleverksamheten har en lång tradition, vilket innebär att yrkes-
rollen formats under många år. Yrket som förskollärare har varit och är 
fortfarande kvinnodominerat. I ett avsnitt behandlas de konsekvenser 
det får för verksamheten att omvårdnadsarbetet med barn bedrivs i form 
av ett lönearbete med fackliga avtal och arbetsmarknadsregler vilka får 
inflytande på hur verksamheten kan bedrivas. 
 Även den betydelse de institutionskulturella och strukturella fak-
torerna har för verksamheten i form av ramar, t ex scheman och pla-
neringar där även tidsaspekten inkluderas kommer att belysas.  

2.1 En feminiserad yrkesroll – från ideell omsorg till 
lönearbete 

De pedagoger som är verksamma inom förskoleverksamheten är till 
största delen kvinnor. Arbetsuppgifter som består av vård, omsorg och 
pedagogiska uppgifter med yngre barn involverade är traditionellt 
kvinnliga. Att det alltid varit ett starkt feminiserat arbete har präglat 
yrket på olika sätt. Det har inneburit att synen på förskolläraryrket varit 
kopplad till kvinnors plats och roll i samhället. Tallberg Broman (1991) 
har undersökt förskolläraryrkets historiska tradition och yrkets fram-
växt. Under den period som Tallberg Broman behandlar i sin avhand-
ling var omsorgen om barnen präglad av det fröbelska arvet. Att vara 
barnträdgårdsledarinna innebar att vara ledarinna för ett viktigt sam-
hällsprojekt i vilket man skulle vara ”den andliga modern”, en förebild 
och fostrare för barnen, men delvis också för modern. Arbetet känne-
tecknades av otydliga gränser mellan arbete och privat liv och speciellt 
under de första decennierna präglades arbetet mycket av osjälviskt och 
ideellt handlande. Barnträdgårdsledarinnans arbete var reproduktivt och 
utgjorde en del i en kvinnokultur präglad av hjälpande arbete, med stort 
ansvar och engagemang. Man skapade dessutom genom sitt arbete en 
gemensam kultur med sammanhållande värden kring barn och fostran. 
Engagemanget ledde till ett stort mått av idealitet i arbetet. Under slutet 
av den period på 1940-talet som Tallberg Broman beskriver, förskjuts 
yrkesrollen från det ideella mot det offentliga. Diskussioner kring löner, 
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arbetstider och pensioner blir allt vanligare och ledarinnan blir fröken 
och lärarinna. Det var inte enbart arbetsgivarna som kunde ha problem 
med detta, utan även barnträdgårdsledarinnorna själva: 

”Det var även en komplicerad process att förändra livsuppgiften till ett 
yrke.” (Tallberg Broman, 1991, s 238.) 

 
Under förskoleverksamhetens stora uppbyggnadsperiod på 70-talet och 
in på 80-talet kan man finna vissa beröringspunkter, trots stora skillna-
der, med den tradition som Tallberg Broman beskriver. Framför allt i 
kvinnovetenskapliga arbeten framkommer liknande positiva laddning 
kring omsorgsarbetet under denna period. Att lyfta fram kvinnokulturen 
och ge den ett mer positivt värde präglade kvinnoforskningen till stor 
del under senare delen av 70-talet och på 80-talet. Yrken och uppgifter 
inom den reproduktiva sfären, som vård och omsorg, blev vanliga 
forskningsfält och begrepp som omsorgsrationalitet och vårdrationalitet 
växte fram. Omsorgsarbetet gavs nya begrepp av bl a Waerness (1984). 
Det gynocentriska draget i forskningen förstärktes och det sattes lik-
hetstecken mellan kvinnligt arbete och positivt värderat arbete. I kvin-
novetenskapliga texter från denna period användes en terminologi med 
begrepp som vänskap och systerskap. Behovet av att komma samman 
som systrar inom dessa omsorgsyrken framhölls (Galler, 1988). Denna 
terminologi och framhävandet av kvinnokulturella värden gör att trå-
darna bakåt till den tidsperiod och den kvinnokultur som Tallberg 
Broman beskriver blir framträdande. 
 Den stora utbyggnaden av förskolor på framför allt 70-talet ledde till 
en massutbildning av förskollärare. Arbetstiden har blivit reglerad lik-
som i övrig yrkesverksamhet. Förskollärare och barnskötare ingår som 
en yrkesgrupp bland andra i den offentliga sektorn och den ideella tra-
ditionen med eget stort engagemang utöver vanlig arbetstid är till stor 
del utbytt mot en ordinär löneanställning. Larsson (1991) uttrycker 
t o m dagens situation som barnomsorgens ”industrialisering” (a.a., s 
39). 
 I debatten, som kan ses som inlägg mot den kvinnliga emancipa-
tionen i samband med kvinnors starkt ökade förvärvsverksamhet, 
skrevs flera mot barnomsorgen kritiska debattartiklar. Steiger (1976) 
deltog i debatten och framhöll det negativa i att småbarnsfostran sköts 
av professionella lönearbetare. Att daghemsarbetet är organiserat som 
lönearbete och att det har samma fasta arbetstider som på en fabrik, gör 
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att personalen kommer och går på ett för barnen oförklarligt sätt. Detta, 
menade Steiger, förhindrar nära relationer till de enskilda barnen. 
 Han fick kritik av bl a Bergom-Larsson et al. (1976), som menade 
att daghemmen hade en stor fördel i förhållande till familjen. Familjen 
hade oftast lite tid för barnen medan daghemmen däremot hade den 
mesta tiden som barntid. Hon menade också att Steiger idealiserade 
moderligheten i den patriarkala familjen och att det verkade som om 
han ville göra om barnpedagogens yrke till ett slags kall för moderliga 
kvinnor. 

2.2 Strukturens betydelse för interaktionen mellan 
barn och personal 

Att dagarna är inordnade i ett tydligt inrutat mönster av rutinsituationer, 
bl a omvårdnadssituationer, påverkar innehållet i förskolans verksam-
het och personalens sätt att förhålla sig till barnen. Detta faktum är nå-
got som flera förskoleforskare framhållit. Speciellt tydligt blir detta på 
en småbarnsavdelning, där omvårdnaden beroende på barnens låga ål-
der är i centrum och upptar en stor del av dagen. 
 Larsson (1991), som studerat förskoleverksamheten ur ett social-
psykologiskt perspektiv och som kallat sin undersökning Mötet Mönst-
ret Magin, hävdar också att rutinerna bildar en form av system eller 
mönster. Dessa kan fungera för att förskolepersonalen till stor del inrät-
tar sig så att verksamheten fungerar, men i det relativt bundna systemet 
finns även öppningar för personalens påverkan av systemet: 

”Det är mycket fasta rutiner enligt ett visst schema. Man har sin bestämda 
tider. Men allt är inte förutbestämt. Mattiderna är fasta men annat är mer 
varierande.” (Larsson, 1991, s 70.) 

 
Medlemskap i en sådan institutionaliserad organisation får en stabilise-
rande effekt på medlemmarna som tillsammans formar en institutionell 
tradition med gemensam kultur och gemensam barnsyn.  
 Davies (1996) har gjort en studie kring barnomsorgspersonalens 
villkor och hur dessa präglar deras handlande och tänkande. Hon kallar 
sin studie Önskningar och Realiteter. Till realiteterna räknar hon struk-
tureringen av förskoletillvaron. Hon menar att regler och rutiner domi-
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nerar och i stor utsträckning styr verksamheten på förskolan. Även om 
personalen ofta visar att de kan frångå dessa regler och rutiner, finns 
det en inbyggd brist på flexibilitet i systemet. Motsatsen, en för hög 
grad av flexibilitet, kunde Davies se bland de kvinnliga pedagogerna.  

Tid 
Verksamheten på förskolan, och speciellt på en småbarnsavdelning, 
präglas av att dagen är inplanerad efter olika dagligen återkommande 
rutiner, som måltider, blöjbyten, på- och avklädning och vila. De olika 
rutinerna är inplanerade vid vissa tidpunkter. Detta medför en upp-
splittring av dagen, vilket lätt får till konsekvens att somliga inte plane-
rade aktiviteter, interaktionssituationer och lektillfällen avbryts för att 
annan schemalagd aktivitet ska äga rum (Hjort, 1996). 
 Davies (1996) skiljer mellan klocktid och processtid i barnom-
sorgen. Hon menar att processtiden har en annan relation till tiden vil-
ken inte styrs av klockan eller ett linjärt tidsmedvetande. Det är denna 
tid som inte är så strängt underordnad klockan och där man låter upp-
giften och barnens behov styra den tid omsorgsarbetet kräver. Process-
tid karaktäriseras av att den ofta är svår att schemalägga eller mäta och 
att den har flytande gränser. 
 Rutinerna organiserade efter klocktid dominerar och minskar, enligt 
Davies, flexibiliteten i daghemsarbetet. Hon menar att de kan vara ett 
hjälpmedel i sig men att rutinerna också kan fungera hämmande på bl a 
skapandet av förtroendefulla relationer. Hon anser också att det i många 
situationer blir krockar mellan processtiden och klocktiden. Ett exem-
pel på detta är leken som ofta får störas av måltider, raster och städning 
som följer klocktid. 
 Hon ger många exempel på hur viktiga situationer för barnen blir 
avbrutna eller påskyndade för att tider ska passas. Det kan vara målti-
der som skyndas på för att tiden ska hållas, fast barnen kanske behövt 
mer tid och lugn för att må riktigt bra. Det kan vara samlingar där bar-
nen inte får tala riktigt till punkt och när personalen ”lägger orden i 
munnen” på barnen för att man som personal internaliserat tidspressen, 
blivit stressad och inte orkar vänta ut barnen. 
 Dencik et al. (1988) ger också exempel på hur tidspressen får som 
konsekvens, att barnen får mycket lite av närhet och omsorg. Ett exem-
pel är vilan på en småbarnsavdelning, där de som vaknar först, får en 
lång stund av närhet och kroppskontakt med den vuxna tills de andra 
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vaknar och flera barn samtidigt börjar komma upp och tiden börjar bli 
knapp. Då finns det inte tid kvar till denna typ av omvårdnad utan det 
blir ett mer rutinbundet, snabbt och mindre känslosamt omhänderta-
gande.  

Från hemmet till förskolan 
Det är mycket i atmosfären i förskolan som är hemlik och liknar famil-
jelivet i flera avseenden (Kvalheim, 1981). Speciellt är detta fallet på en 
småbarnsavdelning, där omvårdnadsmomenten med mat, vila och blöj-
byten har en stor plats Även den omgivande miljön med krukväxter, 
kuddar, hushållsattiraljer och ”gosedjur” gör att daghemmet på många 
sätt påminner om ett hem.  
 I och med att en stor del av arbetet på en småbarnsavdelning går ut 
på tröstande matning och tvättning, så är det mycket lätt att det upplevs 
som hemliknande sysslor och att förhållningssättet mellan personalen 
och barnen får liknande mönster som det mellan förälder och barn. Det 
finns mycket i denna hemliknande atmosfär och i detta mönster som 
kan framkalla och förstärka den traditionella kvinnobilden; en kvinna 
som vårdar, fostrar och skapar trivsel (Kärrby, 1987; Steffensen, 1993). 
Många som arbetar inom barnomsorgen har också en inställning att de 
små barnen helst borde vara hemma och det finns lite av ”det är synd 
om barnen idag”-uppfattning bland förskolepersonal (Larsson, 1991). 
Man anstränger sig kanske av den anledningen att kompensera för den 
bristande hemmavistelsen genom att göra förskolevistelsen så hemlik 
som möjligt. Detta talar för att interaktionsmönstren mellan personal 
och barn skulle präglas av den känslomässiga värme och närhet som 
oftast präglar relationerna mellan föräldrar och småbarn. Den typen av 
nära känslomässig kontakt förekommer naturligtvis också, speciellt på 
en småbarnsavdelning, där man som utbildad personal har fått kunskap 
om små barns behov av närhet och värme (Hårsman, 1994). I det här 
sammanhanget kan Hårsmans undersökning kring dagliga separationer 
och tidig daghemsstart vara intressant. Hon följde 26 daghemsbarn, 6-
12 månader gamla vid undersökningsstarten (experimentgruppen) och 
26 hemmabarn i samma ålder. Grupperna studerades från inskolnings-
perioden till fem månader senare och åtskilliga variabler mättes. Det 
resultat som kan vara intressant i det här sammanhanget är de stora lik-
heterna i interaktionsmönster mellan daghemspersonalen respektive 
mödrarna. Daghemspersonalen hade lika mycket nära fysisk kontakt 
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med barnen och var i genomsnitt lika känslig och responsiv som bar-
nens mödrar var både för barnens signaler/initiativ till närhetskontakt 
och inför deras signaler till ansikte-mot-ansikte-kontakt. Den enda 
skillnaden som redovisades mellan personalens och mödrarnas inter-
aktion var mängden signaler till ansikte-mot-ansikte-kontakt, där perso-
nalen i initialskedet kommunicerade mindre med barnen. Men även vad 
gäller den här variabeln, så var skillnaden minimal vid slutet av under-
sökningsperioden (Hårsman, 1994).  

2.3 Förskolan som kultur 
Att förskolan liksom många andra institutioner representerar en egen 
kultur belyste etnologen Ehn (1983) i sin studie kring daghemsmiljö 
med namnet Ska vi leka tiger?. Hans forskningsresultat påvisade en 
specifik kultur med exempelvis konflikträdsla, vilket innebar att man 
hellre dämpade och höll tillbaka motsättningar än att man fick öppna 
konflikter. Detta är något som Ehn även hänvisar till såsom varande, 
förutom institutionellt, även kulturellt svenskt. Ett annat uttryck för 
försiktighet och viss tillbakahållenhet i tilltalet var att tillsägelser och 
uppmaningar uttrycktes i frågeform i stället för i påståendeform. Han 
såg även en form av jämlikhetssträvan som tog sig uttryck i lika be-
handling av alla barn, dvs ingen skulle få en mer betydelsefull roll än 
någon annan. Som en del i det sistnämnda påvisade han också mer av 
grupptilltal, exempelvis ”Nu ska vi göra det” i stället för en användning 
av du-form, även vid tilltal av individuella barn.  
 Liknande tema har Ekholms och Hedins (1991) undersökning från 
12 daghem. Fokus för deras studie är daghemsklimat. De menar att, 
liksom i ett hem, ”andan ” i det hemmet är av stor betydelse, så gäller 
detsamma för daghemsmiljö, att den emotionella grundhållningen eller 
det ”psykologiska klimatet” har stor inverkan på barnen. De redogör i 
sin studie för de faktorer de anser påverkar klimatet på daghemmen. På 
makronivå är det politiska, ekonomiska och organisatoriska ramar. Öv-
riga ramar är förskolans fysiska utformning och barngruppens samman-
sättning socioekonomiskt och åldersmässigt. Slutligen innefattas en 
grupp övriga faktorer, nämligen kontakt med omvärlden, arbetsmetoder 
och uppfostringsmönster samt grad av inflytande hos personal och 
barn. 
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 Ekholm och Hedin framhåller att, förutom för barnens sociala och 
emotionella utveckling, är det samlevnadsklimat som råder i förskolan 
av betydelse för deras trivsel på förskolan och för de rådande interak-
tionsmönstren. De menar att samlevnadsklimatet får handlingsmässiga 
konsekvenser och att det avgör vilket utrymme barnen får att pröva 
olika handlingar. Klimatet leder även till en begränsning eller stimulans 
avseende barnens lust att pröva egna sociala och emotionella handling-
ar. 
 De framhåller även att ett av de viktigaste skälen till deras intresse 
av att studera daghemsklimat är, att så stor tyngd lagts vid en helhets-
mässig utvecklingsmiljö som påverkansgrund för förskolebarns utveck-
ling och de lyfter fram Barnstugeutredningens (SOU, 1972:26;  
1972:27) utvecklade diskussioner kring liknande ”klimat”frågor. Varia-
tionen i ”kultur” och ”klimat” blir viktiga att uppmärksamma. 

2.4 Förskola, barn och genus 
Det finns många likheter mellan en svensk daghemsmiljö och ett hem 
vad gäller könsmönster. Könsmönstren i hemmen och på förskolan kan 
te sig mycket likartade. Flickors och pojkars lekval sker ofta efter tradi-
tionell inriktning på manliga/kvinnliga områden. Barnen har lärt sig sin 
kulturs arbetsdelning och det har skett en internalisering (Kvalheim, 
1981). Annerbloms (1983) analys av könsrollsmönster på förskola visa-
de på traditionella könsroller i förskolan och att dessa förstärktes av 
personalen. Vad gäller det mer praktiskt vårdande området visar vissa 
studier att en stor del av pedagogernas tid på förskolan går åt till sådan 
verksamhet som tidigare sköttes i hemmet som måltider och grund-
läggande omsorgsaktiviteter som tvätt, blöjbyte och vila (Davies, 1996). 
 Det finns dock stora skillnader mellan förskolemiljön och hemmet. 
Frågan är också hur mycket institutionen och dess ramar betyder för 
förhållandet mellan de vuxna och deras relationen till flickorna respek-
tive pojkarna. Förskolan är oftast en kvinnovärld där omvårdnad och 
närhet är betydelsefulla precis som i en hemmiljö, men det finns också 
stora skillnader. Förskolan har många barn och få vuxna och de vuxna 
har arbetet med barnen som en profession och styrs av tider, andra reg-
ler och ramar än i hemmet.  



 

30  

 Det finns också undersökningar som visat att det kanske sker en tyd-
ligare särbehandling i relation till flickor respektive pojkar från perso-
nalens sida i förskolan i förhållande till den som sker i hemmet. Studier 
har gjorts som visat att pojkarna blir tilltalade oftare, att de vuxna ser 
mer på pojkarna, talar mer med dem och att de behandlas mer som indi-
vider än flickorna (Andrésen, 1995). Andrésen fann också i sin studie 
att personalen hade en tendens att ge pojkarna mer hjälp, beröm och 
detaljinstruktioner. I en i och för sig tidig undersökning på amerikanska 
daghem finner Serbin (1978) liknande förhållande. Hon visar i sin stu-
die att pojkarna fick åtta gånger så mycket instruktion som flickorna. 
 Andrésen använder uttrycket ”Dobbel standard” för den sär-
behandling som kön kan ge upphov till. Detta kriterium för analys av 
könsskillnader härrör från en feministisk forskare Eichler (1980), som 
har argumenterat för behovet av ett sådant kriterium utanför själva 
könsbegreppet. Hon menar med detta, att situationer tolkas olika bero-
ende på personerna som befinner sig i dem och att när man värderar 
handlingar på basis av aktörernas kön, så praktiserar man ett regel-
system med dubbel standard som ofta har en inbyggd dubbelmoral. Vi-
dare framhåller hon betydelsen av att stora delar av självuppfattningen, 
både den medvetna och omedvetna, influeras av dubbel standard i ett 
hierarkiskt system. Traditionella uppfattningar, som är knutna till 
”kvinnlighet” och ”manlighet” är avgörande för värdeladdningarna i 
självuppfattningen men också i uppfattningen av andra än en själv. Hon 
ger som exempel från sina observationer på norska daghemsavdelningar 
hur flickor som skiljer ut sig från övriga flickgruppen genom att vara 
högröstade, får tillsägelser och bedöms kritiskt. Pojkar däremot, vilket 
var mer vanligt förekommande, med samma höga röstläge, får inte den-
na negativa uppmärksamhet. 
 ”Flickbeteende” hos flickorna uppmuntras enligt många studier bl a 
Kärrby, (1987) av personalen på daghem och ofta blir flickorna för-
skollärarnas ”stödtrupp”. Flickorna är stillsammare, mer ansvarstagande 
och självständiga medan pojkarna är livligare och mer konfliktorien-
terade (Hägglund & Öhrn, 1992; Kampmann, 1993). I en studie inom 
FAST-projektets ram (Hägglund, 1984) rörande föräldrar och daghems-
personals bedömningar av flickors respektive pojkars egenskaper och 
sociala beteende beskriver daghemspersonal flickor och pojkar på lik-
nande sätt som Kärrbys observationer visade. Mönstret livliga pojkar 
och stillsamma flickor upprepas i samtliga gruppers svar. I variablerna 
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ansvar/arbete och självständighet har flickor beskrivits som både mer 
ansvarsfulla och självständiga än pojkar av samtliga grupper. Dock åter-
finns den största differentieringen mellan könen bland daghemsper-
sonalen 
 Det finns en skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller när-
het/avstånd till personalen på förskolan. Flickorna befinner sig betydligt 
oftare i närheten av ”fröknarna”. De är oftare inomhus medan pojkarna 
är mer på avstånd och deltar i utelekar (Kvalheim, 1981). Av persona-
len förväxlas ofta denna flickornas lust till relationer, som ju också är 
en kompetens, med osjälvständighet. Flickorna anses ofta klängiga och 
personalen har en viss ambivalens till intimiteten, i stället för att lyfta 
fram relationsförmågan och utveckla och uppmuntra den (Andrésen, 
1995; Bjerrum Nielsen & Rudberg, 1991). Denna uppmuntran anser 
författarna skulle kunna bidra till en ökning av flickornas självständig-
het. Kärrbys (1987) studie kring könsskillnader i förskolan visar också 
på flickornas större närhet till personalen i förhållande till pojkarna, 
speciellt på daghem men inte så mycket på deltidsförskola. Hennes slut-
satser blir att daghemsflickorna identifierar sig mycket med de vuxna 
kvinnorna på daghemmet och att det sannolikt leder till stark kvinnlig 
könsidentitet. Flickorna tar de vuxnas roll och blir självständiga och 
ansvarsmedvetna.  
 Hägglunds och Öhrns (1992) studie kring prosocialt beteende och 
könsmönster i daghem och skola anknyter till ovanstående resultat, vil-
ka visade på flickors större relationsförmåga. Observationer och inter-
vjuer bland barnen samt enkäter till pedagogerna visade att prosocialt 
beteende var relativt sällsynt i båda miljöerna. Den skillnad som dock 
fanns, innebar att det noterades fler prosociala beteenden på dag-
hemmen och att det var mest flickor involverade i dessa situationer. 
 Att olika situationer inom förskoleverksamheten kan innebära olika 
möjligheter för barnen visar Odelfors (1996) undersökning på ett antal 
förskolor. Hon gör en indelning i tre olika områden beroende på vilka 
”erbjudanden” (affordances) barnen får: Områden med ”riktat” hand-
lingsutrymme, exempelvis samlingar, ”mellan”områdena som exempli-
fieras med bildverksamhet och bakstunder och ”de fria” områdena som 
består av lek utan vuxenledning. Det visar sig att de riktade områdena, 
vilka är de med mest vuxenstyrning, domineras av pojkarna. Mellan-
områdena, som är områden med ramar givna av de vuxna men med i 
övrigt större handlingsutrymme för barnen, har en större könsmässig 
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variation. Interaktionen med de vuxna är här större än i de riktade om-
rådena. Bemötandet från såväl vuxna som andra barn är centrala villkor 
för barnens deltagande. Odelfors betonar att fördelningen flickor pojkar 
har betydelse för det utrymme flickor kan skapa för att uttrycka sina 
intentioner. När flickorna är i majoritet på samlingen i förskolan och då 
den är mer informell till sin karaktär, framträder flickorna mer i grup-
pen. 
 Lekverksamheten kallas i Odelfors avhandling, ett fritt område. Det 
är dels yttre kontextuella villkor som gruppstorlek, vuxennärvaro och 
lekplats dels inre villkor som interaktionella villkor, vilka formas av hur 
barnen samspelar. De yttre villkor som tydligast återverkar på barnens 
handlingsutrymme är de vuxnas frånvaro respektive närvaro. Vid vux-
nas frånvaro är de äldre barnen dominerande mot andra barn i större 
utsträckning och både flickor och pojkar utövar makt beroende på vil-
ken position de intar i den aktuella situationen och hur den aktuella si-
tuationen är beskaffad.  
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3 De yngsta barnen  

Forskningen inom bl a psykologi kring de yngsta barnen i allmänhet 
och spädbarn i synnerhet har ökat under de senaste decennierna. Den 
består bl a av experimentella studier kring de späda barnens kompetens, 
ett område inom vilket det gjorts stora rön och av forskning kring sam-
spel inom familjesfären, framför allt mor/barnforskning. 
 I det här avsnittet ska jag begränsa nedslaget i forskningsfältet kring 
de yngsta barnen till de områden som ska studeras i denna avhandling, 
nämligen samspel, små barn i förskola samt små barn och genus. 
 Det är till viss del problematiskt att hitta internationell forskning 
rörande de yngsta barnen och förskola, eftersom begreppen kring insti-
tutionell verksamhet för de yngsta barnen har så skiftande beteckningar 
och stor variation beträffande inriktning, organisation och innehåll. Av 
beteckningarna på dessa verksamheter framgår att de omfattar de allra 
yngsta barnen, där omvårdnaden är den centrala delen av verksamheten. 
Samhälleliga, politiska och ideologiska skillnader mellan olika länder 
påverkar hur omsorgen om de yngsta barnen organiseras. I de flesta 
länder är exempelvis föräldraledigheten betydligt kortare än i Sverige 
och många spädbarn börjar sitt institutionsliv alltifrån tre månaders ål-
der till, som i Sverige sällan före ett års ålder. I Sverige inryms all för-
skoleliknande verksamhet för barn från ett till fem år – samt till viss del 
sexåringar som inte börjat skolan – inom beteckningen förskola, fast 
den i dagligt tal ofta kallas daghem. Den verksamhet jag studerat kallas 
vanligen småbarnsavdelning på förskola och brukar ha åldersbeteck-
ningen 1-3 år. För ett par decennier sedan var en småbarnsavdelning i 
Sverige framför allt omvårdnadsinriktad men under senare år har verk-
samheten fått en alltmer varierad förskolepedagogisk inriktning. Följ-
den av ovanstående blir, att den verksamhet som ska jämföras med en 
svensk småbarnsavdelning inte alltid motsvarar övrig internationell 
verksamhet. Begreppet gender är sällsynt förekommande i internationell 
forskning kring små barn. Sammanfattningsvis finns det inte mycket 
forskning avseende de yngsta barnen på förskola i ett genusperspektiv. 
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 Åtskilliga studier har gjorts i syfte att undersöka daghems inverkan 
på små barn (Schaffer, 1984). En del av denna forskning belyses inled-
ningsvis. I övrigt fokuseras på förskoleforskningen kring de yngsta bar-
nen framför allt ur samspels- och genusperspektiv.  
 I de flesta studier kring små barn och daghemsvistelse har man in-
tresserat sig för den eventuella effekten av daghemsvistelsen. Intresset 
har fokuserats på frågan om daghem är bra eller dåliga för små barn och 
inte på processen. I Sverige gjordes, som tidigare nämnts, inom FAST-
projektets ram (Andersson, 1986) en studie kring effekterna på barns 
utveckling av tidig barnomsorgsplacering. En grupp på ursprungligen 
128 barn följdes under hela förskoletiden från ett års ålder och ytterliga-
re uppföljningar gjordes under skolåren. De var indelade i grupper be-
roende på barnomsorgstyp och starttidpunkt: Tidig daghemsstart (ett till 
två års ålder), sen daghemsstart, blandad omsorg, familjedaghem och 
omsorg i hemmet. Vid åtta års ålder gjordes bedömningar av barnens 
sociala och kognitiva kompetens av deras lärare. Vid tretton års ålder 
gjordes ytterligare en uppföljning (Andersson, 1992), då både social, 
känslomässig och kunskapsmässig status hos barnen undersöktes. Den 
sociala kompetensen bedömdes av både lärare och kamrater. Den grupp 
som skiljde sig mest från övriga omsorgsgrupper var gruppen med tidig 
daghemsomsorg. Barnen i denna grupp bedömdes genomgående mer 
gynnsamt än de tillhörande övriga grupper.  
 I USA har man sedan länge intresserat sig för frågan om daghems 
inverkan på små barn. Ett exempel på sådan forskning är Belskys & 
Steinbergs (1978) studier, av vilka framgår att bra daghem varken främ-
jade eller hämmade barnens intellektuella och känslomässig utveckling, 
men att däremot mängden samspel med jämnåriga ökade. Belsky och 
Steinberg fann vid senare studier att daghemsvistelse bland små barn 
från låginkomstfamiljer (författarnas definition) hade positiv effekt för 
barnens språk- och problemlösningsförmåga. Dessutom framhöll fors-
karna att små barn från alla samhällsklasser som vistades på daghem 
visade mer nyfikenhet och bättre problemlösningsförmåga samt att de 
var mer socialt kompetenta och självständiga.  
 Cochran (1977) gjorde vid ungefär samma tid i Sverige en jäm-
förande studie med 12-18 månader gamla barn som antingen var hem-
ma, på familjedaghem eller daghem och fann fler likheter än skillnader. 
En skillnad var dock att hemmabarnen var mer ”explorativa”. Innebör-
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den av detta var att hemmabarnen lekte mer med icke-leksaker än dag-
hemsbarnen.  
 Howes, Matheson och Hamilton (1994) utförde en longitudinell stu-
die i USA, där man följde 84 barn från ett till fyra års ålder. Syftet med 
studien var att se om mödrars och förskollärares anknytning till barnet 
korrelerade med barnets sociala kompetens avseende samvaro med de 
övriga daghemsbarnen. Man mätte bindningsbeteende till mamman vid 
12 månader respektive fyra år och barnen hade börjat daghems-
verksamhet vid tre olika tillfällen, spädbarnsålder, tidig och senare små-
barnsålder. Resultatet, som motsäger tidigare forskning, visade att bar-
nens sociala kompetens i relation till övriga barn inte hade samband 
med deras anknytning till mamman vid ett års ålder. Däremot gav för-
skollärarens anknytning till barnet utslag. Barn som hade en trygg bind-
ning till sin första förskollärare hade bättre social kontakt med sina 
daghemskamrater än de som hade haft en undvikande eller ambivalent 
kontakt med sin första förskollärare. 

3.1 Förskola, små barn, samspel och genus 

Samspelet vuxna/barn 
Cochran och Gunnarsson (1985) följde i en longitudinell studie 60 barn 
som vistats på daghem sedan de var ett år gamla. Barnen jämfördes med 
hemmabarn vid 5-6 och 9-10 års ålder. De skillnader man kunde kon-
statera var könsrelaterade. Hemmaflickorna var mer ”olydiga”. Dag-
hemsflickor och hemmapojkar manipulerade vuxna mer för att få sin 
vilja igenom. Daghemspojkar hade endast lite kontakt med vuxna. 
Hårsmans (1994) studie av tidig daghemsstart visade på få interaktions-
skillnader mellan mödrar/barn respektive daghemspersonal/barn (se s 
25). 
 Schaffer (1984) påpekar att studier kring vad som sker i interak-
tionen mellan pedagoger och barn på förskola i relativt liten omfattning 
sysslat med vad som sker i barnens dagliga upplevelser och hur inter-
aktionen mellan pedagogerna och barnen är beskaffad. Han menar vida-
re att det så gott som överhuvudtaget inte undersökts vad pedagogerna 
faktiskt gör och vilken beskaffenhet arbetet med barn i institutions-
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verksamhet har. Detta skrevs emellertid redan 1984 och betydelsefull 
forskning har gjorts sedan dess. 
 Schaffer och Lidell (1984) utförde en studie där pedagoger deltog i 
arrangerade leksituationer på småbarnsdaghem med barn som var två 
år, inblandade i olika gruppkonstellationer. Samma pedagog skulle 
hjälpa barnen med enkla uppgifter, vid ett tillfälle med enbart ett barn 
inblandat och vid ett annat med fyra barn där det enstaka barnet ingick 
även i den större gruppen. Kvantitativa mätningar gjordes och när bar-
net ingick i dyaden med pedagogen var tilltalen från pedagogen mång-
falt större än i det Schaffer kallar polyaden. Detta är inget anmärk-
ningsvärt resultat men Schaffer visade även på kvalitativa skillnader. I 
den polyadiska interaktionen hade pedagogen mycket mer av styrande 
tal i form av tillsägelser och försök att få barnen att inte springa i väg 
och att inte bråka, medan samtalet i dyaden var mer inriktat på själva 
uppgiften. Dessutom var enligt Schaffer det mest tydliga resultatet att 
pedagogernas huvudstrategi i fyragruppen var ignorering. Detta var tre 
gånger så vanligt som i dyaden. 
 Bae (1985) har studerat små barn på norsk förskola. Barnen var 1-6 
år gamla i hennes studier, men de barn som framför allt nämndes och 
exemplifierades i studien var dock de äldre barnen mellan fem och sex 
år. En central utgångspunkt var ömsesidigheten och dialektiken barn/-
vuxenrelationen på daghem. Hon menar att tidigare forskning kring 
samspelet mellan vuxna och barn ofta fokuserat på de vuxnas påverkan 
på barnen. I stället måste man se samspelet som en helhet och fokusera 
på barnens roll i detta och belysa de förutsättningar barnen skapar för de 
vuxna. Hennes studier visade på brister i pedagogernas bekräftelse – 
”anerkjennelse” – av barnens upplevelser. Det framkom dessutom att 
det var av betydelse att de vuxna var observanta på och svarade i förhål-
lande till barnens icke verbala kommunikation för att relationen mellan 
de vuxna och barnen skulle präglas av ”anerkjennelse”.  
 Diderichsen, Jacobi och Thyssens (1991) studie av 2-6 år gamla barn 
på dansk förskola visade att kvalitén på omsorgen var beroende av 
mängden av och standarden på de vuxnas interaktion med barnen. Dide-
richsen (1999) analyserade utifrån denna studie material rörande fram-
för allt tvååringar på en avdelning med pedagoger, vilka hon beskrev 
som oengagerade. Hennes resultat visade att de passiva barnen som gav 
få signaler inte fick någon uppmärksamhet från personalen, medan de 
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starkare barnen som var tydligare i sina kontaktförsök fick mer inte-
raktion med de vuxna.  
 Thyssen (1994) gjorde en undersökning på en småbarnsavdelning 
(vuggestue) med barn från ett och ett halvt till två och ett halvt år, där 
fokus var på barnens utveckling. Han framhåller omsorgens betydelse 
men framför allt barnens egen roll i kommunikationen.  

Små barn och lärande 
Pramling, Palmérus och Lindahl initierade 1989 en studie som utfördes 
på tre småbarnsavdelningar. Syftet var att undersöka om ett interven-
tionsprogram kring interaktion kan leda till att både personal och barn 
utvecklas. Resultatet baserades på videoinspelningar av verksamheten 
och jämförelser av före/efterbedömningar av förskolepersonalens inter-
aktion med barnen och visade att interventionsprogrammet ökade per-
sonalens förståelse både för de små barnens möjligheter att utvecklas 
och den egna rollen i den processen (1991). 
 Valsiners (1987) forskning var mer kognitivt inriktad men hade ock-
så det sociala samspelet mellan pedagoger och barn i fokus. Han be-
tonar att den struktur och de ramar som ett daghem fungerar inom på-
verkar hur barnen agerar i just den miljön och att olika betingelser inom 
skilda miljöer får barnen att agera och hantera situationer olika och att 
detta är ett viktigt led i barns utveckling. 
 Lindahls (1995) studie kring ettåringars lärande på daghem inne-
fattade tio ettåringar från olika daghem. De observerades i sin för-
skolemiljö med hjälp av videoobservationer. Fokus i Lindahls forskning 
var barnens uppmärksamhetsinriktning. Hon fann att barnen gjorde 
egna aktiva val både vid skiftande göromål och vid sociala kontakter. 
Ett av hennes resultat var att barnen ägnade mycket tid åt att träna och 
försöka bemästra nya uppgifter och situationer. Vid dessa övningspro-
cesser påverkades barnen positivt av känslomässig förstärkning från de 
vuxna. 
 Även Rogoffs (1994) forskning har en mer kognitiv inriktning. Hon 
visar att små barn har en aktiv roll i initierandet av kontakt med de vux-
na för ledning och sökande av förståelse. Hennes syn på lärande be-
skrivs något mer utförligt under avsnittet 5.5 Interaktionen och lärande-
aspekten. 
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Samspel barn/barn 
Forskningen kring småbarns samspel med varandra ökat under de se-
naste decennierna. Corsaro (1985) gjorde en mikroetnografisk studie 
bland 3-5 år gamla barn på två förskoleavdelningar. Med hjälp av video 
studerade han små barns samspel med varandra och belyste detta sam-
spels betydelse vad gäller sådana sociala begrepp som roller, normer 
och vänskap. 
 Andersen och Kampman (1991) undersökte små barns interaktion på 
daghem i Danmark och fann att de hade utbyte av varandra, vilket bl a 
tog sig uttryck i att de sökte sig till, kröp intill och över varandra.  
 Lökken (1989) gjorde en studie på småbarnsavdelningar i Norge. 
Hon fann att de yngsta barnen hade stor glädje av samvaron med andra 
barn och kallade det samspel barnen ofta sysslade med för ”flire”-
konserter. Det var ett barn som exempelvis började trumma med en 
krita och därefter följde det ena efter det andra efter. Även Hwang 
(1987) fann i sina studier av mycket små barn, yngre än ett år, att de 
hade utbyte av andra barn. 
 Lindahl (1995), vars forskning nämnts ovan, fann bland annat att 
ettåringarna i början var avvaktande och iakttagande av andra barn och 
deras aktiviteter, men att de senare genom sina handlingar visade att de 
iakttagit och registrerat vad de andra barnen gjort och själva utförde de 
iakttagna handlingarna. 
 Småbarnsstudier på förskola ur ett genusperspektiv är sällsynta. En 
av anledningarna kan tänkas vara att forskare som är intresserade av 
genusfrågor intresserar sig för äldre barn. Samhälls- och kulturpåverkan 
anses enligt tidigare utvecklingspsykologi inte påverka barnens sociala 
könsidentitet under de första åren (Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 1991). 

Små barn och genus 
I internationell forskning kring de yngsta barnen på daghem/förskola i 
ett genusperspektiv är det oftast barn från tre år och äldre som studeras. 
Många av dessa är kontrollerade studier utförda i någon form av arran-
gerade situationer. Ett exempel är en amerikansk undersökning på 80 
barn i åldern 3-6 år (Levy, 1991). Undersökningen gick ut på att under-
söka hur barn förstår genuskonstans och också deras uppfattning om 
skillnader kring kön och relativ kroppsstorlek kopplat till könsspecifika 
aktiviteter och karakteristika. Barnen blev presenterade teckningar av 
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dels bilder på manliga och kvinnliga figurer av samma storlek, dels bil-
der på figurer av samma kön men olika storlek. Barnen fick därefter 
iaktta bilder med på förhand klassade genusspecifika aktiviteter, vilka 
skulle sammankopplas med de manliga och kvinnliga figurerna. Ett 
resultat var att barnen i större utsträckning kopplade maskulina aktivite-
ter till de manliga figurerna än de kvinnliga av samma storlek. De kopp-
lade även mer feminina aktiviteter till de kvinnliga figurerna än de man-
liga av samma storlek. Barnen förknippade dessutom traditionellt man-
liga aktiviteter och karakteristika i större utsträckning med stora manli-
ga figurer i relation till mindre och även traditionellt kvinnliga aktivite-
ter och karakteristika med större kvinnliga figurer än till mindre. Un-
dersökningen bygger på Kohlbergs teori om barns tidiga genusindelning 
och uppfattning om genuskonstans samt deras uppfattning om genusre-
laterade skillnader i kroppsstorlek. Undersökningen stöder till viss del 
Kohlbergs teori. Barnen i undersökningen tillskrev dock såväl stora 
kvinnliga som stora manliga figurer kvinnliga respektive manliga egen-
skaper, vilket kontrasterar teorin om barns förståelse av genuskonstans. 
 Ett exempel på en mer processinriktad studie från vardaglig miljö är 
Cook-Gumpertz och Scales (1993) studie på förskola med fyra till fem-
åringar. Deras utgångspunkt var att styrkan i strukturellt kön i förskole-
sammanhang ofta är dold i icke uppmärksammad interaktion och dis-
kursiv praktik. Barnen videofilmades och intervjuades kring köns-
identitet och sociala representationer kring kön. Forskarnas slutsats av 
studien blev att pedagogerna följde förskoleprogram som uppmuntrar 
barnens egna initiativ till lek och lärande i en rik men könsneutral miljö. 
Pedagogerna lade inte märke till barnens egna idéer kring könets bety-
delse i leken. Eftersom barnens behov av att använda genus som kate-
gori i iscensättandet av den egna personen inte matchade den ideo-
logiskt könsneutrala värld som förskollärarna byggt upp, kom genus att 
bli ignorerat eller inte benämnt. 
 Kvalheim (1981) har gjort studier om småbarn på norska småbarns-
avdelningar och bl a funnit att flickorna i större utsträckning än pojkar-
na leker två och två. 
 Kampman (1993) beskrev i en senare artikel, Kønnets betydning, 
baserad på den ovan nämnda undersökningen i samarbete med Ander-
sen (1991), även könsskillnader bland barnen i ”vuggestuen”. Han 
beskrev könsstereotypier i barnens lekar och resonerade kring en dubbel 
ambivalens i pedagogernas reaktioner på barnens könsstereotypa bete-
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ende. Exempelvis blev flickorna bemötta med förväntningar på ansvars-
fullhet, som inte alltid sammanhängde med ett positivt värdesättande av 
dessa kvaliteter. Detta resonemang kan jämföras med Andrésens (1995) 
”doppelt standard”. 
 Andrésen (1995) har forskat kring det kulturella könets betydelse 
bland förskolebarn i Norge och inkluderade de yngsta barnen i sin stu-
die. Odelfors (1996), vars avhandling beskrivits i ett föregående avsnitt, 
inkluderade en småbarnsavdelning i sitt undersökningsmaterial. Dessa 
två forskare gjorde ingen separat redovisning av de yngsta barnen, var-
för deras resultat inte redovisas i det här sammanhanget. 
 Den forskning som direkt anknyter till min avhandling är studier 
rörande interaktion mellan pedagoger och de yngsta barnen och genus-
forskning, exempelvis Baes (1985) studier kring interaktion mellan pe-
dagoger och barn i förskola med betoning på betydelsen av ömse-
sidighet i samspelet. Begreppet ”anerkjennelse” anknyter till begreppet 
”bekräftande” som var i fokus i min licentiatavhandling. 
 Rogoffs (1990) studier av små barn visar kontextens betydelse för 
lärande och framhåller dessutom ömsesidigheten i lärandet; dels be-
tydelsen av de små barnens initiativ, dels de vuxnas betydelse som ak-
tiva samspelspartners i den lärande processen.  
 Slutligen Andrésens (1990) forskning kring interaktion på förskola i 
ett kulturellt genusperspektiv och den företeelse hon benämner ”doppelt 
standard” i förhållningssättet mellan vuxna och barn, vilken har gett 
mig ett nytt användbart begrepp vid analysen av genuskonstruktion. 
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4 Förskolans pedagogiska            
styrdokument  

Avsikten med följande avsnitt är att ge en bakgrund till förskoleverk-
samheten ur ett samhällsperspektiv, varvid en granskning av de peda-
gogiska styrdokumenten för förskolan utgör en del.  
 Fostran i ett samhälleligt sammanhang kan kopplas till de pedago-
giska styrdokumentens föreskrivande text. Det är intressant att granska 
dessa texter, eftersom de kan antas ha en styrande funktion för kommu-
nala och lokala styrdokument och de har därmed inflytande över lokal 
förskoleverksamhet. Omfattningen av denna påverkan kan diskuteras, 
eftersom även andra faktorer, som den historiska förskoletraditionen, 
ramfaktorer, den egna sociala bakgrunden, personliga erfarenheter osv, 
har inflytande på förskolefostran. De pedagogiska styrdokumenten är 
också intressanta som texter i tiden. De speglar samhällets viljeinrikt-
ning, i det här fallet med förskolan. 
 Följande två avsnitt ingår i detta kapitel:  

• Diskursbegreppet. 
• De pedagogiska styrdokumenten. 

4.1 Diskursbegreppet 
Språket fungerar inte som en neutral avbildning av verkligheten utan 
det används för att framställa världen utifrån vissa utgångspunkter och 
med särskilda syften. Det finns värdemässiga dimensioner i sättet att 
tala. Det sätt man väljer att uttala sig om världen är en aktiv handling 
och innebär ett sätt att ta ställning för något och framhålla vissa påstå-
enden framför andra (Säljö, 1999): 

”Tesen att språkliga instrument är konstitutiva för hur vi uppfattar om-
världen i mänskliga praktiker kan drivas ytterligare ett steg. Man kan 
hävda att många av de företeelser som är grundläggande för vår vardag 
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får sin konkreta innebörd just genom våra diskurser kring dem. Tid är ett 
exempel på en sådan på sätt och vis mycket abstrakt och artificiell förete-
else som genom klockan fått en mycket tydlig materiell förankring.” (a.a., 
s 85.) 

 
Säljö formulerar det vidare som att ”diskurser är kittet mellan kom-
munikation, tänkande och handling” (a.a., s 78). 
 Hjälmeskog (1999), som i en artikel behandlar diskursteorin i rela-
tion till feminism, pragmatism och utbildning, menar att man kan se en 
tydlig koppling mellan den diskursiva teoribildningen och Meads 
(1976) symboliska interaktionism. Liksom Mead framhåller hon kom-
munikationens avgörande roll för identitetsutvecklingen – hur självet 
formas och omformas. I diskursteorin eller -teorierna (enligt Hjälmes-
kog är de flera) är själva analysen och tolkningen av språket – texten – 
mer central än hos Mead.  
 Hjälmeskog (1999) gör i sin artikel skillnad mellan strukturalistisk 
och pragmatisk modell av diskursteori och förespråkar den pragmatiska 
modellen, vilken bättre ger de förutsättningar som behövs vid feminis-
tisk forskning. Den strukturalistiska modellen används för att studera 
språket isolerat och är historie- och kontextlös. Den pragmatiska mo-
dellen däremot fokuserar den sociala praktiken och kommunikationen 
som bildar den sociala kontexten, vilken är avgörande vid stora delar av 
den feministiska forskningen. Hon menar att fokusering av kontexten 
ofta är central inom denna typ forskning, eftersom ett syfte är att finna 
variation beroende på kontext och bryta upp fastlåsande kategorier som 
”kvinnligt” ”manligt” för att i stället belysa sociala identiteters förän-
derlighet. En pragmatisk diskursanalys tar inte dikotomiserande för 
givet; exempelvis studeras ”kvinnligt/ manligt” som en relation och kan 
därför snarast ses som uttryck för vissa diskurser. Foucault (1980), som 
utvecklat diskursbegreppet, har genomfört omfattande analyser av skil-
da företeelser och påvisar att dessa trots samma benämning kan ha åt-
skilliga variationer, beroende på exempelvis ekonomiska eller kulturellt 
skiftande villkor. Han resonerar kring enhetligheten i det objekt han 
studerar och har studerat exempelvis sexualiteten och dess historia. 
Framställningens enhet beror snarare på den rymd inom vilken ett ob-
jekt avtecknar sig och oavbrutet förvandlas, än på dess fortbestånd och 
särart. Han menar att enheten mellan framställningarna om ett objekt 
inte skulle grunda sig på existensen av objektet. Den består i samspelet 
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mellan de regler som under en given period tillåter objektet att framträ-
da. 
 Detta innebär att det inte är möjligt att granska vetenskapliga teorier 
enbart utifrån deras uppbyggnad, användning och metodresonemang. 
Det måste även göras en granskning av teorin i relation till historiska, 
kulturella och aktuella samhälleliga förhållanden. Foucault menar, att 
speciellt vissa diskurser blir dominerande och sätter ramarna för vad 
som kan skrivas och sägas, ett slags ”diskursernas” regim. Diskurs-
begreppet innebär för att citera Hultqvist: 

”... har jag valt att se socialvetenskaperna som diskurser, vilka är för-
bundna med möjlighets- eller existensvillkor, ekonomiska, sociala och 
kulturella. Med diskurs menas här utsagor i tal och skrift, vilka bildar en 
mer eller mindre systematisk framställning om något.” (Hultqvist, 1990, s 
16.) 

 
Hultqvist behandlar i sin avhandling Förskolebarnet – En konstruktion 
för gemenskapen och den individuella frigörelsen, barnsyn och kun-
skapssyn genom granskning av statliga programtexter för förskolan. 
Han framhåller att fakta, kunskaper och sanningar är epokbundna kon-
struktioner, som är delar av ekonomiska, sociala och politiska pro-
cesser.  
 Den psykodynamiska teorin har varit en sådan diskurs, menar Hult-
qvist, som dominerat det svenska förskoleväsendet och det som formu-
lerats kring dess verksamhet. Förutom den psykodynamiska teoribild-
ningen har Piagets (1968) kognitivt inriktade utvecklingspsykologi 
präglat teorigrunden för den svenska förskolan under de senaste årtion-
dena. Hultqvist menar, att man ofta använder begreppet barn- och ung-
domspsykologi i singularis. Egentligen borde det utskrivas i pluralis, 
eftersom utvecklingspsykologin inte kan ses som en utan flera teorier. 
”Det är alltså inte en enhetlig disciplin, där det råder konsensus om allt 
som rör barns utveckling” (Hultqvist, 1990, s 15). 
 Harré och Gillet (1994) har utvecklat tankarna kring den diskursiva 
psykologin i sin bok The Discursive Mind. Även de menar att den dis-
kursiva psykologin började utvecklas redan av Mead och Vygotskij och 
att socialpsykologin innebar ett nytt paradigm, där människan ses som 
en aktiv handlande varelse och den sociala världen som en diskursiv 
konstruktion. Det är den symboliska världen och därmed språket som är 
det centrala. Även emotioner anses av författarna vara diskursiva:  
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”An emotional feeling, and the correlated display, is to be understood as a 
discursive phenomena, an expression of a judgment and the performance 
of a social act.” (Harré & Gillet, 1994, s 147.) 

 
I och med att Harré och Gillet betonar den symboliska, språkliga aspek-
ten av subjektiviteten och känslolivet behandlas inte den preverbala 
delen av livet och frågor kring känslouttryck under det första året före 
övergången till en symbolisk period. En fråga man kan ställa sig är på 
vilket sätt det emotionella uttrycket under de första månaderna i livet 
kan vara diskursivt? Hur känslouttrycken fångas upp och ges tillbaka 
av den andra i samspel, är däremot intressant ur såväl ett diskursivt som 
ur ett genusperspektiv.  
 Harré och Gillet går i polemik med bl a Bruner och kallar honom 
”mentalist” i och med att han framhåller icke observerbara inre mentala 
processer som styrande för människors beteenden och handlingar. För-
fattarna hävdar, i motsats till min övertygelse, att det alltså inte skulle 
finnas ett inre, inte observerbart liv av känslor och önskningar som styr 
vårt beteende och, inte alltid medvetet, våra handlingar.  
 Att urvalet av och det sätt på vilket olika känslouttryck tonas in i ett 
samspel är påverkat av såväl kulturella och sociala som interpersonella 
och intrapsykiska aspekter framhåller Stern, fast hans betoning ligger 
på den intersubjektiva domänen. Att både den intersubjektiva och dis-
kursiva aspekten är betydelsefulla delar i formandet av personligheten 
och dessutom har inflytande över hur känslor upplevs och tar sig ut-
tryck, är en uppfattning jag delar.  
 I det här arbetet har det diskursiva perspektivet prövats vid gransk-
ning av texterna med syfte att först placera dessa diskursivt och därefter 
utröna i vilken diskurs som pedagogernas föreställningar kring barn och 
genus framträder.  
 Hjälmeskog (1999) redovisar en intressant beskrivning av en prag-
matisk diskursanalys av en läroplanstext. Hon har gjort en diskursiv 
analys av det i Lpo 94 framträdande begreppet ”individ” och utgår i 
analysen från de två begreppen den ”generaliserade andre” och den 
”konkrete andre”. Hon visar att denna dikotomisering av ordet individ 
får värdemässiga och könsmärkta konsekvenser. 
 Avslutningsvis vill jag, liksom Hjälmeskog, framhålla att diskurser 
inte bara begränsar utan också skapar möjligheter. Genom att lyfta fram 
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olika diskursers konsekvenser ges förutsättningar för ett både kritiskt 
och öppet samtal om utbildning. 

4.2 De pedagogiska styrdokumenten 
I svenskt språkbruk har begreppet läroplan, till skillnad från begreppet 
curriculum i engelskt språkbruk, en mycket konkret betydelse, nämli-
gen ett dokument där utbildningens mål, innehåll och tidsfördelning 
anges (Lundgren, 1981). Skrivet material, som de pedagogiska styrdo-
kumenten, kan ses som en viljeinriktning från samhället med t ex för-
skoleverksamheten. Termen styrdokument är ett samlingsbegrepp för 
de pedagogiska texter som har en styrande funktion för skola och för-
skola. Av tradition har de pedagogiska styrande dokument som rört 
skolan benämnts läroplaner (Svingby, 1978) medan förskolan, som 
sedan 1940-talet sorterat under Socialstyrelsen inte haft förordningska-
raktär utan snarare varit rådgivande. Begreppen program och arbetspla-
ner har varit benämningar på förskolans styrdokument. I och med mål-
styrning och decentralisering har det blivit en betoning på styrdoku-
ment och läroplansarbete (Vallberg Roth, 1998). 
 De förskolepedagogiska styrdokumenten och läroplanstexterna är ett 
sätt att styra och få kontroll över barns och ungdomars fostran och ut-
bildning. I det moderna teknologiska samhället finns en stark tro på 
utbildningens betydelse för samhällsutvecklingen. Utbildningen har 
blivit en viktig del av statsapparaten. Den kan sägas ha två funktioner, 
som är delvis motsägande. Utbildningen har till syfte att dels repro-
ducera samhällets rådande kultur, värderingar och normer, dels ha en 
progressiv förändrande funktion (Lundgren, 1981). 
 Skolan och förskolan är en del av den statliga ideologiapparaten, dvs 
de är ideologiförmedlande. Läroplanerna som i första hand avsett sko-
lan kan därför ses som ett uttryck för statens kontrollerande och styran-
de funktion. Begreppet läroplan innefattar, förutom själva styr-
instrumentet, även den kod eller de principer som gestaltas i detta styr-
dokument.  
 Lundgren formulerar de principer som beskriver det samband som 
finns mellan mål, innehåll och metodik inom olika utbildningar. Han 
beskriver dessa principer i form av läroplanskoder och illustrerar fyra 
olika sådana: En klassisk, en realistisk, en moralisk och en rationell 
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läroplanskod. Förskolans pedagogiska tradition definieras historiskt av 
Dahlberg och Lenz Taguchi (1994) i deras genomgång av skolans re-
spektive förskolans tradition. De placerar in Barnträdgårdsperioden 
från slutet av 1800-talet eller Kindergartenrörelsen, vilken är författar-
nas benämning, som tiden för den moraliska läroplanskoden. Kvin-
norna och barnen som var involverade i den skulle, via Kindergarten-
rörelsen, skolas så att på det sättet ett bättre samhälle skulle kunna växa 
fram. Vallberg Roth (1998), som granskat de förskolepedagogiska tex-
terna i ett genusperspektiv, beskriver barnträdgårdens läroplanskod som 
särartsbetonad samkod; flickor och pojkar deltog i könsgemensamma 
sysselsättningar medan ett könssegregerat innehåll förmedlades. 
 Under 1930-talet, då samhället förändrades i och med bl a industria-
lismens utveckling och arbetsmarknadens behov av mer arbetskraft, 
blev kvinnorna attraktiva som arbetskraft utanför hemmet. Detta blev 
ett brott mot den tidigare idealiseringen av kvinnan, modern i hemmet, 
som var rådande under 1800- och början av 1900-talet. Alva Myrdal 
(1935) var en förgrundsgestalt och hennes samhällsförändrande tankar 
som växte fram på 1930-talet, byggde på idén om en närmare samman-
koppling mellan individ, hem och samhälle (Dahlberg & Lenz Taguchi, 
1994). Vetenskapen fick en ökad betydelse och det rationella tänkandet 
blev det dominerande vilket bröt med den tidigare, som Hultqvist 
(1990) i sin avhandling benämner, ”natur-moraliska ordningen”. Psyko-
login och socialpsykologin fick ett ökat inflytande och gemenskaps-
tanken, kopplingen mellan familjen och samhället, ledde till Myrdals 
förslag om storbarnkammaren, daghemmens föregångare. Hultquist 
sammanfattar utvecklingen i följande citat:  

”... ska jag nu försöka visa hur programmet Barnträdgården successivt 
växer in i en delvis ny diskurs och hur det moraliska rummet så småning-
om ersätts av det sociala rummet; ett mer flexibelt rum som är bättre an-
passat till tidens förändringar.” (a.a., s 110.) 

 
Det ovan beskrivna utgör bakgrunden till att läroplanskoden från och 
med 1930-talet kan benämnas den rationella läroplanskoden. Det är 
pragmatismen och nyttoaspekten som är grunddragen i denna kod. Lä-
roplanen ska bygga på de kunskaper som individer och samhälle kan ha 
nytta av. Den rationella läroplanskoden växer fram, byggd på indivi-
dens behov och med psykologin som grund för pedagogiken och med 
en tro på en rationell länk mellan vetenskap och politik. Dahlberg och 
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Lenz Taguchi (1994) menar att det arbetsmarknadspolitiska läget, som 
medfört stort behov av arbetskraft, gjort att den stora utbyggnaden av 
förskolor kommit i förgrunden. Förskolans tillväxt har löst problemet 
med barntillsyn och de pedagogiska och kvalitetsmässiga frågorna har 
kommit i bakgrunden.  
 Mål för förskoleverksamheten formuleras på olika nivåer på central, 
kommunal och lokal nivå. I föreliggande studie har granskningen av de 
pedagogiska förskoledokumenten begränsats till de centrala dokumen-
ten. Anledningen till detta är att dessa kan ses som ett uttryck för sam-
hällets grundläggande värderingar rörande fostrans- och utbildnings-
frågor och att förskolan, liksom skolan, är en del av den statliga ideolo-
giapparaten (Persson, 1996). Den här aktuella studien är genomförd 
framför allt på mikronivå och det är av intresse att spegla studiens re-
sultat mot de centrala pedagogiska mål, som utgör den för tiden aktuel-
la officiella ideologin inom forskningsfältet. Hultqvist, (1990) formule-
rar det enligt följande: 

”Det finns, som vi argumenterat för, ett historiskt samband mellan försko-
leprogrammen, de problem som dessa utgör svar på (den moraliska kri-
sen) och produktionen och bruket av socialvetenskapliga diskurser inte 
minst psykologiska.” (Hultqvist, 1990, s 60.) 

 
Förskolan har efter ett regeringsförslag 1996 för första gången fått en 
egen läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 1998). Läroplansförslaget Att eröv-
ra omvärlden. Förslag till läroplan för förskolan (SOU, 1997) har varit 
det dokument som använts i denna studie. Den slutgiltiga läroplanen 
var inte fastställd, då databearbetningen genomfördes, men har grans-
kats senare. Detta innebär att genomgången framför allt bygger på för-
slaget och att jämförelser gjorts mellan detta och den färdiga läro-
planen. Skillnaden dem emellan är framför allt att förslaget har en bak-
grundsdel som läroplanen saknar. 
 Den senaste trettioårsperioden, är den tidsperiod från vilken urvalet 
av förskolepedagogiska dokument gjorts. Det äldsta dokumentet som 
granskats är 1968 års Barnstugeutredning (SOU, 1972:26; 1972:27). 
Anledningen till denna avgränsning i tid från 1970-talet och framåt är 
att den perioden kan tänkas ha avsatt spår i de nu aktiva pedagogernas 
uppfattningar. Det har också skett stora förändringar sedan slutet på 60- 
och början på 70-talet vad gäller barnsyn och även synen på förskolan, 
som sedan dess haft en tydligare samhällsfunktion än tidigare (Persson, 
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1994). Pedagogerna i den här aktuella studien är i trettioårsåldern och 
något yngre och kan antas ha påverkats av de styrdokument som var 
aktuella från slutet på 60-talet till läroplanen, som är aktuell i dag. En 
av pedagogerna utbildades på 70-talet och beskriver Barnstuge-
utredningens påverkan. Övriga pedagoger, vilka utbildats senare när 
Pedagogiska Programmet (Socialstyrelsen 1987) varit aktuellt, kan 
tänkas ha blivit påverkade även av Barnstugeutredningen, vilken haft 
inflytande på senare styrdokument. Olika ideologier och tankeinnehåll 
avlöser inte varandra utan nya och gamla idéer existerar och har bety-
delse parallellt (Henckel, 1990). Barnstugeutredningen ingår i studien 
trots att det inte är ett centralt styrdokument eftersom den fick stort in-
flytande på förskolan. Den har senare satt spår i efterföljande styrdo-
kument, som exempelvis Pedagogiska Programmet, i vilket det refere-
ras till Barnstugeutredningen som ett styrdokument, vilket visar dess 
betydelse. Pedagogiska Programmet är det första centrala styrdoku-
mentet för förskoleverksamheten. I programmet anförs krav på att styr-
dokumentet ska utformas på kommunal och lokal nivå. Detta har med-
fört att programmet fått stor spridning och lästs av många inom försko-
levärlden på olika nivåer. En viktig anledning till valet av de texter som 
ingår i denna textsamling är, att de använts och används som läromedel 
i utbildningen för blivande förskollärare samt att de bildat och bildar 
grund för fortbildning bland pedagoger inom förskoleverksamheten. 
Även om de har olika ställning som dokument har de här klassificerats i 
en kategori ”pedagogiska styrdokument” med ovanstående resonemang 
som bakgrund. 
 Sammanfattningsvis ingår följande dokument:  

• Barnstugeutredningen (SOU, 1972:26 och 1972:27), 
• Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987), 
• Läroplansförslaget Att erövra omvärlden”(SOU, 1997), 
• Lpfö 98 (Skolverket, 1998). 
 

Förutom dessa pedagogiska styrdokument redovisas dessutom separat 
Familjestödsutredningens betänkande Bra daghem för små barn (SOU, 
1981), en genomgång av förutsättningarna för god kvalitet i barn-
omsorgen för barn under tre år. Anledningen till att detta betänkande 
redovisas parallellt med de övriga styrdokumenten är, att denna studie 
avser barn på förskola från ett till tre år gamla.  
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 Dokumenten är sinsemellan mycket olika såväl till omfång som in-
nehåll och speglar på olika sätt sin tid. Barnstugeutredningen är omfat-
tande. Den består av två delar på tillsammans drygt ettusen sidor. Pe-
dagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) är en betydligt 
mindre omfattande skrift och bl a finns inte den detaljrika teoridelen 
med. Det är ett ramprogram, där målen för verksamheten anges. Det 
består av målbeskrivning, ett kortfattat kapitel om uppväxtvillkor och 
utveckling samt avsnitt kring innehåll, arbetssätt och genomförandet av 
desamma. 
 Det senaste styrdokumentet för förskolan fanns, som tidigare 
nämnts, enbart i förslagsform, då denna studie genomfördes. Dokumen-
tet har senare varit ute på remiss och har beslutats i riksdagen i augusti 
1998. Det kallas Att erövra omvärlden och är ett styrdokument för för-
skolan med inriktning för barn i åldrarna 1-5 år. Förslaget till läroplan 
för förskolan är ett slutbetänkande från Barnomsorg- och skolakom-
mittén, eftersom förskolan under perioden från förra styrdokumentets 
tillkomst och till det senaste, övergått från att ha Socialstyrelsen till att 
ha Skolverket som huvudman. Läroplansdelen i detta styrdokuments-
förslag, är mycket begränsad. Den innehåller dessutom en historisk till-
bakablick över förskoleverksamhetens framväxt, syn på lärande och 
viktiga aspekter som grund till förslaget.  
 Granskningen av de utvalda dokumenten har indelats i tre avsnitt: 

• Barnsynen, 
• pedagogrollen och 
• genusperspektivet. 
 

Jag har valt att granska de pedagogiska styrdokumenten utifrån den in-
riktning som observations- och intervjudelen i undersökningen har. Det 
texturval och de rubriceringar som gjorts har styrts av avhandlingens 
frågeställningar. Studiens problemområde utgörs av interaktionen mel-
lan barn och pedagoger i ett genusperspektiv samt pedagogernas och 
barnens roll i samspelet. 
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4.2.1 Barnsynen – från det känslomässigt beroende till det 
kunskapskonstruerande barnet  

Barnstugeutredningen (SOU, 1972:26; 1972:27), som förkortas BU, 
präglas av utvecklingspsykologisk teoribildning i synen på barnet. Bar-
net beskrivs stadiemässigt i enlighet med den psykodynamiska teorin 
representerad av Erikson (1954) och den kognitiva teorin företrädd av 
Piaget (1968). Citaten i avsnitt 4.2 är hämtade från BU 1972:26. 
 Dessa beskrivningar av barns utveckling under förskoleåldern görs 
inledningsvis mycket detaljrikt. Bilden av barnet som sedan framträder 
i de olika avsnitten präglas av denna syn. Barnet ska få utvecklas i sin 
egen takt och utvecklingsnivån spelar stor roll för vad man kan ta till 
sig. De tre delmålen är: Jaguppfattning, begreppsbildning och kommu-
nikation. Barnet som individ är centralt, vilket framgår av det första 
delmålet, jaguppfattning:  

”Förskolan skall gemensamt med föräldrarna ge förutsättningar för att 
barnet successivt utvecklar och stabiliserar en uppfattning om sig själv 
som individ. Det är grunden för att barnet skall kunna samverka med 
andra i olika avseenden.” (a.a., s 64.) 

 
Barnets känslomässiga och sociala utveckling beskrivs och begreppen 
tillit och trygghet är vanligt förekommande. Ord som känslor och käns-
lomässig utveckling återkommer i de flesta avsnitt: 

”Utvecklandet av en känsla av trygghet och självförtroende beror av det 
sätt på vilket fundamentala behov tillfredställts.” (a.a., s 182.) 
”... ett socialt och känslomässigt utspel från båda parter är väsentliga in-
slag i den ständigt pågående dialogen.” (a.a., s 107.) 

 
Barns behov av omvårdnad och pedagogiska beskrivningar kring den-
samma beskrivs utförligt i kapitlet med den sakliga beteckningen ”Ru-
tinsituationerna”: 

”… det kommer an på den vuxne att svara på barnens signaler som ut-
trycker deras behov av omvårdnad, kontakt, vila och aktivitet.” (a.a., s 
171.) 
”Vårdmomentet som innebär... kan inte ske utan att den vuxne handskas 
med barnet och därvid ger uttryck för sina känslor för barnet.” (a.a., s 
133.) 
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Parallellt med bilden av barnet i behov av känslomässigt stöd och 
trygghet finns till stor del betoningen av självständighetsträning – att 
bli en individ. 
 Förutom synen på barnet som individ med fysiska och känslo-
mässiga behov, som familjen tidigare tillfredsställt, framträder nu även 
en vidgad syn på barnet som del i en större samhällsgemenskap. Socia-
lisationen, inte enbart till förskolegruppen, utan även till det omgivande 
samhället blir en del i förskolans verksamhetsmål: 

”Förskolan har en samhällsorienterande uppgift gentemot barnen. Den 
kan sägas löpa i två plan. Förskolans personal, jämsides med barnets för-
äldrar, överför attityder och värderingar till barnen, vilka speglar deras 
egna upplevelser av samhällstillhörighet” ...”och barnet kan också få en 
förbegreppslig uppfattning om människan i relation till samhället.”  
(a.a., s 151.) 

 
Begreppen kunskap och inlärning används nästan enbart i samband 
med begreppsträning och begreppsinlärning. Ord som träna, införliva 
och uppleva används ofta.  

”Inlärning inriktad på begreppsbildning ses i dag allmänt som en viktig 
del av uppfostran.” (a.a., s 70.) 
”För små barn är ordnande och klassifikationer centrala aktiviteter för be-
greppsinlärning.” (a.a., s 73.) 

 
Dialogpedagogik är ett begrepp som myntas i Barnstugeutredningen. 
En syn på barnets egna aktiva roll i lärandet bryter mot en tidigare mer 
förmedlingsinriktad pedagogik och ett interaktionistiskt synsätt med en 
betoning på en lyhördhet för barnet står i fokus. Dock är dialog-
tänkandet i BU förankrat i psykologisk teoribildning mer än i ett peda-
gogiskt idéarv (Dahlberg & Taguchi, 1994). 
 I Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987), det 
dokument som följde på Barnstugeutredningen, finns utvecklings-
psykologins syn på barn kvar som påverkan i formuleringarna i tex-
terna. Dock finns ingen utvecklingspsykologisk eller annan teoretisk 
beskrivning av barns utveckling som bakgrund till dokumentet, utan 
man skriver att de gamla förskolepedagogiska traditionerna, som vuxit 
fram genom ”teori och beprövad erfarenhet” (a.a., s 18), ligger som 
grund för verksamheten.  
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 Att den utvecklingspsykologiska traditionen ändå finns kvar, kan 
man spåra i följande citat. Samtidigt vidgas synen till en syn på ut-
veckling som en social process: 

”Barns utveckling kan beskrivas som mer eller mindre lagbundna faser el-
ler stadier. Ur pedagogisk synvinkel är sådan kunskap om barns utveck-
ling viktig då den ger riktmärken.” (a.a., s 20.) 
”Sociala, kulturella, språkliga och ekonomiska skillnader innebär dock att 
barnen kommer till förskolan med olika sociala och kulturella erfarenhe-
ter. Detta är en av de viktigaste utgångspunkterna för förskolans pedago-
giska verksamhet när det gäller att stödja barnens utveckling utifrån deras 
förutsättningar…” (a.a., s 20.) 

 
Bilden av barnet som det aktiva och kompetenta barnet framträder mer 
i det här dokumentet: 

”Barn är inte passiva mottagare av omgivningens påverkan. Genom sina 
handlingar och aktiviteter prövar och utvecklar de sin förmåga, sin kun-
skap och förståelse i relation till omgivningen. Barnets egna initiativ, dess 
nyfikenhet och lust att utforska gör det till en aktiv part i samspelet med 
omgivningen.” (a.a., s 21.) 

”Kompetens är en viktig del av den egna identiteten…” (a.a., s 22.) 
 
Omvårdnadens betydelse har relativt stort utrymme och begreppet om-
vårdnad nämns oftare här än i Barnstugeutredningen och har ett eget 
avsnitt, Omvårdnadens pedagogiska betydelse: 

”Omvårdnaden är av central betydelse inom förskolan. Det handlar om att 
tillgodose grundläggande fysiska, sociala och emotionella behov.” (a.a., s 
24.) 

”En god omvårdnad är därför en viktig grund för den pedagogiska verk-
samheten.” (a.a., s 24.) 

 
I Att erövra omvärlden, ett läroplansförslag för åldrarna 1-5 år, fram-
träder en barnsyn, som är delvis förändrad. Det barn som beskrivs är ett 
aktivt, kompetent barn. Avsnittet Att erövra omvärlden inleds med: ”Ett 
barn växer in i världen genom att erövra den” (SOU, 1997, s 39). Bar-
nets egen aktivitet betonas på flera ställen: ”... barnet som en aktiv 
medskapare av sin egen kunskap” (a.a., s 51), ”Barnen lär främst ge-
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nom egen aktivitet och i för dem vardagliga sammanhang” (a.a., s 128). 
Citatet följs dock av följande formulering om samspelets betydelse: 

”Lärandet skall baseras på såväl samspelet mellan vuxna och barn som på 
att barnen lär av varandra” (a.a., s 128) och ”barn är aldrig passiva motta-
gare av vuxnas värderingar och normer, det prövar och utforskar aktivt de 
positioner som sammanhanget erbjuder” (a.a., s 66). 

 
Vad gäller text kring omsorg innehåller dokumentet ett avsnitt kallat 
Omsorg och pedagogik. I detta avsnitt behandlas omsorg och omvård-
nad enbart ur ett genusperspektiv: 

”Kunskapsområdet omsorg är av tradition en ’kvinnlig’ arena. Omsorgs-
yrkena domineras av kvinnor och präglas av vår kulturs synsätt. Prototy-
pen tycks vara den goda modern. Att sörja för någon annan, att tillfreds-
ställa andras behov, att ta hand om och vårda. Dessa uttryck stammar till 
vissa delar ur ett borgerligt kvinnoideal etablerat under 1800-talet. I be-
nämningen daghem lyser den kvinnliga omsorgens närvaro igenom. Detta 
kan ge sig tillkänna som en alltför hemlik miljö…” (a.a., s 65.) 

 
I en mening nämns dock fortfarande den svenska modellens koppling 
mellan omsorg och pedagogik utan ytterligare utveckling:  

”Men i det fruktbara mötet mellan ’Omsorgen’ och ’Pedagogiken’ skapas 
en pedagogisk miljö som på ett nyanserat sätt förhåller sig till barnet som 
subjekt.” (a.a., s 65.) 

 
I texten till själva läroplansförslaget inleds avsnittet Utveckling och 
lärande med meningen: ”Förskolan skall erbjuda barnen en god peda-
gogisk verksamhet där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande integ-
reras” (a.a., s 133). Detta utvecklas dock inte ytterligare i avsnitten Mål 
och Riktlinjer.  
 Den känslomässiga sidan av utvecklingen berörs så gott som inte. 
Ordet känslomässig används enbart vid ett tillfälle. Trygg/trygghet 
nämns i två avsnitt i själva läroplansförslagstexten. Under rubriken 
Förskolans uppdrag: ”Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö” 
(a.a., s 126) och under avsnittet Utveckling och lärande under Mål och 
Riktlinjer. Däremot är orden ”lära” och ”lärande” ofta förekommande: 

”Barnet gör nya erövringar av sin omvärld varje dag. Genom lek, språk 
och lärande skaffar de kunskaper och färdigheter som är avgörande för li-
vet.” (a.a., s 54.) 
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”Kunskap erövras genom lärande, ett lärande som sker på olika sätt och i 
olika sammanhang.” (a.a., s 49.) 

”Flödet av barnens tankar och idéer skall tas tillvara och mångfalden i lä-
randet skall utnyttjas.” (a.a., s 133.) 

 
Även formuleringarna kring pedagogens roll i förskolan har förändrats i 
de studerade dokumenten. Nedan följer en granskning av pedagogrollen 
från Barnstugeutredningen till Att erövra omvärlden.  

4.2.2 Pedagogrollen – från samspelspartner till ”aktör på en 
arena” 

I Barnstugeutredningen (SOU 1972:26; 1972:27) sägs att förskolan ska 
ha en kompletterande funktion (a.a., s 138) i förhållande till familjen 
och att pedagogerna ska ha en nära känslomässig kontakt med barnen 
och de vuxna beskrivs som avgörande för barns förskolevistelse:  

”Samverkan mellan föräldrar och personal på förskolan kan vara till god 
hjälp för att barnet ska kunna knyta an känslomässigt och utveckla en tillit 
även till andra vuxna…” (a.a., s 138.) 

”Utvecklingen hos barnet under de tidiga levnadsåren är i hög grad på-
verkad av vuxenrelationerna.” (a.a., s 116.)  

”Det krävs i förskolan främst kontinuerlig kontakt med några få vuxna 
som fungerar som centralgestalter för barnet.” (a.a., s 117.) 

 
I Pedagogiskt Program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) framhålls 
fortfarande pedagogerna som betydelsefulla för barnens utveckling och 
välbefinnande. Tonen och uttryckssättet är dock annorlunda än i Barns-
tugeutredningen. Här används ofta uttrycken ”personalen måste” och 
”personalen ska”. Pedagogernas roll i såväl barnens identitetsut-
veckling som lärande betonas och fortfarande är det en dragning mot 
den känslomässiga delen av verksamheten: 

”För kontinuitet och stabilitet i identitetsutvecklingen är det viktigt med 
nära, goda kontakter till förskolepersonalen.” (a.a., s 22.) 

”Omvårdnadssituationerna är de mest nära och intensiva kontakterna mel-
lan barn och vuxna.” (a.a., s 24.) 
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I läroplansförslaget Att erövra omvärlden (SOU, 1997) har beskriv-
ningen av pedagogrollen förändrats väsentligt. Från den relaterande 
pedagogen har utvecklingen gått mot den mer reflekterande pedagogen 
och tyngdpunkten i verksamheten ligger på det pedagogiska, lärande 
planet: 

”I pedagogiskt arbete består den vuxnes arbete till stor del i att kunna 
lyssna, se och lära sig av det som barnen säger och gör – att hålla barnens 
frågor och hypoteser teorier och fantasier vid liv... Denna hållning förut-
sätter att pedagogen blir en reflekterande praktiker...” (a.a., s 52.) 

4.2.3 Genusperspektivet – det undanskymda könet blir könet 
i fokus  

Barnstugeutredningen, som är en 70-talsprodukt, innehåller förvånans-
värt lite text kring köns- och jämställdhetsfrågor. Det är som Vallberg 
Roth nämner i sin avhandling, ett könsneutralt dokument, där likhets-
tanken är den dominerande (Vallberg Roth, 1998). Barn benämns sällan 
som flickor, eller pojkar. ”Barn” är det begrepp som genomgående an-
vänds. Den utvecklingspsykologiska teorin som är dokumentets teori-
grund, är könsneutral. Ett undantag är en formulering i samband med 
beskrivning av Erikssons psykoanalytiska teori, där det nämns att ”det 
är nu som barnet framför allt införlivar attityder i förhållande till den 
framtida könsrollen” (SOU, 1972:26, s 56). Det finns inget eget avsnitt 
kring könsroller och begreppet nämns nästan inte i dokumentet. Vid 
endast ett tillfälle, i kapitel 3, Samspelet mellan människorna i för-
skolan, nämns barnen ur könsperspektiv: 

”Observationsstudier i svenska och utländska förskolor visar ett speciellt 
socialt mönster som uppvisas från 5-årsåldern i form av en könsgruppe-
ring, som oftast är knuten till speciella aktiviteter. Sannolikt understöds 
dessa könsgrupperingar genom ett i sig traditionellt lekmaterial men ock-
så genom personalens sätt att presentera det för barnen. Barnen måste ti-
digt möta en konsekvent attityd hos personalen att flickor likaväl som 
pojkar bör och har behov av att slöjda och hantera verktyg, leka bråkiga 
rörelselekar och vårdlekar.” (SOU, 1972:26, s 118.) 

 
Även personalens roll som identifikationsobjekt i ett könsperspektiv 
berörs i kapitel 3: 
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”Förskolans personal utgörs nu huvudsakligen av kvinnor. Eftersom ett 
betydande antal barn har ensamstående mödrar, innebär detta att många 
barn saknar möjlighet till manlig identifikation. Även i hem där en pappa 
finns tillgänglig är det inte alltid säkert att denne i nämnvärd utsträckning 
deltar i barnets vård eller fostran eller överhuvudtaget har någon djupare 
kontakt med sitt barn.” (a.a., s 105.) 

 
I Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) framträder 
framför allt det könsneutrala barnet. I avsnittet kring identitets- och 
kompetensutveckling förekommer inte någon könsrelaterad utveck-
lingsbeskrivning trots att socialisationsprocessen är i centrum och ut-
vecklingen beskrivs som ett växelspel mellan barn och omgivning.  
I avsnittet Innehållet i förskolan finns könsaspekten med, under av-
snittet Natur och Kultur. Följande citat är hämtat ur avsnittet Natur: 

”Förskolan ska bidra till att barnen kan känna stolthet över att vara flicka 
respektive pojke, blivande kvinna eller man. Personalen bör vara medve-
ten om vikten av att flickor och pojkar får samma möjligheter att utveckla 
en trygg könsidentitet.” (Socialstyrelsen, 1987, s 27.) 

 
I bakgrundstexten till det senaste läroplansförslaget, Att erövra omvärl-
den, behandlas könsaspekten mer utförligt i relation till de två tidigare 
dokumenten. Begreppen genus, kön, könsroll, flickor och pojkar, kvin-
nor och män används omväxlande. I själva läroplansförslaget används 
kön, flickor och pojkar omväxlande. I kapitel 3, Viktiga aspekter som 
grund för läroplansförslaget, intar könsfrågan en central plats. Del 3.2 
heter Flickor och pojkar i förskolan och behandlar på flera sidor kön i 
ett konstruktionsteoretiskt perspektiv. 

”I ständig växelverkan med utveckling och mönster i samhället i övrigt 
växer således olika diskurser om manligt kvinnligt eller flickaktigt-
pojkaktigt fram. En handling eller ett beteende tillmäts en viss betydelse 
och blir ett sätt att tolka verkligheten – en kultur skapas. Förskolan är en 
social arena som på många sätt organiseras efter kön.” (SOU, 1997, s 64.) 

 
I avsnittet Omsorg och pedagogik behandlas omsorgsfrågan ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv och man skiljer i texten mellan två olika köns-
typiska ”arenor” där pedagogiken representerar det ”manliga” och om-
sorgen ”det kvinnliga”. Båda dessa ”arenor” är kritiskt beskrivna, men 
texten avslutas kortfattat med: 
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”Men i det fruktbara mötet mellan ’omsorgen’ och ’pedagogiken’ skapas 
en pedagogisk miljö som på ett nyanserat sätt förhåller sig till barnet som 
ett subjekt.” (a.a., s 65.) 

 
Avsnittet Identitetsutvecklingen under förskoleåldern inleds med:  

”Förskolan skall bidra till att barnen kan känna stolthet över att vara 
flicka respektive pojke, blivande kvinna eller man. Personalen bör vara 
medveten om vikten av att barnen får utveckla en trygg könsidentitet.” 
(a.a., s 67.) 

 
Vid ovanstående granskning av centrala styrdokumenten för förskolan 
hade inte Läroplanen för förskolan Lpfö 98 trätt i kraft. Detta skedde 
den 1 augusti 1998. 

Till stor del känns den färdiga läroplanen igen från det tidigare för-
slaget Att erövra omvärlden. Lärandet och kunskapsbildning är fort-
farande centrala begrepp. Könsfrågorna behandlades framför allt i för-
slagets bakgrundstext. Avsnittet Förskolans uppdrag inleds fortfarande 
med: ”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande”. Kön 
nämns vid två tillfällen i själva läroplanstexten, liksom i förslaget. Först 
under rubriken Normer och värden och därefter under Barns inflytande:  

”Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla 
människor har lika värde oberoende av kön, social och etnisk bakgrund.” 
(a.a., s 11.) 

”Arbetslaget skall verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande 
över och utrymme i verksamheten.” (a.a., s 15.) 

4.2.4 Sammanfattning av barnsyn, pedagogroll och genus 

Barnsyn 
Några begrepp som illustrerar BU:s (SOU, 1972:26; 1972:27) barnsyn 
är känsla, identitet, omsorg och samhällsgemenskap. Dessa begrepp 
kan förstås mot bakgrund av Eriksons och Piagets teorier. Med dessa 
två teorier fångar man det som ansågs vara det grundläggande i barns 
utveckling, nämligen det socioemotionella och det kognitiva. Med dia-
logpedagogiken inleds också en mer relationistisk syn på barns utveck-
ling. Detta framträder i BU:s texter om barn/vuxen (Dahlberg, 1994). 
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 I Pedagogiska programmet (SOU, 1987) beskrivs barnet fortfarande 
i utvecklingspykologiska termer trots att den teoretiska bakgrunden har 
fått en mer undanskymd roll. Omvårdnaden har en mer framträdande 
plats än i BU. Programmets avsikt är att bygga vidare på förskolans 
tidigare traditioner. Att förena omsorg och pedagogik såg Alva Myrdal 
(1935) som en av byggstenarna i de moderna daghemmen som växte 
fram på 40-talet. Barnet placeras nu tydligare in i ett socialt samman-
hang. 
 I Lpfö 98 (Skolverket 1998) försvinner stadieteorierna. Barnet är ett 
aktivt kunskapssökande barn, vars utveckling framför allt styrs av lus-
ten att lära sig saker och skapa mening. Begrepp som hör samman med 
barns känslomässiga utveckling får en undanskymd roll till förmån för 
en mer kognitiv/social inriktning. 

Pedagogroll 
I BU tillmäts pedagogen en stödjande funktion vilken ska präglas av en 
känslomässig kontakt. De ska finnas till hands och de ska möta barnens 
behov av att samtala, framför allt på deras egna initiativ. 
 I Pedagogiska programmet får pedagogerna en mer aktiv roll i inter-
aktionen med barnen. Pedagogen ska påverka och vara engagerad. Om-
vårdnadssituationerna beskrivs som väsentliga. 
 I Lpfö 98 tillskrivs pedagogen en viktig roll i att, framför allt, vara 
kognitivt följsam och tolka barns tankar och handlingar i ett lärande-
perspektiv. Synen på barnet som ett nyfiket, kompetent och lärande 
barn förmedlar ett pedagogiskt uppdrag som inriktar sig på barns kog-
nitiva utveckling. 

Genus 
BU:s barn benämner Vallberg (1998) det könsneutrala vetenskaps-
barnet. Den teoretiska bakgrunden som dokumentet byggde på var 
könsneutral och denna barnsyn präglade även till största delen texterna. 
Detta trots att könsrollsdebatten vid samma tid börjat ta fart i Sverige. 
 Samma könsneutrala beskrivning finns i Pedagogiskt program för 
förskolan. I Förslag till ny läroplan för förskolan blir dock könsfrågan 
mer framträdande. Språkbruket förändras nu och genus, könsdiskurs 
och konstruktion förekommer i bakgrundstexten till förslaget. I det fär-
diga styrdokumentet Lpfö 98 får kön/genusfrågan åter en relativt un-
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danskymd plats och språkbruket kännetecknas av att man använder 
orden flickor och pojkar. Denna förändring skulle kunna relateras till 
genusfrågans utveckling från en politiskt högaktuell fråga, vid tiden för 
förslagets tillkomst, till en fråga med en åter mer undanskymd position. 

4.2.5 Bra daghem för små barn 
I betänkandet från 1981 från Familjestödsutredningen, Bra daghem för 
små barn, behandlas barnomsorgen för de minsta barnen. Med de mins-
ta barnen avses i detta dokument barn upp till tre år. Föreställningen om 
barn är delvis förändrad sedan BU (SOU, 1972:26; 1972:27). Fa-
miljemönstren har ändrats och föräldrar har oftare än tidigare gemen-
samt ansvar för försörjningen till skillnad från tidigare, då det oftare var 
mannen som hade det ekonomiska huvudansvaret i den s k kärnfamil-
jen. Barnomsorgen framhålls i detta dokument som ett komplement till 
hemmet och barnen anses redan från tidig ålder kunna ha glädje av en 
vidgad värld utanför hemmet. 
 Urvalet vid denna granskning av dokumentet har gjorts av de kapitel 
och avsnitt där synen på barns utveckling, på pedagogrollen och på 
samspelet mellan barn och pedagog behandlas. Stora delar rör sam-
hälleliga aspekter av barnomsorgen, organisation, familjedaghem och 
föräldramedverkan. Dessutom presenteras avsnittet Pedagogik och in-
nehåll i form av olika utvecklingsprojekt i barnomsorgen runt om i lan-
det. 
 De granskade kapitlen är: Bra daghem för små barn, Små barn i 
grupp och avsnittet Daghemmens förändrade uppgifter. 
 I det relativt omfattande dokumentet på 383 sidor behandlas barns 
utveckling på endast två sidor. Bakgrundskapitlet inleds med avsnittet 
Om det lilla barnets utveckling. Här framhålls barnets egna möjligheter 
och egna aktivitet redan från födseln: 

”Av forskning och erfarenhet vet man att människan föds med ett intresse 
för andra människor. Små barn är inte passiva mottagare av vilka intryck 
som helst från omgivningen. De kan redan mycket tidigt själva bestämma 
vilka intryck de vill koncentrera sin uppmärksamhet på.” (SOU, 1981, s 
92.) 

 
Den tidiga strävan efter kontakt med andra människor betonas och för-
fattarna framhåller också de små barnens förmåga att ”fästa sig vid fle-
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ra vuxna”. ”Lära känna och tycka om andra människor” är uttryck som 
används, förutom ”fästa sig vid”. ”Den egna identiteten utvecklas i 
samspel med andra” är en annan formulering. Det känslomässiga kli-
matet i förskolan och kroppsspråket beskrivs också som betydelsefulla i 
detta avsnitt. 
 Dessutom behandlas den stora betydelse man tillmäter utbytet små 
barn sinsemellan i ett eget avsnitt: 

”I daghemmen kan man se riktiga vänskapsband, som utvecklas redan in-
nan barnen fyllt ett år. Barnet söker sig aktivt till ett visst barn, intresserar 
sig speciellt för det, tittar efter det och saknar det när det är borta, hälsar 
först på det på morgonen.” (a.a., s 94.) 

 
Daghemmets och hemmets kompletterande förhållande till varandra 
återkommer i dokumentet. Föräldrarnas speciella relation till barnen be-
tonas men även föräldrarnas behov av barnomsorg framhålls: 

”Om man tidigare i förskolan mer inriktat sitt arbete på enbart barnen så 
finns det nu också ett stigande behov av att ge familjen och de vuxna ett 
större utrymme.” (a.a., s 138.) 

 
Pedagogrollen som behandlas endast i avsnittet Den vuxnes roll i grup-
pen är helt fokuserad på gruppinriktningen i pedagogens arbete. Om-
vårdnad och omsorg behandlas inte i något avsnitt. En rad där omvård-
nad nämns ingår i kapitlet En beskrivning av kvalitet: 

”Kunskap om mat och fysisk omvårdnad måste kombineras med kunskap 
om musik, sång och dramatik, gymnastik, med kunskaper om världen, 
tingen, växter och djur, samhället, människorna, samarbete, ansvarsta-
gande osv.” (a.a., s 118.) 

Tankar om barns ökade ansvarstagande i den dagliga verksamheten och 
barns arbete behandlas i kapitlet Pedagogik och innehåll: 

”För att verksamheten i daghemmet skall kunna ingå i ett meningsfullt 
sammanhang tänker forskarna att arbetet behöver utvecklas i tre steg. Det 
första innebär att barnen skall få bli medarbetare i de vardagliga verk-
samheter som finns i daghemmet.” (a.a., s 193.)  

Barns arbete som blev en väsentlig del av det nästkommande styrdoku-
mentet Pedagogiskt program för förskolan, har stort utrymme även i 



 

 61 

detta dokument. I detta dokument framträder en delvis förändrad bild 
av barnomsorgen för de yngsta barnen i relation till BU.  

 Det individuella barnet har gett plats åt barnet i grupp. Ansvarsta-
gande i det dagliga livet på förskolan och arbete för barn är något som 
tillkommit. Samhällsanknytningen betonas mer och en diskussion om 
föräldrainflytande har fått stort utrymme.  
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5 Teoretiska utgångspunkter 

5.1 Introduktion 
Interaktionen mellan pedagogerna och barnen kan studeras och teore-
tiseras på en mångfald olika sätt. I studiens frågeställningar är inter-
aktionen uppdelad så att barnens initiativ till kontakt studeras för sig 
och pedagogernas svar på dessa därefter. Detta görs för att det ska bli 
möjligt att undersöka hur barnens kontaktförsök tar sig uttryck i så låg 
ålder och vilka skiftande responser de erhåller från pedagogerna på sina 
initiativ. Trots denna uppdelning ser jag interaktion som en helhet, vil-
ken egentligen ska studeras som sådan. Liksom t ex Lövlie (1982) och 
Bae (1985) anser jag att varje samspelspart har ett dialektiskt för-
hållande till den/de andra i samspelssituationen. I och med att barnens 
initiativ till kontakt med pedagogerna observeras och att dessa ob-
servationer alltid följs av registreringar av pedagogernas respons på 
barnens signaler, blir följden att det är interaktionen som helhet som 
studeras. 
 Den stadieinriktade utvecklingspsykologin fokuserade länge på den 
kognitiva delen av utvecklingen och mycket av forskningen kring barns 
utveckling i Piagets efterföljd gjordes med inriktning mot barns tanke-
mässiga, intellektuella utveckling. Piagets (1982) tes om det ego-
centriska barnet bidrog till uppfattningen om små barns bristande för-
måga till social interaktion och därmed bedrevs under lång tid inte hel-
ler någon forskning kring barn som sociala aktörer (Strandell, 1994). 
 Att Sterns teori om utveckling valts som utgångspunkt för den här 
studien beror dels på hans syn på barnet som kompetent, dels på den 
centrala betydelse han ger de interpersonella relationerna samt hans 
fokusering på den preverbala periodens betydelse för människans psy-
kiska utveckling. Sterns teoribildning innebär dessutom ett sam-
manlänkande av psykodynamisk och kognitiv disciplin och innebär en 
modell för känslo- och tankelivets utveckling (Havnesköld & Risholm-
Mothander, 1995). 
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 I det känslomässigt genusdifferentierade mötet mellan pedagoger 
och barn lär barn saker om sig själva, om företeelser inom förskolans 
värld och om världen utanför förskolan. 
 Eftersom min grundsyn innebär att interaktion mellan barn och vux-
na är både ideologiskt och kulturellt färgad krävdes en komplettering 
av Sterns teori. Det inre och det yttre samspelar och kan inte separeras. 
Vid studiens inledning såg jag Meads teori, den symboliska interak-
tionismen, som ett komplement. 
 Såväl Stern som Mead har följaktligen fått utrymme i den teoretiska 
bakgrunden. Sterns teori har använts som en utgångspunkt vid dels ob-
servationsarbetet, dels analysarbetet. Själva uppläggningen av studien 
och valet av frågeställningar är dessutom påverkade av Mead och den 
symboliska interaktionismen. Min syn på interaktionsprocessen har 
dock delvis vidareutvecklats under studiens gång. Jag ser nu barnet som 
mer aktivt medskapande av exempelvis genus i interaktionen med 
andra. Därmed överensstämmer vissa av Meads begrepp som rollöver-
tagande inte med denna mer dynamiska syn på interaktion. Föreställ-
ningsbegreppet (se avsnitt 5.6) innefattar däremot denna syn på hur 
samhällsideologi både reproduceras och produceras (Zetterström, 
1988). Föreställningar är ideologiskt färgade och kan ses som en bro 
mellan individ och ideologi. De utgör en del av handlande och interak-
tion och har därför använts vid analysen av pedagogernas beskrivningar 
av barnen i deras respektive barngrupper.  
 Eftersom jag ser kön som en integrerad del av identiteten, är jag in-
tresserad av denna aspekt av identitetsutvecklingen. Könssocialise-
ringen kommer därför att belysas i detta kapitel. 
 Det har inte gjorts något omfattande och teoriskapande forsknings-
arbete rörande de minsta barnens utveckling i ett genusperspektiv efter 
Chodorows stora arbete från 70-talet (1989). Bjerrum Nielsen och 
Rudberg (1992) gav teoretiskt stöd vid initieringen av min studie. Deras 
syn på kön/genus som föränderligt men också med en kontinuitet och 
förankringen i ett psykodynamiskt tänkande relaterat till genus, innebar 
en koppling till mitt val av teori.  
 Walkerdine (1989a), har genomfört studier kring såväl skol- som 
förskolebarn och genusfrågor i ett poststrukturalistiskt perspektiv. Hon 
har en syn på skapandet av genus i processer av dynamiskt samspel 
mellan de inblandade parterna och har också ett psykodynamiskt per-
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spektiv. I denna studie talar jag om kontext och genus. Walkerdine an-
vänder en annan begreppsapparat. Hon talar om positionering och dis-
kursiva praktiker. Hon menar att motsägelsefulla positioner skapas i 
exempelvis skolvärlden och att dessa är genusbundna. Position är ett 
dynamiskt begrepp som är tydligt relaterat till kontext. Olika kontext 
möjliggör skilda positioner. Begreppet position används inte i analysen 
men Walkerdines syn på barnet som aktivt i den genusformande pro-
cessen och med möjligheter och begränsningar beroende på kontext 
innebär ett stöd i analysarbetet. 

5.2 Perspektiv på barns utveckling  
Små barns utveckling sker i relation till framför allt känslomässigt när-
stående personer, i ett samhälleligt och kulturellt sammanhang. Det 
psykologiska och det kulturella är integrerat och båda delarna har in-
flytande på utvecklingen. 

Hos Stern finns en tydlig betoning av sambandet mellan den käns-
lomässiga och den kognitiva utvecklingen, vilket gör hans teori an-
vändbar inom den pedagogiska verksamheten. Han hänvisar till Vy-
gotskij (1962) och betonar det interpersonella samspelet som me-
ningsbärande och avgörande för den kognitiva utvecklingen (Stern, 
1991a).  

5.2.1 Sterns teori 
Senare psykoanalytiker, bland dem Stern (1991a), har genom sin forsk-
ning med hjälp av observationer av spädbarn till stor del gjort nya rön, 
vilka förändrar den syn på det späda barnet som objektrelationsteorin 
representerar. Stern är professor i psykiatri och psykoanalytiker. Kom-
bination av kliniska erfarenheter och beteendevetenskapliga observa-
tioner, som Sterns teori kring självutveckling grundats i, har lett till att 
han betraktats som en banbrytare. Det finns de som menar att Stern 
skapat grunden till en ny utvecklingspsykologi. Sommer (1997) har 
myntat begreppet ”barndomspsykologi” som ersättning för barnpsyko-
logi och han grundar till stor del denna barndomspsykologi i Sterns 
teori. Hans observationer visar barnet som en aktiv, redan från början 
kommunicerande individ. Enligt Stern existerar inte den autistiska fa-
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sen, som exempelvis Mahler (1984) ursprungligen framhöll (men även 
hon reviderade detta synsätt vid en senare tidpunkt). Synen på den för-
sta tiden i spädbarnets liv är en av skillnaderna mellan Sterns och Mah-
lers teorier. 
 En annan avgörande skillnad mellan objektrelationsteorin och Stern 
är, att Stern betonar det interpersonella och intersubjektiviteten i stället 
för strävan efter individuering och autonomi, som är i centrum i Mah-
lers teori. Stern menar att i och med att man fokuserat så mycket kring 
självständighetssträvan – autonomi – är det de aspekterna man sett och 
betonat. Självständigheten har fått alltför stor tyngd i synen på barns ut-
veckling på bekostnad av intersubjektiviteten och den utvecklings-
potential som ligger i relationen och delandet av upplevelser och erfa-
renheter med någon annan (Stern, 1991a). 
 Ytterligare en anledning till att Stern har en framskjuten position, 
när det gäller barnets tidiga utveckling, är att han tydligt beskrivit och 
lyft fram den preverbala interaktionens betydelse för utvecklingen. 
 Kohut (1986) anses som självpsykologins skapare. Han presenterade 
en teori med självet i centrum och ersatte därmed ”jaget” som huvud-
begrepp i utvecklingsteorin. Termen självobjekt introducerades och 
innebörden av detta begrepp är att viktiga personer i barnets omgivning 
internaliseras och blir viktiga funktionella delar av självet. Man avlägs-
nade sig nu mer och mer från driftsteorin och oidipuskomplexets bety-
delse och det skapades en ny psykoanalytisk begreppsvärld. 
Stern beskriver de fem känslorna av själv på följande sätt: 
1. Känslan av ett begynnande själv. Den sträcker sig från födelsen till 

ca två månaders ålder. Domänen för relaterande under denna fas är 
begynnande relatering. 

2. Känslan av ett kärnsjälv som växer fram från ca två till sex måna-
ders ålder. Domänen för relaterande under den här fasen är kärn-
relatering. 

3. Känslan av ett subjektivt själv som växer fram från ca sju till femton 
månader. Domänen för relaterande är intersubjektiv relatering. 

4. Känslan av ett verbalt själv som växer fram från ca femton till arton 
månader. Domänen för relaterande är verbal relatering. 

5. Känslan av ett berättande själv som utvecklas från cirka tre år och 
framåt. Det är inom denna femte domän för relaterande, berättande 
relatering, som Stern menar att psykoterapi bedrivs (Stern, 1991b). 



 

66  

 Var och en av de fem känslorna av själv har också ett speciellt om-
råde för socialt relaterande. Relaterandet vilket enligt Stern utgör något 
av det mest avgörande för vår psykiska hälsa. De fem olika känslorna 
av själv följs åt av känslor av relaterande. Till varje känsla av själv hör 
en domän för relaterande (figur 1). 
 Den femte, känslan av ett berättande själv, har Stern tillfogat senare 
och den finns därför inte med i denna tidigare gjorda modell. 
 

 
Figur 1. Relaterandedomäner (från Stern, 1991a, s 46). 
 
1. Tiden för känslan av ett begynnande själv har tidigare beskrivits som 
en period i barnets liv, då det levde avskärmat från omvärlden och in-
stängt i sig själv. Det är denna period som Mahler benämner den au-
tistiska fasen. Stern har genom sina studier visat att spädbarnet under 
den här första perioden i livet är både mer aktivt och öppet för intryck 
utifrån än man tidigare trodde. Barnet kan under den här tidiga perio-
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den själv söka både sensorisk och social stimulering, alltså själv vara 
aktivt i processen. Det är en form av en viss och till stor del kroppslig 
känsla av ett begynnande själv. 
 Relaterandedomänen under den här perioden kallas begynnande re-
latering. Att utförligt och tydligt beskriva hur Stern formulerar detta 
tidigaste relaterande skulle föra för långt i detta relativt begränsade ar-
bete. Det finns dock några aspekter som är viktiga att framhålla. Vitali-
tetsaffekter framhåller Stern som viktiga i upplevelsen av annan. Dessa 
skiljer sig från andra affekter som kan indelas i diskreta kategorier som 
sorgsenhet, lycka, vrede osv. Stern menar att det finns känslor med 
upplevelsekvaliteter som är viktiga för spädbarn och som inte passar in 
bland dessa ”vanliga” affekter. Exempel på vad Stern menar med vitali-
tetsaffekter är mer dynamiska affekter, t ex explosiv, häftig, borttonan-
de och utdragen. Ett exempel på en sådan vitalitetsaffekt är när en 
mamma säger ”såja, såja” i lugnande ton och samtidigt stryker lugnan-
de över huvudet. Han menar att detta är steg in i processen att uppleva 
”en begynnande annan” (Stern, 1991a).  

”Denna globala subjektiva värld av begynnande organisation är och för-
blir den fundamentala domänen för mänsklig subjektivitet… Den ligger 
också till grund för känslomässig utvärdering av skeenden. Och slutligen 
är den ändå till sist den brunn man har att ösa ur för all kreativ upplevel-
se.” (a.a., s 80-81.) 

 
2. Nästa period, då känslan av ett kärnsjälv växer fram, inträder någon 
gång vid ca två till tre månaders ålder. När den här nya perioden inträ-
der märks en stor skillnad hos barnet med mer vitalitet och aktivitet. 
Barnet blir nu mer socialt och när det ingår i en social interaktion ver-
kar det mycket bättre integrerat. Den för självupplevelsen så betydelse-
fulla fysiska närheten och ömsesidigheten i upplevelsen beskriver Stern 
så här: 

”Att krama eller gosa med en varm kropp, känna dess former och själv bli 
kramad; se in i en annans ögon och själv bli sedd; hålla en annan och 
själv bli hållen – sådana slags självupplevelser tillsammans med en annan 
är bland de mest sociala av våra upplevelser i den enkla meningen att de 
aldrig kan inträffa om de inte framkallas eller hålls kvar genom en annans 
handlande eller närvaro och de kan inte existera som en del av medveten 
självupplevelse utan en annan.” (Stern, 1991a, s 115.) 
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Det ovan citerade stycket kan sägas illustrera vad som är avgörande i 
relaterandet under perioden vars relaterandedomän kallas kärnrelate-
ring, där det kroppsliga är det centrala i relationen.  
 Det är alltså ingen kognitiv konstruktion utan betoningen ligger på 
upplevelsen av den konkreta verkligheten i form av handling, sinnes-
intryck och affekt. Känslan av kärnsjälv ligger sen till grund för alla de 
mer utvecklade känslorna av själv (Stern, 1991a). 
 
3. Vid sju till åtta månaders ålder inträder nästa period vilken Stern 
refererar till som känslan av ett subjektivt själv. Under denna period 
ökar förmågan till psykisk närhet i och med att barnet börjar kunna tol-
ka bakomliggande intentioner hos den andre. Först nu, menar Stern, 
kan barnet upptäcka mönster och regler i interaktionen som leder till 
upptäckandet av intersubjektivitet.  
 Fortfarande är barnet under den här tiden preverbalt, vilket innebär 
att de subjektiva upplevelser det ska kunna dela måste vara av ett slag 
som inte behöver översättas till språk. Stern skiljer ut tre mentala till-
stånd som har stor relevans i den interpersonella förspråkliga världen, 
nämligen att gemensamt dela uppmärksamhet, att ha samma intentioner 
och att dela känslomässiga tillstånd. 
 Pekgesten använder Stern som ett belysande exempel på delat upp-
märksamhetsfokus. Någon pekar mot ett mål. Barnet följer med blicken 
mot målet och det som är nytt för den här perioden är att barnet också 
vänder tillbaka blicken för att uppleva den pekandes ansiktsuttryck och 
få feedback. På detta sätt kan barnet uppnå bekräftelse på att en gemen-
sam uppmärksamhet har uppnåtts, dvs att fokus för uppmärksamheten 
delats. 
 Att dela intentioner innan man erövrat det verbala språket blir möj-
ligt med användande av olika ljud och kroppsrörelser för att ge uttryck 
för önskan, dvs protolingvistisk kommunikation. Stern exemplifierar 
med barnet som vill ha kakan som mamman har i handen. Barnet säger: 
”Eh, eh” i befallande ton och tittar uppfordrande på mamman. I och 
med denna handling visar barnet att det tillskriver modern ett inre men-
talt tillstånd, nämligen att hon kan förstå barnets önskan och att hon kan 
tillmötesgå den. I och med detta har interintentionalitet uppstått, dvs att 
intentioner är upplevelser som går att dela. 
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 Att dela känslotillstånd är enligt Stern den mest genomgripande och 
fruktbara delen av intersubjektiv relatering. Andra teoretiker har kallat 
detta delade känslotillstånd spegling (Mahler, 1984). Stern benämner 
det affektiv intoning och menar att spegling kan innebära en ren imita-
tion, men han talar om en mer djupgående process, där man avläser 
varandras känslotillstånd och ger tillbaka ett beteende, som är en form 
av imitation, men där den andres känslotillstånd finns med, fast kanske 
uttryckt på ett annat sätt eller i en annan modalitet. Speglingen och in-
toningen är avgörande för förmågan till empati, dvs inlevelse i andras 
känslotillstånd. Vad som menas med intoning går att förtydliga med ett 
exempel, som Stern själv ger i det här sammanhanget: 

”En nio månaders pojke sitter mitt emot sin mamma. Han har en skallra i 
handen och skakar den upp och ner med ett intresserat och lätt roat ut-
tryck. När hans mamma ser det börjar hon nicka upp och ned med huvu-
det i takt med pojkens rörelser.” (Stern, 1991a, s 151-152.) 

 
Mamman följer upp och bekräftar pojkens beteende genom sitt nickan-
de med huvudet och utvidgar och bekräftar i och med detta hans upp-
levelse av att det är roligt att leka med skallran. Detta delande av käns-
lotillstånd, där responsen ges tillbaks i en annan modalitet, som exemp-
let ovan med skallrans rörelse som mamman svarar på med sin huvud-
rörelse, är affektiv intoning. 
 
4. Vid tiden för utvecklandet av språket, dvs från ca 15 till 36 månader, 
inträder en ny period i utvecklingen som kallas känslan av ett verbalt 
själv. Stern har en mycket intressant tes i det här sammanhanget. Han 
menar att utvecklande av språket oftast ses som något positivt, vilket 
det också är sett ur interpersonell synvinkel, i och med att man kan dela 
upplevelser, sätta ord på förhållanden och ge saker mening. Intoningar 
som görs i högre ålder blir förändrade. Det kroppsliga får mindre bety-
delse i och med att språket används mer och mer och röstens nyanser 
blir viktigare och viktigare. Dock anser Stern att utvecklingen av språ-
ket är ett tveeggat svärd, eftersom språket tar ifrån barnet direkt-
upplevelsen och som han uttrycker det: 

”... slår in en kil mellan två samtidiga former av interpersonell upplevelse: 
Den man är med om och den som representeras genom språket.” (Stern, 
1991a, s 172.) 
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Stern menar att utvecklingen av språket medför en splittring i upp-
levelsen av självet. Vissa delar av känslomässiga, rent perceptuella 
upplevelser blir mindre möjliga att dela med andra. Språket skapar en 
distinktion mellan två slag av interpersonell erfarenhet: Erfarenheten 
som upplevd och erfarenheten som verbalt representerad. Under det 
andra levnadsåret utvecklas barnets språk och under den processen för-
värvar känslan av självet nya dimensioner, ett nytt område av rela-
terande – känslan av verbalt själv. Samtidigt finns de tidigare ut-
vecklingsnivåernas former för relaterande kvar och har betydelse under 
hela människans utveckling. Utvecklingen sker som en spiralform och 
inte som faser i en linjär form. Domänen för relaterande kallas verbal 
relatering och ger en ny intimitetsdimension i relationen i och med möj-
ligheten att dela mening (Stern, 1991a). 
 
5. Den femte perioden, som benämns känslan av ett berättande själv, 
fanns inte med i Sterns ursprungliga teoriformulering men har lagts till 
senare. Den infaller från ca tre till fyra år. Stern (1991b) framhåller att 
det var nödvändigt att lägga till en femte känsla av självet i och med att 
förmågan att beskriva upplevelser med referenser till berättandets form 
utgör en betydelsefull aspekt i barns självutveckling. Det betydelsefulla 
i att berätta om händelser, om sig själv och andra som medagerande 
ligger i att barnet sätter in sig själv i ett sammanhang, kan börja hitta 
orsak och verkan-samband och genom att berätta kan förmedla den 
affekt som var inblandad i händelsen. Förmågan att berätta historier är 
viktig för alla kända kulturer och utgör ett viktigt steg i ett litet barns 
utveckling. 
 Sterns beskrivning av självutvecklingen ger en bild av inre skeenden 
och är naturligtvis en psykologisk syn på identitet, men den är social i 
den meningen att interaktionen med andra och relationen till viktiga 
andra är avgörande för utvecklingen av ett själv, en identitet. 
 Sterns teori kring utveckling har vuxit fram ur studiet av mor-barn-
relationer och den tidiga relationens betydelse. Den relation som stude-
ras och beskrivs i dessa teorier är mor-barnrelationen, men denna 
grundläggande relation kan även finnas till någon annan nära vårdande 
person än mamman. Det har också visat sig att barn kan knyta an till 
flera personer samtidigt (Berg Brodén, 1989). Därför blir också andra 
omsorgspersoner betydelsefulla för barnet. Som nämnts ovan har de ti-
digare perioderna i självutvecklingen med motsvarande interaktions-
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områden (domains of relatedness) betydelse även under senare perioder 
då andra självutvecklingsområden är i centrum. De är alltså inte borta 
ur bilden utan tidigare frågor kring t ex beroende och separation kan bli 
aktuella även i senare utvecklingsskeden, men arenan för interaktionen 
där frågorna utspelas kommer då att förändras, allteftersom själv och 
andra upplevs annorlunda (Stern, 1991a). 

5.3 Interaktion vuxna/barn  
Sterns teori är kulturoberoende och har kritiserats för detta. Den kultu-
rella aspekten av interaktionen är betydelsefull och genusperspektivet i 
denna studie gör att den kulturella aspekten är en väsentlig del för för-
ståelsen av interaktionens roll i genusformandet. Studiens genusteore-
tiska förankring redovisas i ett senare avsnitt. Meads teori kring symbo-
lisk interaktionism integrerar den kulturella/samhälleliga aspekten av 
interaktionen med den interpersonella. De två synsätten fokuserar olika 
aspekter i interaktionen, men de kan, enligt mitt sätt att se, komplettera 
varandra. Stern gör fördjupade genomgångar av hur olika samspels-
mönster fungerar i praktiken och vad de får för konsekvenser för indi-
videns självutveckling. Mead (1976) framhåller den dialektiska proces-
sen mellan det inre och det yttre i samspelet och till skillnad från Stern 
är den yttre påverkan i form av samhällsrelaterade samspelsmönster en 
betydelsefull del av interaktionen men med kvarhållande av den psyko-
logiska aspekten av samspelet. 
 Valet av interaktion som huvudbegrepp behöver förklaras. Studien 
fokuserar det sätt på vilket barn och vuxna interagerar. Denna inter-
aktion kan ha olika grad av engagemang och känslomässigt djup. Sterns 
term interpersonella relationer innebär en högre grad av känslomässigt 
engagemang i interaktionen. Att ha en relation innebär att redan ha nå-
gon form av ömsesidig nära kontakt. På en förskola kan naturligtvis 
denna kontakt mellan barn och vuxna se olika ut och fungera olika dels 
mellan olika individer sinsemellan dels i olika sammanhang varför be-
greppet interpersonella relationer inte är relevant i denna studie.  
 Samspel är ytterligare en term som ibland kommer att användas i 
denna avhandling. Anledningen är framför allt att det krävs en viss va-
riation i ordvalet för att upprepningarna inte ska bli störande. Begreppet 
samspel förutsätter en högre grad av samstämmighet i kontakten än 
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interaktion men används i åtskilliga studier kring interaktion omväx-
lande med detta sistnämnda begrepp (Bae, 1985; Odelfors, 1996; Ru-
binstein Reich, 1993). 

5.3.1 Kritik av Stern och den kulturoberoende interaktionen 
Sterns (1991a) teoribildning kring självet har inte saknat kritiker. En 
kritik som kommit från flera håll är att teorin är utformad som en uni-
versell teori för utveckling av självet. Kritikerna menar att denna auto-
noma avgränsade syn på självet inte är odiskutabel och att flera kulturer 
utanför den västerländska visar upp en helt annan och inte så autonom 
självutveckling. Kitayama och Markus (1991) har gjort tvärkulturella 
studier och har dragit slutsatsen att människor i olika kulturer har påfal-
lande olika konstruktioner av självet. De gör t ex, till skillnad från 
Stern, en åtskillnad mellan det asiatiska beroende självet och det väster-
ländska oberoende självet. Det beroende självet ändrar sig beroende på 
sociala sammanhang och självet uppfattas inte som något konstant utan 
föränderligt, såväl mellan individer som i den enskildes inre, och det 
förändras över tid och i olika situationer. Sterns teori har också kriti-
serats för historielöshet. Det barn han beskriver är ett västerländskt barn 
som bygger på beteendeobservationer av amerikanska spädbarn gjorda 
under 1970- och 80-talen och av psykologer utbildade i den kulturens 
psykologi. Tidigare generationers barn hade kanske inte uppvisat sam-
ma utveckling av självet. 
 Kritiken har inneburit att teorin är kontextlös, trots att Stern (1991a) 
själv har lyft fram betydelsen av kontext. Han använder bl a begreppet i 
sammanhanget med affektiva intoningar. Han framhåller att möjlighe-
ten att avläsa och tolka meningen i olika signaler beror på det som hänt 
innan och att separata signaler endast har begränsad betydelse och får 
specifik mening i den kontext (min kursivering) hela sekvensen utgör. 
Det gäller alltså kontext i denna relativt begränsade mening. 
 Cushman (1991) tillhör en av de främsta kritikerna och han menar 
att Sterns teori både är historielös, etnocentrisk och organistisk, dvs att 
vissa drag är medfödda. Stern själv tillskriver den sociala aspekten av 
självet stor betydelse och menar därmed den interpersonella relationen. 
Sommer (1997) framhåller det faktum att Stern tar sin utgångspunkt i 
vardagens konkreta, även kulturellt präglade samspelssituationer, och 
att det är i dessa olika situationer självutvecklingen äger rum. Detta 



 

 73 

innebär att psykologin kombineras med mer av kulturpsykologiska idé-
er. De primära omsorgspersonerna får en avgörande betydelse i ut-
vecklingen av barnet enligt Sterns teori och utgör den främsta delen av 
barnets omvärld. Sommer menar emellertid att barnet, med Sterns teori 
som utgångspunkt, kunde föras in i ett större historiskt och kulturellt 
sammanhang. Cushman har även kritiserat Sterns beskrivning av språ-
kets betydelse. 
 Stern beskriver det som att både det som förloras och det som vinns 
är oändligt mycket. Barnet vinner kulturellt (min kursivering) medlem-
skap, som Stern uttrycker det, men riskerar å andra sidan att förlora 
helheten i en ursprunglig upplevelse. Cushman menar bl a att i och med 
beskrivningen av språket som något tveeggat så förs kulturen in som 
något delvis ont i det av naturen goda och han menar dessutom att Stern 
ger föräldra/barnsamspelet alltför stor betydelse i språktillägnandet och 
att han negligerar det kulturella arv som ligger i föräldrarnas språk och 
överförande av mening. 
 Jag instämmer till vissa delar i kritiken och menar att teorin om själ-
vets utveckling beskrivs i så allmängiltiga termer att den uppfattas som 
universell, medan självutvecklingen är kulturbunden och därmed skiftar 
mellan olika länder och kulturer. Jag menar dock, och instämmer där-
med med Sommer, att man inte behöver uppfatta teorin som en be-
skrivning av det universella barnet utan av det moderna västerländska 
barnet. Observationerna är gjorda inom den amerikanska kulturkretsen 
under en viss tidsperiod och kunskaperna som framkommer ur den om-
fattande empirin är betydelsefulla även om de inte utgör en prototyp för 
det kategoriska barnet. 
 Beträffande språkets tveeggade betydelse, finns det något i Sterns 
beskrivning av den preverbala upplevelsen som går genom sinnes-
kanalerna och på det sättet blir en global helhetsupplevelse utan att filt-
reras av språket, som ger stark igenkänningsupplevelse hos mig. Stern 
(1991b) ger en illustration till vad han menar genom en fin beskrivning 
av det lilla spädbarnet som ligger på golvet och tittar på en gul solfläck 
på väggen och upplever intensiteten, värmen och det gula i ljuset utan 
medvetenhet om vad det egentligen är. Orden som senare binder upple-
velsen ”Det gula solljuset” isolerar upplevelsen från det ursprungliga 
amodala flödet. 
 Bristen på samhälls- och kulturförankring blir däremot tydlig, när 
Stern använder uttalandet ”snäll flicka” som sägs av mamma respektive 
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pappa som exempel och talar om svårigheterna för barnet i identitets-
bildningen, när samma ord används av olika personer med olika upp-
levelser och tankar bakom. Han talar i det här sammanhanget om dolda 
vi-meningar som är svåra att återupptäcka och som bl a är psykotera-
pins uppgift. Stern talar om språkinlärningen som en kraft som tjänar 
samhörighet men lägger bildandet av gemensamt symbolsystem enbart 
i dyaden: 

”Varje inlärt ord är faktiskt en biprodukt av att två psyken enas kring ett 
gemensamt symbolsystem, en sammansmältning av delad mening. Med 
varje ord konsoliderar barnet sin mentala likhet med föräldern och senare 
(min kursivering) med de andra medlemmarna av språkkulturen när de 
upptäcker att deras personligt upplevda kunskap är en del av en större 
upplevelse av kunskap, att de är förenade med andra i en kultur.” (Stern, 
1991a, s 182.) 

 
I det här citaten framhåller Stern inte tillräckligt, att de icke verbala ut-
trycken, redan före tillägnandet av det verbala språket, haft avgörande 
inflytande i barnets tidiga uppbyggnad av symbolsystemet och att sym-
bolerna redan är kulturellt präglade före det verbala språkets framväxt. 

5.3.2 Kulturberoende interaktion 
De samhälleliga strukturerna och de rådande ideologiska och kulturellt 
bundna föreställningarna kring kön utgör en förståelseram inom vilken 
formandet av genus kan förstås. Den andra aspekten av kön – den per-
sonliga – integreras och bearbetas i det kulturella systemet i olika mö-
ten i interaktionsprocesser. Vygotskij (1962), representant för den kul-
turhistoriska skolan, framhåller de kulturella aspekterna som avgörande 
i interaktionen mellan vuxna och barn. Han menar att den mänskliga 
utvecklingen är historisk, kulturell och social och att dessa aspekter 
måste vara en del av analysen för att förstå barns handlande och ut-
veckling. Han ser dessa betingelser som såväl möjligheter som begräns-
ningar för människors utveckling. Härmed ses människan delvis som 
ett objekt för de villkor som är hennes, men samtidigt betraktas hon 
som ett kulturskapande subjekt. Han har lärandet i centrum och ser det 
som en social process och framhåller språket som det viktigaste red-
skapet i denna läroprocess.  
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 Bruner (1990) har som psykolog och pedagogisk forskare alltmer 
betonat kulturens beydelse för självets framväxt. Han gör självkritiska 
tillbakablickar och menar att man tidigare alltför starkt betonat den in-
dividuella autonoma utvecklingen och alltför mycket försummat den 
sociala och kulturella omgivningens betydelse för framväxandet av ett 
medvetande och ett språk. Särskilt utvecklandet av språket och forman-
det av mening behandlar Bruner ingående och framhåller den kulturella 
betydelsen i utvecklandet av detta. Han uttrycker det som att de symbo-
liska system som individerna använder för att konstruera mening är 
system som redan finns djupt etablerade i kulturen och i språket och att 
man tidigare ansett språket som alltför biologiskt grundat och ”auto-
nomt” framväxande. Han framhåller i stället den interaktionella aspek-
ten i barns utvecklande av sitt språk: 

”Once young children come to grasp the basic idea of reference necessary 
for any language use – that is, once they can name, can note recurrence, 
and can register termination of existence – their principle linguistic inte-
rest centers on human action and its outcomes, particularly human inter-
action.” (Bruner, 1990, s 78.) 

 
Ytterligare en forskare som studerat små barns utveckling i ett his-
toriskt/kulturellt sammanhang är Hundeide (1989). Han är influerad av 
Vygotskij och betonar att det är viktigt att studera de olika ”verk-
samheter” barn är involverade i under sin vardag och hur dessa kan 
variera kulturellt. 

5.3.2.1   Mead och den symboliska interaktionismen 

Den symboliska interaktionismen ser utvecklingen i ett relationistiskt 
perspektiv och framhåller det samhälleliga inflytandet. Den här social-
psykologiska synen växte fram som en motvikt mot den mer biologiska 
synen på utvecklingen. Den var också en reaktion mot den snäva beha-
viorismen, där man enbart studerar yttre beteenden för att dra slutsatser 
om människors erfarenheter. Dess främste representant är (Mead, 
1976), som själv kallar sin teori behavioristisk eller snarare social-
behavioristisk. Han menar att handlingen är central, men att den både 
har en inre och en yttre aspekt och att den ursprungliga behaviorismen 
enbart tar hänsyn till och studerar den yttre. Mead betonar också, till 
skillnad från övriga behaviorister, betydelsen av den sociala situation i 
vilken handlingen äger rum; hur vi formas och får våra olika roller och 
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beteendemönster i interaktion med andra, familjen i första hand och 
därefter samhället i vid bemärkelse. Vilka dessa roller, attityder och 
värderingar blir och hur de överförs beror på det samhälle – den kultur 
– vi lever i. Samhället i denna abstrakta bemärkelse, ett norm- och re-
gelsystem införlivat i individen, benämnde Mead ”den generaliserade 
andre”. Han menar att endast i relation till samhället får individen en 
identitet (Mead, 1976). Mead anser inte att detta innebär att individen 
behöver acceptera eller bli en del av samhällssynen. Däremot betyder 
det att ingen helt kan stå utanför samhällets grundsyn antingen man är i 
opposition till samhället eller inte (Berg, 1976). 
 Mead ser utvecklingen dialektiskt. Det aktiva agerande jaget ”I” 
påverkar omgivningen, men blir också påverkat av omgivningen och 
omgivningens attityder mot olika beteenden. Den objektifierade upp-
fattning av sig själv som individen får, kallas av Mead ”me”. Både ”I” 
och ”me” påverkas av omgivningen i och med att subjekt- och objekt-
aspekten av jaget är delar i en process och att den är grunden för jagets 
utveckling. Mead använder begrepp som rollövertagande, med vilket 
han menar, att individen tar över normer och värderingar av närstående 
personer ”significant others” som är betydelsefulla för henne. Mead 
anser alltså att individen är socialt skapad av sin omgivning, men att 
hon också har en aktiv och kritiskt tolkande hållning till omgivningen 
och därmed också ett visst mått av frihet. 
 Ovanstående resonemang går att överföra på genuskonstruktions-
processen. Barnet som i interaktionen tar över könsbestämda normer 
och förhållningssätt från pedagogerna, ”significant others”, men som 
även kan agera mer självständigt eller i opposition, beroende på plats 
och situation. 
 Mead menar, till skillnad från Stern, att det inte finns något ”jag” vid 
födseln: 

”Jaget är något som har en utveckling; det finns inte där till att börja med, 
vid födelsen, utan uppstår i den sociala erfarenhets- och aktivitetsproces-
sen, dvs utvecklas i individen som ett resultat av hans relationer till denna 
process i dess helhet och till andra individer inom denna process.” (Mead, 
1976, s 109.) 

 
Trots att ”I”, jag, är den subjektiva aspekten av identiteten, till skillnad 
från ”self”, som är den objektiva reflekterande aspekten, så motsvarar 
inte Meads ”I” Sterns subjektiva ”self”-begrepp. Mead menar, att 
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många av människans vanehandlingar, med olika sinnesupplevelser 
inbegripna, men utan något tänkande, inte inbegriper ett ”jag”: 

”Innan hans självmedvetande uppstått i den sociala erfarenhetsprocessen, 
upplever individen sin kropp – dess känslor och förnimmelser – enbart 
som en omedelbar del av sin omgivning, inte som sin egen, inte i termer 
av självmedvetande.” (Mead, 1976, s 131.) 

 
Stern däremot anser att sinnesupplevelser och emotioner inte går att 
skilja ut från det kognitiva. De är delar i en process som är en ömse-
sidigt påverkande helhet. 
 Eftersom Mead har ett socialpsykologiskt och Stern ett psyko-
dynamiskt perspektiv, är det problematiskt att göra en jämförelse dem 
emellan. Medan Mead framför allt sysslat med objektsaspekten av ja-
get, kan man säga att Stern fokuserat subjektsaspekten. Det finns enligt 
Stern (1991a) redan vid födelsen en subjektiv känsla av ett själv som är 
central och som förutsätter interpersonella relationer. Stern menar att 
barnet i ett och ett halvtårsåldern, eventuellt litet tidigare, börjar få för-
mågan att se på sig själv utifrån, alltså få en mer reflekterande uppfatt-
ning av sig själv. För att illustrera denna barnets förmåga att objekti-
fiera sig själv använder Stern den situation, då barnet ser sig själv i en 
spegel och inser att bilden det ser är en bild av sig själv. Barnet börjar i 
den här åldern använda pronomen och namn för att beteckna sig själv. 
Det är också nu könsidentiteten etableras, vilket innebär en form av 
objektiv kategorisering av självet (Stern, 1991a). Trots att dessa tre 
teoretiker – Vygotskij, Mead och Stern – har så olika utgångspunkter 
och olika perspektiv för sitt vetenskapliga arbete, har de det gemensamt 
att interaktionen eller samspelet är en betydelsefull del i deras syn på 
utveckling och lärande. 
 Varken Vygotskij eller Mead har de yngsta barnen i fokus medan 
Stern, som haft spädbarn som ursprungsintresse för sitt forsknings-
arbete, har en väl utvecklad teori rörande de yngsta barnens utveckling.  
 Att studera interaktionen mellan förskolepersonal och barn är en 
viktig del i förståelsen av barns utveckling. Barnen är mitt inne i en ut-
vecklings- och konstruktionsprocess där samspelet med de vuxna, ”de 
signifikanta andra”, spelar en roll i formandet av identitet och därmed 
genus. Även förskolepersonal, blir betydelsefull i barnens själv-
utveckling, speciellt på en småbarnsavdelning där den nära kontakten 
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och omsorgen både är viktigare och mer förekommande än bland de 
äldre barnen. 
 Även Dencik, Bäckström och Larsson (1988) har betonat interak-
tionens betydelse på förskolan. De framhåller att det som formar barnen 
till individer och ger dem den bild de får av sig själva, bl a är det bemö-
tande de får av personalen och de övriga barnen på förskolan. De utta-
lade och outtalade krav och förväntningar som förmedlas till dem avse-
ende hur de ska uppträda utgör viktiga delar i deras socialisations-
process. 

5.4 Kontextbegreppet 
Begreppet kontext kan ha många olika betydelser och definitionsnivån 
kan skifta från mikro- till makronivå. Det är ett relativt nytt begrepp 
och varierar mycket i vidd och fokusering. Det kan innebära bl a kultu-
rell, social, institutionell, situationell och språklig kontext. Detta visar 
att användningen av begreppet kontextuellt kräver en tydlig definition 
av vad som avses i det aktuella sammanhanget. Många forskare fram-
håller att kontexten är av största betydelse för interaktionens utseende 
och innehåll och att olika både outtalade och uttalade normer och regler 
styr utslaget av interaktionen. Bland dessa forskare innebär kontext inte 
alltid samma sak och på vilken nivå man lägger innebörden varierar 
(Broady, 1981; Kantor, 1988; Kärrby, 1987; Mehan, 1979). 
 Strandell (1994) för i sin avhandling en diskussion kring olika di-
mensioner av kontextualiteten. De två dimensioner hon behandlar är 
frågan om ”bredd”, alltså hur många faktorer som ska anses relevanta 
att ta med i sammanhanget. Den andra frågan är var kontexten ”finns”. 
Om den föregår handlingarna och i någon mening kan anses vara deras 
orsak eller om kontext är något som produceras i samhandlingar och 
kan anses vara ett resultat av dem. Hon menar att de två dimensionerna 
är beroende av varandra. Båda frågorna berörs nedan. 
 Forskare inom den etnografiska traditionen, som Erickson (1981), 
Hymes (1981), Mehan (1979) och Qvarsell (1994) menar att studium 
av den sociala kontexten är av avgörande betydelse vid forskning kring 
social interaktion. Även Cook-Gumpertz och Corsaro (1977) har stude-
rat den fysiska miljön inom den institutionella, bl a i förskolan. De me-
nar att en social ordning präglar den fysiska miljön och benämner kon-
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textindelningen i olika fysiska sociala mötesplatser för barnen på för-
skolan, för social kontext. De framhåller att dessa olika kontext, som 
exempelvis sandlåda och byggplats, ger upphov till konventionalisera-
de förväntningar kring olika rollbeteenden och normativt handlande. 
Deras resultat visar att en kontextuellt utslagsgivande variabel avseende 
barnens tal, är närvaron av vuxna (författarna använder begreppet kon-
textuellt även avseende vuxennärvaro i det här sammanhanget). Det 
framkommer att barnen använder en strategi att tillfredställa de vuxna 
genom att svara på deras frågor och agera i enlighet med deras för-
väntningar. 
 Erickson betonar att det inte enbart är det fysiska rummet, som utgör 
kontext utan att det är kombinationen människor, vad de gör och säger 
samt deras ömsesidigt delade definitioner av situationen som påverkar 
roller och relationer.  
 Åtskilliga författare och forskare, som Rogoff (1994), Valsiner 
(1987) och Vygotskij (1962) har belyst hur de kulturella inlagringar 
som finns i olika miljöer och situationer påverkar barn i deras utveck-
ling. Platser, aktiviteter och föremål och dessas hanterande har olika 
kulturell mening och detta ger på olika sätt en förståelse av världen och 
av en själv. Gumpertz (1976) använder begreppet ”contextualization 
cues” för kulturellt formade signaler som kan tolkas olika under olika 
förhållanden. Hon framhåller den mänskliga kommunikationens stora 
produktion av både verbala och icke verbala kontextuella signaler och 
ger åtskilliga exempel på detta: Ändring av rösten, förändring av den 
språkliga stilen, koden och ämnesområdet, ändring av tempo och rytm 
och av kroppens rörelsemönster. Även Bjerrum Nielsen och Rudberg 
(1992) framhåller betydelsen av det kontextuella perspektivet vid studi-
er av hur kön uttrycks: 

”I forhold til konteksten klasseoffentlighet er jentene passive, i forhold til 
konteksten veninnefellesskap er de aktive, i forhold til laererens arbeid 
(og systembevarende) opdragelse er de både lojale og subversive (de mö-
ter opp til timen, sitter på sine plasser, men bruker tiden på å lakkere neg-
lene).” (a.a., s 138.) 

 
Cicourel (1979) har studerat barns kommunikativa handlande i olika 
sociala kontext. Hans användning av begreppet innebär en bredare de-
finierad institutionell och en mer begränsad situationell kontext. Kon-
text som institutionell inramning av aktiviteter där situationella kontext 
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skapas inom vilka interaktionsdeltagarna agerar utifrån sina positioner 
och aktivitetens rumsmässiga och innehållsmässiga förankring, är inne-
börden av Cicourels kontextförståelse. 
 Erickson (1981) menar, att vid varje kontextförändring förändras 
rollrelationerna och ”participant structures”, ett samlingsbegrepp för 
sätt att tala, lyssna, leda och följa. Erickson behandlar i det här sam-
manhanget kontext som varje liten förändring inom ramen för en speci-
fik situation, exempelvis en lektion. Uppropet kan vara en kontext, läx-
förhör en annan och redovisning av något arbete en tredje. Han beskri-
ver dock ett forskningsprojekt, där skillnader i graden av formell styr-
ning av aktiviteterna var i fokus och där skiften i deltagarstrukturer 
mellan de olika graderna av formell styrning iakttogs. Även Kantor 
(1988) använder kontextbegreppet med viss variation dels som situa-
tion (samling eller skapande aktivitet), dels som skiftning mellan olika 
moment inom en situation (upprop på samling och sång). Det sist-
nämnda beskriver hon dock som kontext/segment. 
 Kontext i denna avhandling syftar på situationell kontext och an-
knyter därmed till Cicourels (1979) kontextförståelse, vilken innebär en 
institutionell inramning av den situationella kontexten inom vilken in-
teraktionen äger rum. Inom denna situationella kontext agerar barn och 
pedagoger utifrån, som Cicourel uttrycker det, sina positioner och uti-
från aktivitetens rumsmässiga och innehållsmässiga förankring. 
 Graden av pedagogledning eller styrning, som är det begrepp Erick-
son (1981) använder och som behandlas ovan, är en väsentlig faktor 
även i förskolans verksamhet. Förskolans olika grad av pedagogledd 
verksamhet tangerar även den indelningsgrund som utgör utgångspunk-
ten för Odelfors (1996) studie. Hon använder dock riktade, mellan och 
fria handlingsområden, vilket ursprungligen är Reeds (1993) termino-
logi. Dessa handlingsområden innebär olika grader av styrning och er-
bjudanden från pedagogernas sida. I hennes studie är flickors och poj-
kars kommunikation i fokus och den visar att olika handlingsområden 
ger flickor och pojkar olika utrymme. Eftersom de yngsta barnen är i 
fokus i denna avhandling och eftersom de vuxna har större betydelse 
för barnen ju yngre dessa är, har jag valt situationell kontext utifrån 
graden av pedagogledning. Dessutom är urvalet av studerade situatio-
ner gjorda utifrån den betydelse de har i små barns liv. Vardagslivet i 
förskolan med sina s k rutinsituationer med stort inslag av omvårdnad 
är en väsentlig del av verksamheten på en småbarnsavdelning och är av 
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stor betydelse för barnens allmänna välbefinnande och känslomässiga 
utveckling (Diderichsen, 1991; Pramling, 1993), men också för lärande 
(Pramling, 1993). Dessa situationer utgör därför en stor del av observa-
tionsmaterialet och benämns Delvis vuxenledda situationer. Exempel på 
sådana situationer är måltider, på- och avklädning, hygiensituationer 
och aktiviteter som målning och bad.  
 Samlingsstunderna, med hög grad av vuxenledning, förekommer på 
samtliga de tre studerade förskolorna och fyller en ritualiserande funk-
tion för barnen. De utgör en motsvarighet till lektioner med mer formell 
ledning i skolan, vilka visat sig ha könsrelaterade samspelsmönster 
bland äldre barn på förskola (Odelfors, 1996). Dessa samlingssitua-
tioner kallas i studien för Helt vuxenledda situationer. 
 Lekstunder utan vuxenledning är också av intresse som jämförelse-
material till den övriga vuxenledda verksamheten. Dessa situationer 
benämns Inte vuxenledda situationer. 

5.5 Interaktionen och lärandeaspekten 
Det lilla barnets lärande sker till största delen i samspel med andra. 
Stern betonar den kognitiva aspekten i det interpersonella samspelet 
mellan barn och vuxna. Tillägnandet av mening och värdeladdning i 
ord och begrepp sker i en ”interpersonell dialektik”. Stern exemplifierar 
med ”snäll flicka” och ”dum pojke” respektive ”glad” och ”trött”, vilka 
dels uttrycker värdeladdning, dels inre tillstånd (Stern, 1991a, s 180). 
Detta är exempel på begrepp som inte har exakt samma innebörd för 
olika människor, utan en mening överenskommen mellan vårdnadsha-
vare och barn under den tidiga ålder då språket formas. Speciellt ut-
trycken för inre tillstånd är de som har en unik innebörd för föräl-
der/barn. Först senare i livet, då andra personer som exempelvis kamra-
ter blir viktiga socialiserande förmedlare, kan meningarna genomgå 
förändringar. Stern är i sina resonemang kring språk och tanke-
utveckling påverkad av Vygotskij (1962) och benämner, liksom Vy-
gotskij, dessa meningar med delad innebörd ”vi-meningar”. Att affek-
ten i samspelet barn/vuxna är av stor betydelse är något som Stern åter-
kommer till i skilda sammanhang i sin teori om utveckling. Även för 
den kognitiva utvecklingen är affekten en viktig del i interaktionen 
barn/vuxna. Exempelvis kan intoningen ses som ett första steg till sym-
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bolisering och språktillägnande. Samma budskap kan uttryckas i flera 
modaliteter. Stern ser språkutvecklingen som en process som sträcker 
sig från imitation, över den metafor som intoningen innebär, till sym-
bol: 

”Om man tänker sig en utvecklingsföljd från imitation via analogi och 
metafor till symbol, så tillhandahåller den period under vilken en känsla 
av subjektivt själv formas upplevelsen av analogi, vilken är ett stort steg 
mot användandet av symboler, dit vi nu går vidare.” (Stern, 1991a, s 171.) 

 
I det här sammanhanget kan känslointoning framhållas som ett använd-
bart begrepp i interaktionsforskning. Genom att känslomässigt tona in 
eller svara på barns känslouttryck i olika situationer ”regisserar” den 
vuxna barnets beteende. Detta ger en kulturell normativ styrning i bete-
endet. På ett subtilt sätt styr den vuxna genom affekt in barns önskvär-
da, respektive negligerar barns mindre önskvärda beteenden. Man kan 
tänka sig situationer där genusåtskillnad skapas genom känslomässig 
styrning av skilda beteendemönster. Exempelvis kan en pojkes hög-
ljudda, dominerande agerande bemötas med skratt från de vuxna i vissa 
situationer, där en flicka kan tonas in med tystnad eller missnöjdhet, 
varigenom flickan alltså ges snävare gränser. Detta visas i bl a André-
sens forskning rörande förskolebarn (Andrésen, 1995). 
 Andra forskare som har behandlat interaktion och lärande även ur 
kulturellt och normativt perspektiv är bl a Rogoff (1994), Reed (1993) 
och Wozniak (1993).  
 Rogoff betonar den kulturella aspekten i barns lärande och har stu-
derat barn i olika kulturer och i skiftande miljöer. Hon framhåller, lik-
som Stern m fl, intersubjektiviteten och delat fokus som en förut-
sättning för lärande. Hon betonar dessutom det icke verbala språkets 
betydelse i kommunikationen. Hon talar om en tredje väg för lärande 
och att pendeln ständigt svänger mellan kontroll och frihet. Den första 
som hon kallar ”adult-run instruction” präglas av en syn på lärande som 
en produkt av överförande och den andra vägen som kallas ”child-run 
instruction” är barninitierad och utan speciell koppling till hur kunskap 
tidigare varit organiserad och strukturerad. Den tredje vägen, som Ro-
goff benämner ”community of learners”, bygger på antagandet att lä-
randet är en process, där tillägnandet av erfarenheter och kunskaper 
sker i det aktiva deltagandet med någon annan kring problem i socio-
kulturell kontext. 
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 Reed (1993) framhåller skillnaden mellan att lära sig färdigheter och 
att lära sig sociala normer. Han betonar hur exempelvis sådant som 
ålder, genus och status medför begränsningar i handlandet i relation till 
omgivningen. Han exemplifierar med barns toaletträning där åtskilliga 
tabun är inblandade kring var och hur man får uträtta sina behov paral-
lellt med mer praktisk färdighetsinriktad kunskap kring toalett-
situationen. Han menar att dessa två är helt olika delar av lärande och 
att olika grad av social kunskap är inblandad i de båda lärandeformer-
na. 
 Wozniak (1993), som också betonar den sociokulturella aspekten av 
lärande och meningsformande, ger ett intressant exempel i sin artikel, 
Co-constructive metatheory for psychology: Implications for an analy-
sis of families as specific social contexts for development. Han beskri-
ver i denna artikel hur symboler genereras i samspel med andra, hur 
skapande av mening både är en individuell och en transpersonell akt, 
där den sociokulturella aspekten är avgörande. Han menar att symbolen 
inte har en mening i sig utan endast en form. 
 Han skriver vidare att ord och meningar är inbäddade i en diskurs 
som förmedlar social mening. Dessa meningssystem eller sociokultu-
rella ideologier existerar enligt Wozniak på alla nivåer av social kom-
plexitet som i dyader, familjer, kamratgrupper, skolor och samhällen. 
Han exemplifierar med ett patriarkalt samhälle som fostrar genusdis-
tinktioner genom användande av ord och meningar som barn dels får 
höra, dels läsa i böcker. Exempelvis kan substantiv och pronomen 
kopplade till maskulinitet oftare paras med handling och bemästrande 
än motsvarande ord kopplade till femininitet. Han menar att ett barn 
som växer upp i ett sådant samhälle och utvecklar begrepp kring ”man-
ligt” och ”kvinnligt” på detta sätt, automatiskt kommer att tillägna sig 
det meningssystem som reflekterar de kulturella värden vilka finns im-
plicit i diskursen. 
 Klein (1989), en israelisk forskare med barns lärande i fokus, fram-
håller samma områden för samspel och lärande som Stern. Hennes pe-
dagogiska tankar har använts inom utvecklingsprojekt i svensk förskola 
under ledning av bl a Pramling (Pramling, Palmérus et al., 1991). Klein 
baserar sina pedagogiska utgångspunkter på Feursteins teorier om 
”Mediated Learning” – MLE. Klein har utformat ett pedagogiskt pro-
gram för småbarn. Innebörden i detta, är att den vuxna ska uppmärk-
samma barnet på olika företeelser och skeenden i omgivningen. Den 
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vuxna ska även uppmärksamma barnets signaler och svara på ett sätt 
som bekräftar barnets intentioner och ger en känsla av ömsesidighet 
och bekräftelse. Fem kriterier ska vara uppfyllda för att förmedlat 
lärande ska uppnås. Det första kriteriet är avsiktlighet och ömsesidighet. 
Den vuxnas roll är att uppmärksamma barnet på ting och företeelser i 
omgivningen och skapa en interaktion mellan sig och barnet. Innebörd 
är det andra kriteriet, vilket innebär den vuxnas skapande av mening 
genom identifiering och benämnande av föremål och inre tillstånd. Det 
tredje kriteriet är transcendens eller ett utvidgande av upplevelsen, vil-
ket innebär att vidga upplevelsen av föremål och händelser och reflek-
tera över sådant som inte är närvarande i tid och rum. Detta är, enligt 
Klein, en viktig förutsättning för att förstå sammanhang och or-
sak/verkanförhållanden. Att ge barn en känsla av duglighet är det fjärde 
kriteriet. Den vuxnas roll är att ge barnet en förståelse av vad det är 
som gjort att det lyckats, genom att kommentera handlingar som varit 
framgångsrika. Det femte kriteriet är reglering av beteende, vilket in-
nebär att reglera handlingar, bl a avseende tempo och styrka i rörelser 
(Klein, 1989). 
 Klein menar att samtliga kriterier är betydelsefulla för barns lärande 
och betonar att syftet med detta förmedlade lärande inte är att höja den 
kognitiva nivån inom olika specifika områden, utan att ge barnet en 
ökad flexibilitet och en önskan att lära. Enligt Klein är de vuxna avgö-
rande för denna lärandeprocess hos barnen och det är de vuxna som 
initierar och väljer vad som fokuseras i lärandesituationen. Hon betonar 
dock även vikten av att lyssna in och tolka barnens signaler och följa 
upp dem med rätt responser.  
 Pedagogernas föreställningar om barn är betydelsefulla att granska, 
med anledning av att de kan påverka interaktionen mellan barn och 
pedagoger förlöper, vilket innehåll den får och vad barnen lär. Zetter-
ström ger följande definition av föreställningar: 

”Individens föreställningar antas fungera som ett filter eller en matris för 
hur omvärlden tolkas och värderas. De består av förstahandsantaganden 
om verklighetens beskaffenhet och bygger på kunskapssystem om om-
världen. De avgör både vad individen ser i sin omvärld, hur denna uppfat-
tas liksom individens handlingsberedskap inför omvärlden.” (Zetterström, 
1988, s 20.) 
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5.6 Föreställningar och uppfattningar 
Det finns en kvalitativ skillnad mellan begreppen uppfattning och före-
ställning, avseende olikhet i djup och stabilitet över tid. Denna distink-
tion mellan uppfattning och föreställning har vidareutvecklats av 
umeågruppen under deras arbete med föreställningsbegreppet (Zetter-
ström 1988). Begreppet uppfattning har en mer deskriptiv karaktär och 
har även en mer direkt koppling till empiri, till informanters utsagor om 
företeelser. 
 Olika individers skilda föreställningar om samma fenomen eller fö-
reteelse grundas i att de formats utifrån deras skilda erfarenheter och 
skiftande materiella och idémässiga bakgrund. En individs föreställ-
ningar kan fungera som ett slags filter för hur omvärlden uppfattas. De 
omfattar olika kunskaper och antaganden om verkligheten och be-
stämmer individens handlingsberedskap (Franke-Wikberg, 1980). 
 Föreställningar är mer stabila och inte så föränderliga som upp-
fattningar, vilka lättare kan förändras över tid i och med tillförande av 
mer kunskap och erfarenhet. Även föreställningar kan dock förändras, 
om individen får nya erfarenheter och tillförs nya idéer kring det aktu-
ella fenomenet. Föreställning är mer övergripande och är ett mer för-
klaringsinriktat begrepp än uppfattning. Föreställningar kan alltså 
kopplas till en ideologisk nivå och kan ses som en länk mellan individ 
och ideologi (Henckel, 1990). Uppfattningar, som är mer deskriptiva 
och på en ytligare nivå, kan inte på samma sätt som föreställningar 
kopplas till ideologi, även om uppfattningar också i viss mån är ideolo-
gipåverkade. 
Ett citat av Zetterström (1988) kan illustrera vad som avses med före-
ställningar: 

”När vi talar om föreställningar i sig, avser vi föreställningar i teoretisk 
och allmän bemärkelse, dvs föreställningar som strukturerande principer, 
vilka avgör både ’vad’ och ’hur’ i individernas gestaltning av samhället. 
Vi har då också antagit att föreställningar är relaterade till handlandet på 
så sätt att de även ger intentionerna för detta (intentionellt rum). Före-
ställningar är då olika förhållningssätt till omgivningen och de fångar, på 
olika sätt, för individerna, de samhälleliga företeelsernas förändrande och 
upprätthållande processer. De är för en enskild individ både beskrivning-
en av och förklaringen till samhällets olika aspekter.” (a.a., s 64.) 
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Enligt Zetterström intar föreställningar en central plats i förståelsen av 
samhällets dynamik. Han menar vidare att föreställningar konstitueras i 
och konstituerar olika samhälleliga verksamheter och individer. För att 
förstå samhällets bevarande och förändrande krafter, borde det vara 
angeläget att förstå de föreställningar (ideologier) som kommer till ut-
tryck i skilda samhälleliga verksamheter (a.a., s 70). 
 Vid en beskrivning av människors föreställningsvärld kan tänkandet 
vara såväl reflekterat som oreflekterat. När det gäller föreställningar om 
barn kan de utgöras av kulturellt gällande tankegångar men kan även 
utläsas ur beskrivningar av vardagens självklarheter, som man kanske 
aldrig funderar över (Halldén, 1992). Halldén menar att man kan an-
vända praktiken för att komma åt det oreflekterade tänkandet i och med 
att livet med barn inte enbart styrs av reflekterat tänkande utan också av 
det man uppfattar som självklart. Hon har gjort en studie där hon inter-
vjuat föräldrar om deras föreställningar om barn och fostran. Den bild 
av barnet som Halldén ger genom de intervjuade föräldrarnas föreställ-
ningar utgörs av barnet som individ och som emotionellt värdefullt. 
Under tidigare århundraden har barn mer ingått i ett kollektivt begrepp 
”barn” med mindre, eller åtminstone annan betydelse. Under 1900-talet 
blir barnet som individ mer fokuserat och barncentreringen ökar.   
 Halldén redovisar två metaforer för föräldrarnas syn på utveckling i 
resultatet av sin studie. Det är barnet som varande och barnet som pro-
jekt. Barnet som varande är en föreställning om utvecklingen som en 
naturlig process, vilken inte ska påverkas för mycket utifrån. Projekt-
synen innebär framför allt att man framhåller stimuleringens betydelse 
för barnen. Halldén har inget genusperspektiv och frågan är om varan-
det och projekten är desamma för flickor och pojkar. Man kan jämföra 
hennes resonemang med Walkerdines (1989c) texter kring skapande av 
femininitet och maskulinitet i pedagogiska sammanhang, vilket be-
skrivs mer utförligt i avsnitt 5.7.3.1. Hon menar att den moderna barn-
centrerade pedagogiken har en tvåfaldig läroplan; den öppna och ut-
talade som präglas av aktivitet, utforskande och öppenhet, samt den 
dolda som innebär gott uppförande och regelföljande. Walkerdine me-
nar att klassrummen präglas av dessa dubbla budskap och att detta mås-
te förstås i sitt historiska sammanhang. Det rationella självet är av tradi-
tion maskulint och från detta har kvinnan varit exkluderad. Pedagoger-
na har en kluven känsla inför regelupprätthållandet som varande i op-
position till den önskvärda barncentrerade pedagogiken. När flickorna 
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intar denna ordningshållande position menar Walkerdine att de därmed 
fungerar som skuldväckande andra (opposites).  

5.7 Genusperspektiv 
I följande avsnitt kommer tre aspekter av kön/genus att behandlas: Kön 
respektive gender, könsidentitet kontra könad subjektivitet och kön som 
konstruktion. 

5.7.1 Kön respektive gender  
Att använda kön som kategori i forskningssammanhang är inte helt 
okontroversiellt. Begreppet kön är inte heller entydigt. Kön kan be-
handlas med olika fokusering, t ex biologiskt, socialt eller kulturellt, 
beroende på vilken bakgrund och vilka utgångspunkter man har. Hall-
berg (1992) gör en utförlig analys av kvinnoforskning, genderforskning 
och feministisk forskning i sin avhandling Kunskap och kön. Hennes 
slutsatser är att kön som vetenskaplig indelning är lika föråldrad som 
etnicitet och klass. Hon menar att skillnaderna mellan individer i en 
grupp är större än mellan könen och att kön som vetenskaplig in-
delningsgrund inte bör användas.  
 Harding (1986) menar dock, i motsats till Hallberg, att trots stora 
komplikationer, är sortering efter kön en av de mest grundläggande 
kategoriseringar människor gör av varandra. Harding menar att köns- 
och maktrelationerna är komplicerade. Kvinnor och män lever i histo-
riska sammanhang där klass- och kulturell tillhörighet spelar stor roll. 
Som en sortering i vad kön är och får för konsekvenser, gör Harding en 
indelning i tre dimensioner; strukturellt, symboliskt och individuellt 
kön. 
 Strukturellt kön beskriver hierarki och segregation, uppkommen be-
roende på arbetsdelning mellan könen, där positioner med inflytande 
och makt innehas av framför allt män. 
 Dimensionen symboliskt kön innebär tankar och idéer om vad som 
räknas som ”kvinnligt” och ”manligt”. Symboliskt kön innefattar så-
dant som språk, samhälleliga tecken, beteenden och förhållningssätt. 
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 Individuellt kön är den enskilda individens upplevda könsidentitet, 
formad i relation till de människor hon möter i livet. I dessa möten 
finns maktrelationer ständigt närvarande, vilka blir en del av interaktio-
nen. De införlivas ibland omedvetet och hanteras ibland mer medvetet i 
form av anpassningsstrategier eller protesthandlingar. 
 Hirdman (1998), som utvecklade begreppet genus och genussystem i 
mitten av 80-talet, kommenterar Hardings nivåindelning och menar att 
det på alla dessa nivåer finns meningsskapande och maktformande. 
Hirdmans genussystem som övergripande analysinstrument har orsakat 
diskussioner i den svenska kvinnoforskningsdebatten. Systemtänkandet 
bygger på principen om manlig överordning och kvinnlig underord-
ning. Hirdmans teoriansats är förankrad i en strukturalistisk tradition. I 
och med användandet av begreppet genussystem vill hon fånga den 
reproducerande kraft som finns i en könsstruktur (Hagemann, 1994). 
Hirdman beskriver genussystemet som en grundläggande ordning och 
som en förutsättning för alla andra sociala ordningar. Detta ger intryck-
et av universalitet och en generell förklaringsgrund för samhällsmöns-
ter. Hageman menar dock att man kan tolka Hirdmans texter som en 
strävan mot ett öppet systembegrepp som lägger vikt vid det föränder-
liga. 
 Carlsson Wetterberg (1992) förordar ett ”handlingsinriktat aktörs-
perspektiv”. Hon vill studera handlingar utan att vara bunden till förut-
bestämda tolkningsscheman. Handlingar och händelser ska tolkas med 
utgångspunkt från kontexten och inte i universella modeller, enligt för-
fattaren. Min uppfattning är att systemtänkandet inte behöver stå i mot-
sats till ett mer aktörs- och kontextinriktat studium kring kön och ge-
nuskonstruktion. Liksom Harding anser jag att olika dimensioner kan 
samverka. Strukturtänkandet behöver inte vara fastlåst och kontextper-
spektivet inte utesluta att det bakom handlingarna finns implicita kon-
ventioner och normer beroende av bl a bakomliggande maktstrukturer.  
 Begreppet genus, använt i detta sammanhang, introducerades i Sve-
rige i mitten på 1980-talet. Båda begreppen kön och det engelska gen-
der används inom kvinnoforskningen och den feministiska forskningen. 
Gender har den fördelen framför genus att det kan fungera både som 
substantiv och verb. Det innebär att man kan tala om gendered, vilket 
inte har någon motsvarighet i svenskans genus. Kön fokuserar mer på 
de biologiska skillnaderna, medan genus har en tydligare inriktning på 
de sociala, samhälleliga och kulturella aspekterna av kön, där emeller-
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tid även de biologiska och psykologiska aspekterna till viss del beaktas. 
Man kan se genus som ett komplex innehållande alla de nämnda delar-
na. Till skillnad från könsroll, som i dag känns som ett förlegat begrepp 
och som betecknar ett tillstånd man kan gå in och ur i, betecknar genus 
något man alltid befinner sig i, en del av personligheten (Hirdman, 
1993). 
 Genus är användbart som teoretiskt begrepp vid analys av makt-
förhållanden i samhället. ”Kön” får då i många fall representera en 
oproblematiserad uppdelning i kvinnor och män, medan genusbe-
greppet används för att analysera de relationella aspekterna av kön 
(Åsberg, 1998). Feminitet och maskulinitet existerar endast i relation 
till varandra. Det ena förutsätter det andra:  

”Masculinity and femininity are inherently relational concepts, which 
have meaning in relation to each other, as a social demarcation and a cul-
tural opposition. This holds regardless of the changing content of the de-
marcation in different societies and periods of history.” (Conell, 1995, s 
44.) 

 
Skeggs (1997) betonar maktaspekten i kategoriseringen och uttrycker 
det i relation till begreppet kvinna som att kvinnor ockuperar kategorin 
kvinna, en kategori som är bunden till klass och etnicitet och produce-
rad genom maktrelationer och genom kamp.  
 Tendensen inom den feministiska forskningen i Sverige under det 
senaste decenniet är att den mer gått mot poststrukturalism och de-
konstruktion. Den feministiska teoriutvecklingen och diskussionen 
kring olika begrepp är en ständigt pågående, föränderlig process. I da-
gens debatt har kön åter börjat användas och genus ifrågasätts till viss 
del, bl a för att vara för neutralt och blodfattigt men även, trots att ge-
nus är en kulturgrundad kategori, för att vara för biologibaserad (Ger-
gen, 1991). Förutom ovan nämnda begrepp är femininitet och maskuli-
nitet benämningar som börjar bli vanligt förekommande, bl a hos Co-
nell (1995), Gergen (1991) och Skeggs (1997). Gergen använder be-
greppen men menar att distinktionen inte längre är nödvändig: ”If the 
words masculinity and femininity do not mirror an ’independent and 
palpable reality’, the distinction is unnecessary” (a.a., s 145). 
 Vid studiens första skede var begreppet genus det begrepp som jag 
trots komplikationerna tills vidare, ansåg vara det mest användbara i 
åtskilliga sammanhang. I den här studien kommer dock även kön och i 
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något sammanhang könsroll att förekomma, det senare främst på grund 
av att den forskning som bedrivits inom förskole- och skolområdet har 
använt sig av detta begrepp. Det blir därför svårt, för att inte säga omöj-
ligt att ersätta dessa med genus, eftersom innehållet i begreppen inte är 
detsamma. Under studien gång har dessutom min förståelse av begrep-
pen förändrats och jag kan uppleva genus, som ursprungligen och fort-
farande även är en lingvistisk term, som ett alltför neutralt begrepp och 
sämre fungerande i vissa sammanhang. Mitt ursprungliga val av genus 
som perspektiv kvarstår dock, men blandningen av begreppen innebär 
en komplikation. Fördelen är att begreppet genus är relationellt, socialt 
och kulturellt definierat. Gender används vid några tillfällen i samband 
med Engelspråkiga referenser. 
 Trots ovanstående invändningar beträffande kategoriseringen i två 
olika kön, anser jag, till skillnad från Hallberg, att kön respektive genus 
måste kunna användas om man ska ha någon möjlighet att studera olika 
fenomen, där man är intresserad av att undersöka olika aspekter av ut-
trycksformer och villkor för vad det innebär att vara flicka och att vara 
pojke.  

5.7.2 Könsidentitet kontra könad subjektivitet 
”The question of gender is a tricky one.” (Bjerrum Nielsen & Rudberg, 
1994, s 69.) 

 
Så inleder Bjerrum Nielsen och Rudberg ett kapitel i sin bok Psycho-
logical Gender and Modernity och betonar det komplicerade med den 
väv som vår genusidentitet bildar. Till skillnad från poststruktura-
listerna menar de att det å ena sidan finns något föränderligt och å 
andra sidan en kärna som innebär att vi också är vårt kön; såväl det 
stabila som det föränderliga är en del av könsidentiteten. Även Bjerrum 
Nielsen och Rudberg menar att föränderlighet och kontextberoende, i 
form av kulturskillnader och skilda klass- och andra levnadsvillkor, är 
en del av genus och att maktaspekter är en väsentlig del. Dock framhål-
ler de betydelsen av att även känslor och önskningar spelar en roll. Till 
skillnad från vissa teoretiker (Harré & Gillett, 1994) ser de inte känslor 
och önskningar som endast relationella föränderliga konstruktioner. 
Även om deras uttryck är socialt och kulturellt formade, finns det sam-
tidigt någon form av kontinuerlig, individuell dimension i känslor. 
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Bjerrum Nielsen och Rudberg menar att det sistnämnda kan förmodas 
vara en förklaringsgrund till varför genus verkar vara så inert. 
 Kaschak (1992) betonar, förutom önskningars och känslors be-
tydelse, även det kroppsliga för förståelsen av genus: 

”Human existence of any kind is both gendered and embodied... We can-
not separate human life from the body... Senses, feelings, the mind itself, 
are all embedded in, coexistent with our physical selves. Our bodies are 
sending and receiving devices engaged in the circular exchange of infor-
mation with the environment and with others. They are also as much the 
repository of experience as are the realms of mind or feeling. Experience 
emprints itself on the face, the hands, the body, the musculature, and even 
the bone structure of every individual.” (a.a., s 46.) 

 
I samspel där både kropp, känslor, önskningar och fantasier är en del 
ges det egna könet innebörd och mening. 
 Dessutom ingår kulturell, social tillhörighet och genus som samman-
tvinnade delar i den tidiga interaktionen mellan barn och vårdnads-
havare och det ena kan inte skiljas ut från det andra. Lather (1991) ut-
trycker samma uppfattning och skriver att varken genus eller etniska 
kategorier är renodlade utan alltid interaktiva. 
 Numera har begreppet ”identitet” ofta bytts ut mot ”subjektivitet” 
(Walkerdine, 1989a), ett uttryck för det mer postmoderna sättet att se 
det föränderliga och kontextbundna i det som tidigare benämnts iden-
titet. Identitetsbegreppet har bl a sin grund i den psykoanalytiska teori-
bildningen som har en mer fast stadieindelad grund. Det har gett en 
determiniserande tyngd åt identitetsbegreppet som delvis fråntagit indi-
viden en aktiv del i bildandet av subjektivitet.  
 Beskrivningen av identitesbegreppet är inte gemensam utan skiljer 
sig mellan olika teoretiker och discipliner. Burr (1995) med flera fram-
håller att identitetsbegreppet är det mest användbara för förståelse av 
individen. Hon menar att det är det mest utnyttjade ordet bland social-
konstruktionister och att man i och med användandet av identitets-
begreppet undviker det essentialistiska i personlighetsbegreppet.  
 Hon menar vidare att gender som kategori bara är en av de tradi-
tionella kategorierna som nu upplöses och att självet är ytterligare en 
kategori som försvinner. Samtidigt med att gränserna för definierande 
försvinner, så försvinner antagandet om en självidentitet menar Burr. 
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 Subjektiviteten är en samling olika positioner och diskursen kon-
stituerar positionerna vi intar, enligt Walkerdine (1995). Hon menar 
samtidigt att en teori om subjektivitet inte är detsamma som en teori om 
individen, eftersom dess avgränsningar och begränsande villkor är olik-
artade. I en artikel kritiserar hon den traditionella utvecklings-
psykologin och Piaget. Hon menar att han utgick från ett enhetligt sub-
jekt och att det sociala omgivande livet var avskalat och att det var fri-
görelsepedagogikens mål att frilägga det psykologiska barnet. I och 
med att sociala praktiker är fundamentala vad gäller formeringen av 
själva subjektet så finns det enligt den analysen inget pre-existerande 
subjekt att befria. Hon menar vidare att utbildning är långt mer motsä-
gelsefull än vad som anges i många teorier om reproduktion av kunskap 
och att skolan intar en hittills undervärderad roll som en produktiv plats 
i sig själv. I Democracy in the kitchen redovisar Walkerdine (1989 b) 
en intressant studie kring flickors utvecklande av subjektivitet i ett 
klass- och könsperspektiv. Hon har gjort en re-analys från en tidigare 
utförd studie i vilken två grupper fyraåriga flickor och deras mödrar 
från arbetarklass respektive medelklass observerats med syfte att un-
dersöka olika fostrans- och förhållningssätt. Hon beskriver två klass-
bundet olika sätt hos mödrarna att förhålla sig till och att fostra sina 
döttrar. Medelklassmödrarna ger sina döttrar stor frihet och fler valmöj-
ligheter men binder dem till sig genom emotionella band och skuldbe-
läggning. Arbetarklassmödrarna har tydligare regler, snävare gränser 
och mer disciplinering. Walkerdine menar att arbetarklassens fostran 
med tydligare gränser och fler öppna konflikter gör makten tydligare 
och ger barnen möjlighet till opposition medan medelklassfostran osyn-
liggör makten och disciplinerar flickorna fast på ett mer subtilt och dolt 
sätt.  

5.7.3 Kön som konstruktion 
Att i olika sammanhang behandla identitets- och könsfrågor konstruk-
tionistiskt blev allt vanligare under 80-talet. Detta innebär bl a ett be-
traktande av kvinnligt respektive manligt kön som skapade begrepp, 
vilka inte är statiska och för evigt sanna. Gender är inte något fixerat 
utan konstrueras i social interaktion (Conell, 1995). 
 I sin bok An introduction to social constructionism ger Burr (1995) 
en bakgrund till teoribildningen. Hon menar att Meads symboliska inte-
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raktionism är en föregångsteori till den sociala konstruktionismen. Hon 
ger ett antal förutsättningar och kännetecken, t ex: Den är anti-
essentialistisk, historie- och kulturbunden, den utgår från att kunskap 
skapas i sociala processer, den har fokus på interaktion och social hand-
ling och på processer. I kritiken mot den traditionella psykologin i rela-
tion till den sociala konstruktionismen är Gergen (1991) en av de 
främsta företrädarna. Psykologin kritiseras bl a för att var för dekon-
textualiserad och experimentinriktad. Den positivistiska inriktningen på 
forskningen och ignorerandet av den vardagliga världen är fokus för 
kritiken. 
 Foucault (1980) har inspirerat feministiska forskare i sökandet efter 
ett nytt, öppnare, mer kultur- och historieförankrat köns- och identitets-
begrepp. Järvinen (1996) hävdar i en artikel att den konstruktionistiska 
synen på kön inte alls är ny inom den feministiska forskningen, men att 
Foucault erbjöd en teoretisk referensram och en analytisk begrepps-
apparat. 
 Jones (1994) framhåller i sin artikel, Flickor blir flickor i ett socialt 
spel av betydelser och sätt att vara, den nyttiga poststrukturalismen. 
Hon skriver att flickor inte längre kan uppfattas som helt enkelt sociali-
serade till passande könsroller utan att flickor blir ”flickor” genom att 
aktivt delta i den socialiseringsprocess, som definierar dem som flickor.  

5.7.3.1 Positionering 

Innebörden av begreppet positionering kan förstås som de processer 
inom vilka våra identiteter och vi själva som personer blir reproducera-
de genom socialt och kulturellt tillgängliga diskurser, men innebörden 
kan även förstås i interpersonell kontext. Dessa två sätt att uttrycka po-
sitionering innebär sannolikt inte någon större skillnad i uppfattning 
utan snarare en skillnad i betoning. 
 Genom diskurserna förses individen med begrepp genom vilka hon 
eller han kan representera sig själv och bli representerad av andra be-
grepp, som exempelvis feminin, ungdom eller handikappad (Burr, 
1995). 
 Positioneringsbegreppet erbjuder ett sätt att förstå en del av den pro-
cess genom vilken konstruktionen av subjektivitet skapas, även genus-
identitet. Idén med positionering inom en diskurs har använts inom 
genusområdet för att visa hur kvinnor och män är positionerade inom 
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skilda diskurser och vad detta har att säga om maktrelationen dem 
emellan. Inom de olika diskurserna är vissa positioner möjliga att inta 
för kvinnor respektive män medan däremot andra inte är det. Skeggs 
(1997) beskriver bl a utifrån begreppet position hur kvinnors vårdande 
själv konstrueras. Kvinnor både positionerar sig själva och blir positio-
nerade i relation till vårdande. Hon beskriver det som ”a dialogic pro-
duction: a caring self cannot be produced without caring for others” 
(a.a., s 56). I Femininity as Performance gör Walkerdine (1989c) en 
intressant analys av den kvinnliga pedagogens positionering som passiv 
och omhändertagande i relation till barnen/eleverna i den barncentrera-
de pedagogiken i förskolan och skolan. Walkerdine menar att den kon-
trasterande passiva pedagogrollen är en förutsättning för den aktiva 
barn/elevrollen för att möjliggöra den illusion av autonomi och kon-
troll, som hon anser är en bas och förutsättning för den elevcentrerade 
pedagogiken. Hon beskriver fortsättningsvis hur den kvinnliga, avvak-
tande, passiva pedagogrollen underlättar lärande och reproduktionen av 
den som lär, ”the knower”, vilket hon menar är ett stöd för, men samti-
digt en motsats till, produktionen av kunskap, ”knowledge”. Hon menar 
att därmed produktion och reproduktion av kunskap splittras på ett 
könsdifferentierat sätt. Hon skriver i det här sammanhanget även om 
effekterna av flickornas positionering i enlighet med den dolda läro-
planens budskap om ordning och regelföljande i motsats till läroplanens 
öppna budskap om aktiva undersökande elever, härlett från den 
barn/elevcentrerade pedagogiken. Dessa motsägelsefulla drag i pedago-
giken blir särskilt svåra för flickor att hantera, eftersom den traditionel-
la flickrollen stämmer väl överens med de dolda läroplanens budskap 
om tystnad, ordning och regelföljande. Detta kan enligt Walkerdine 
leda till att flickor skuldbelägger sig vid regelbrytande och icke kon-
formt beteende vilket skulle kunna vara förklaringen till vissa kvinnors 
svårighet att erkänna den kraftfulla sidan hos sig själva. Styrkan och 
makten finns som en önskan och något eftersträvansvärt men samtidigt 
som någonting farligt att se som en del av sig själv.  
 Positioner inom en diskurs förser individen med innehåll till subjek-
tiviteten. Vad gäller interaktionen mellan människor, så kan de positio-
ner vilka är möjliga att inta skifta från stund till stund, de kan accepte-
ras och bjudas motstånd av deltagarna i samspelet. När vi positionerar 
in oss själva och andra under samspel och kommunikation, sker ofta 
något som går utanför det aktuella sociala skeendet. Även vardaglig 
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interaktion kan vara långt från trivial och representera en viktig arena 
där maktförhållanden utgör en del och där identitet skapas. Begreppet 
kvinna definieras inte genom ett antal attribut utan av den speciella 
position i vilken kvinnan befinner sig och då menar man inte de inre 
attributen utan de yttre omständigheterna. Den externa situationen av-
gör kvinnans relativa position. Alla kvinnor talar inte utifrån samma 
position. Hjälmeskog (1999) exemplifierar med de helt skilda situa-
tionerna mellan att vara svensk flicka i Norrland och att vara invandrar-
flicka i en stockholmsförort. Alcoff (1988) jämför denna positionering 
med hur en position av en pjäs på schackbrädet kan ses som säker eller 
farlig, stark eller svag beroende på relationen till de andra pjäserna. 
 Det har framkommit kritik mot det poststrukturalistiska sättet att se 
på kön just för att det kan leda till total relativisering. Alcoff (1988) 
varnar för en ny form av determinism. I och med att människan enligt 
detta tänkande är socialt och kulturellt konstruerad, är individuell moti-
vation och intention utan betydelse, eftersom vår upplevelse av subjek-
tivitet är grundad i en social diskurs utan individuell kontroll. Detta 
innebär ett minimerande av det individuella manöverutrymmet, vilket 
enligt Alcoff leder till en överdeterminering. Alcoff menar vidare att 
man inte behöver vara influerad av fransk poststrukturalism för att vara 
mot essentialism. Järvinen behandlar samma tema och anser att det 
teoretiskt inte leder någonstans att urskillningslöst skrota både subjekt 
och könsidentitet: 

”Om det inte finns något jag, någon aktör bakom iscensättningen, hur kan 
vi då överhuvudtaget tala om iscensättning?” (Järvinen, 1996, s 51.) 

 
Jag reagerar mot den totala subjektslösheten, där subjektiviteten enbart 
innebär position och diskurs och menar att det kan vara av betydelse att 
försöka identifiera en könsspecifik subjektivitet. Klass och etnicitet är 
delar ingående i subjektsbegreppet, men är på grund av avgränsnings-
skäl inte en del av denna studie. Bjerrum Nielsen och Rudberg (1992) 
menar att teorierna om identitet oberättigat utsatts för anklagelser om 
essentialism. Att studera kvinnors och mäns identitetsprojekt behöver 
inte innebära att man är ute efter ”kvinnlighet” och ”manlighet” utan att 
man försöker identifiera en könsspecifik, individuell realitet. Kön kan 
dekonstrueras och distinktionen kön/genus kan problematiseras – utan 
att man behöver slopa begreppet könsidentitet, menar Bjerrum Nielsen 
och Rudberg. 
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 Det postmoderna synsättet har varit det dominerande under senare 
års genusforskning vilket har gjort det möjligt att lyfta fram det kom-
plexa och mångfacetterade i att vara kvinna respektive att vara man och 
hur detta varierar beroende på sammanhang och position. Detta har 
inneburit en upplösning av tidigare begrepp, en dekonstruktion. Be-
stämt definierade kategorier har upplösts till förmån för variation. Den-
na dekonstruktionsprocess har använts av bl a genusforskare i syfte att 
bryta ner begrepp som exempelvis ”flicka”, ”pojke”, ”självkänsla” och 
”självständighet” för att upptäcka dolda, könsrelaterade förutsättningar 
och underliggande föreställningar, kopplade till genus.  
 Detta bakgrundskapitel är avsett att ge en bild av den teorigrund 
kring identitet och kön som studien vilar på. Vissa teorier har större 
inflytande över studiens frågeställningar än andra. Sterns teori har fun-
gerat som inspirationskälla vid initieringen av studien. Hans betoning 
av det nära samspelet med ömsesidighet och känslomässig ton i sam-
spelet har lett till såväl detta fokus på interaktionen under observa-
tionerna som de val av kategorier vilka använts vid analysen. Eftersom 
genuskonstruktion är ett huvudintresse i studien har även olika teorier 
kring kön och genus varit centrala. Harding (1986) och Walkerdine 
(1989b) är de forskare som framför allt är aktuella vid analysen av data. 
Hardings indelning av kön i tre dimensioner, strukturellt, symboliskt 
och individuellt kön, är användbar vid analysen av förskolan som ge-
nuskonstruerande uppväxtmiljö. Walkerdines psykodynamiska förank-
ring och användande av ett föränderligt öppet genusbegrepp gör hennes 
teori lämplig i denna studie. Som nämnts i avsnitt 5.4 är framför allt 
Cicourels (1979) definition av begreppet kontext, som situation i ett 
institutionellt perspektiv, aktuellt i detta sammanhang.  

5.8 Preciserade frågeställningar 
Studiens syfte, bakgrundsmaterialet och teoretiska perspektiv har lett 
fram till följande frågeställningar: 

• Hur tar barnen initiativ till interaktion med pedagogerna?  
• Hur får barnen svar av pedagogerna?  
• Ser denna interaktion olika ut i olika kontext? 
• Hur framträder genus i dessa kontext?  
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• Vilka föreställningar om barn och genus framträder vid en analys 
av pedagogernas beskrivningar av barnen på respektive förskole-
avdelning? 

• Vilka diskurser kring barn och genus framträder i pedagogernas 
utsagor?  
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6 Uppläggning och genomförande 

Ett syfte med licentiatavhandlingen, var att undersöka olika undersök-
ningsinstrument för att dra lärdomar om olika metoders för- och nack-
delar. Erfarenheterna från den tidigare undersökningen gjorde att andra 
observationsmetoder som kategorischeman och observationer med 
papper och penna till största delen uteslöts till förmån för videoobser-
vation. De filmade observationerna kompletterades med fältanteck-
ningar, vilka utifrån erfarenheter från den tidigare studien, visat sig 
nödvändiga att ha som komplement.  
 I indelningen av situationer utifrån graden av vuxenledning, visade 
sig vara en användbar indelningsgrund i den förra studien och den har 
följts upp i föreliggande studie och använts som ett redskap vid materi-
albearbetning och analys. 

6.1 Urvalsdiskussion 
Den kvalitativt inriktade ansatsen skiljer sig från den kvantitativa bl a 
genom sättet att hantera urvalsförfarandet. Medan statistiskt bearbetade 
studier har stora undersökningsgrupper och ofta slumpmässiga urval, 
genomförs, enligt Patton (1991), studier med en kvalitativ inriktning 
oftast med mindre och inte sällan riktade urval, s k ”purposeful samp-
les” i enlighet med studiens syfte. Detta görs för att ha möjlighet att gå 
mer på djupet i materialet. Med detta menas att få men informationsrika 
”fall” från vilka man kan lära mycket kring det som är av vikt i under-
sökningen, därav termen ”purposeful”. Styrkan i ett avsiktligt medvetet 
urval ligger i valet av ett informationsrikt material som studeras på dju-
pet (Kvale, 1997). 
 Inledningsvis utvaldes två småbarnsavdelningar på två olika för-
skolor i en mellanstor kommun i Skåne att ingå i undersökningen. Det 
fanns olika skäl till valet av kommun och förskolor. Att kommunen 
hade rykte om sig att vara intresserad av forsknings- och utvecklingsar-
bete inom förskoleverksamheten var en viktig aspekt. Ytterligare ett 
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skäl till valet var de personliga kontakterna. Jag hade sedan tidigare 
kontakt med en barnomsorgschef i den aktuella kommunen vilket un-
derlättade arbetet med förskolekontakterna. 
 Det var ett omfattande sökarbete att hitta förskolor där samtliga kri-
terier uppfylldes. Det skulle finnas någon småbarnsavdelning på för-
skolan. Det skulle vara en någorlunda jämn köns- och åldersspridning. 
Förskolorna valdes från socialt varierade områden för att få en viss 
spridning av familjernas sociala bakgrund, så att det inte skulle bli för 
stor bias mot någon samhällsklass, vilket skulle kunna sägas påverka 
resultatet (Svenning & Svenning, 1979).  

6.1.1 Tillträde till fältet 
Det var av betydelse att såväl föräldrar som personal skulle vara posi-
tivt inställda till en studie med videoobservation som metod. De försko-
lor som uppfyllde de ovannämnda kriterierna informerades om studiens 
syfte och tänkta uppläggning. För att få tillträde till ”fältet” och till-
stånd till undersökningen är forskarens egen roll och information kring 
forskningsprojektet betydelsefull (Whyte, 1984). Även Taylor och 
Bogdan (1984) betonar vikten av att övertyga ”gatekeepers” att man 
inte är en hotfull person. Både när det gäller formellt och informellt 
tillstånd till en miljö handlar det om att beviljas tillträde och bli accep-
terad (Franzén, 1997). Jag informerade därför, personligen, före-
ståndare och pedagoger på varje förskola om forskningens syfte, bak-
grundstankar och planerade genomförande. Föräldrarna fick ett infor-
mationsbrev och fick möjlighet att ställa frågor kring studien och dess 
syfte. De gav samtliga sitt tillstånd. I undersökningens initialskede in-
formerades även barnen på sin nivå. Föräldrarna utlovades dessutom 
information om delresultat av studien och videovisning med exempel 
från mina observationer vid ett föräldramöte. Föräldramöte föregick 
studien på förskola 1 och följde på studiens genomförande på samtliga 
tre förskolor. Inför föräldramötena efter studiens genomförande fick 
videomaterialet sorteras och redigeras för visning för föräldrar och per-
sonal, vilket var en tidsödande process, men som visade sig vara bety-
delsefull. Det ledde till en positiv inställning till undersökningen bland 
både personal och föräldrar och till givande diskussioner, som jag haft 
nytta av i mitt tankearbete kring studien. Förskolornas intresse av att 
delta var betydelsefullt, eftersom videoinspelningar, som skulle vara 
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den främsta observationsmetoden, är en relativt känslig metod att an-
vända och kräver de inblandades samtycke. Naturligtvis kan detta urval 
påverka resultatet, men min föregående studie tydde på att det rör sig 
om, för personalen delvis inte medvetna, interaktionsmönster som iakt-
tas och att det därför inte bör spela så stor roll om de valts ut helt 
slumpmässigt eller om de, som i det här fallet, valt att delta av intresse.  

6.1.2 Urvalsprocessen 
Föreståndare, pedagoger och föräldrar på två småbarnsavdelningar (1-3 
år) informerades och sade sig vara intresserade. 
 Observationerna och intervjuerna vid de två förskolorna slutfördes 
och vissa preliminära resultat framkom efter analys av det insamlade 
materialet. Efter detta arbete beslöt jag att utvidga undersöknings-
gruppen med ytterligare en förskola. Anledningen till detta var dels att, 
om möjligt, få ytterligare data dels att försöka få en jämnare spridning 
av barnen ålders- och könsmässigt. Patton (1991) framhåller betydelsen 
av att utnyttja denna möjlighet till en mer öppen undersökningsdesign 
och betonar fördelen med att låta den preliminära analysen påverka 
fortsättningen av uppläggningen av studien. Även Eneroth (1984) fram-
håller vikten av att göra urvalet fortlöpande, alltmedan undersökningen 
pågår bl a med motiveringen att det redan påbörjade insamlandet av 
data, gör att man får mer kunskap om vad/vilka som mer bör ingå i ur-
valet. Efter visst rekognoceringsarbete gav en förskola positivt svar. 
Ålders- och könsspridningen på småbarnsavdelningen var god, varför 
ytterligare observationsarbete kunde påbörjas.  

6.1.3 Undersökningsgrupper 
De tre i studien ingående grupperna består av kvinnliga pedagoger och 
det inskrivna antalet barn i grupperna. Det finns inga manliga pedago-
ger på någon av avdelningarna. Det totala antalet pedagoger är sju och 
antalet barn är 34. Barnen är fördelade på 15 flickor och 19 pojkar. 
Fördelningen på varje förskola redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Förskolornas storlek, barn- och personalgrupper 
 

Förskolan: Rosen (1) Linet (2) Tuvan (3) 
Storlek 2 avdelningar 5 avdelningar 3 avdelningar 

Studerad grupp 1 avdelning 1 avdelning 1 avdelning 

Ålder 1-3 år 1-3 år 1-3 år 

Kön 5 flickor,  
6 pojkar 

4 flickor,  
6 pojkar 

6 flickor,  
7 pojkar 

Personal 3 förskollärare 2 förskollärare 1 förskollärare, 
1 barnskötare 

 

Två av förskolorna ligger geografiskt relativt nära varandra och tillhör 
samma stadsdelsförvaltning, men har ändå flera olikheter. De ligger i 
olika områden i stadsdelen. Den tredje tillhör en annan stadsdelsförvalt-
ning. Den första förskolan kommer fortsättningsvis att benämnas för-
skolan Rosen, ett fingerat namn. Den ligger i ett befolkningsmässigt 
blandat område, men med medelklassprofil. Några familjer reser från 
andra bostadsområden för att ha sina barn på förskolan Rosen. Före-
ståndaren och personalen beskrev området som ett medelklassområde 
med få sociala problem. Förskolan har två avdelningar, en småbarns-
avdelning och en syskongrupp. 
 Den andra förskolan har i undersökningen fått namnet Linet. Den 
ligger i ett invandrartätt område. Personalen beskrev området ur social 
aspekt som ett område med relativt många arbetslösa. På förskolan 
finns fem avdelningar, varav två småbarnsavdelningar och tre syskon-
grupper. 
 Den tredje förskolan fick det fingerade namnet Tuvan. Det är en 
kommunal förskola som ligger centralt i kommunen i ett medelklass-
dominerat upptagningsområde.  

6.1.4 Beskrivning av förskolorna 
Följande översiktliga beskrivning av förskoleavdelningarna görs fram-
för allt utifrån det samlade observationsmaterialet från de tre förskolor-
na. Beskrivningarna presenteras för att man som läsare lättare ska kun-
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na ta del av observationsmaterialet och få möjlighet att förankra de re-
dovisade observationerna. 
 Dagarna följde ungefär samma mönster varje dag på de tre för-
skolorna, bl a eftersom rutinerna på en småbarnsavdelning är betydelse-
fulla och tar mycket tid. Efter barnens spridda ankomster följde frukost, 
som benämns Delvis vuxenledd situation i mitt observationsmaterial. 
Frukosten, som jag ibland deltog i, varade länge och några barn kom 
under frukostens gång. Denna måltid var speciell för förskolan Rosen, i 
jämförelse med de andra förskolorna. Det speciella bestod i att flera 
föräldrar satt med och pratade och ibland drack kaffe under hela fru-
kosten. Många samtal utspann sig under den här tiden mellan föräldrar 
och personal. Detta innebar ett hinder för videoobserverandet eftersom 
några föräldrar inte ville bli filmade och flera inte var tillfrågade om 
just detta.  
 En stund av fri lek följde, då det ibland kom ytterligare några barn 
och på förskolan Rosen en dag i veckan en dagmamma med några barn. 
Hon hade en bestämd veckodag, då hon och hennes barn deltog i för-
skolans förmiddagsverksamhet. Denna lekstund var också speciell på 
den här förskolan i och med att flera föräldrar stannade även vid denna 
och deltog i verksamheten. Denna del av verksamheten benämns Inte 
vuxenledd situation i min studie. Därefter följde en samlingsstund, Helt 
vuxenledd situation, vilken bestod av upprop av barnen under olika 
former, sångstund eller saga. Samlingen följdes oftast av en fruktstund, 
Delvis vuxenledd situation. På förskolan Tuvan ägde fruktstunden rum 
efter middagen. 
 Efter samlingsstunden var det utelek på gården och på förskolan 
Rosen och Tuvan någon kortare utflykt, exempelvis till biblioteket dag 
i veckan. Alla utevistelserna föregicks och efterföljdes av på- res-
pektive avklädning (tambursituation) och av toalettbesök, Delvis vuxen-
ledd situation. 
 Därefter var det middagsstund, där alla barn och pedagoger hade 
bestämda platser vid två eller tre olika bord. Vid middagen, Delvis vux-
enledd situation åt barn och pedagoger varje dag. Efter middagen var 
det en vilostund då alla barnen vilade. Förutom det ovan beskrivna in-
gick det i planeringen av verksamheten att det någon dag i veckan skul-
le vara någon form av skapande verksamhet, Delvis vuxenledd situation 
och en dag en rörelsestund, Helt vuxenledd situation. Efter vilan var det 
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mellanmål varefter några barn började gå hem. I övrigt var det fri lek 
tills de övriga barnen hämtades. 

6.1.4.1   Förskolan Rosen 

Personalen 
Under den aktuella perioden finns det tre pedagoger på förskolan Ro-
sen. Alla tre är heltidsanställda förskollärare och har arbetat olika 
länge. Fortsättningsvis kommer de att ha fingerade namn och kallas 
Ada, Bea och Disa. 
 Samtliga pedagoger på avdelningen är cirka trettio år. Ada har arbe-
tat inom förskoleverksamheten i 13 år varav fyra år på förskolan Rosen. 
Bea har arbetat i förskoleverksamheten i 13 år och på den aktuella för-
skolan i fyra år. Disa har arbetat i förskoleverksamheten i sju år, samt-
liga dessa sju år på Rosen. 

Barngruppen 
Vid undersökningstillfället är 11 barn inskrivna på avdelningen. Samt-
liga barn och alla de tre anställda på småbarnsavdelningen ingår i un-
dersökningen. Vid uppräkningen av barnen kommer fingerade namn att 
användas. 
Tilda  1 år och 3 mån, 
Stina  1 år och 4 mån, 
Arvid  1 år och 5 mån, 
Laban  1 år och 5 mån, 
Asta  1 år och 8 mån, 
Sven  2 år och 2 mån, 
Peter  2 år och 2 mån, 
Eskil  2 år och 2 mån, 
Linnea  2 år och 3 mån, 
Monica  2 år och 3 mån, 
Mårten  2 år och 4 mån. 
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6.1.4.2   Förskolan Linet 

Personalen 
Pedagogerna på förskolan Linet är tre stycken. De två förskollärarna 
ingår i undersökningen. Den tredje som är barnskötare ville inte delta 
och ingår därför inte i studien. Det försiggick en diskussion mellan mig 
och pedagogerna om detta var en möjlig lösning. Pedagogerna ansåg 
det och för den i studien inte ingående barnskötaren var det en tillfreds-
ställande lösning. Själv ansåg jag det möjligt att undvika situationer, 
där barnskötaren deltog, särskilt som hon ändå hade den minst framträ-
dande rollen i den aktuella personalgruppen. De två pedagogerna i stu-
dien är förskollärare. De kallas med fingerade namn Emma och Frida.  
 Båda pedagogerna är vid undersökningstillfället cirka 25 år. Emma 
har arbetat i tre och ett halvt år inom förskoleverksamheten och under 
hela den tiden varit på förskolan Linet. Frida har arbetat inom förskole-
verksamheten i två och ett halvt år, varav ett år på Linet. 

Barngruppen 
Vid undersökningstillfället var 10 barn inskrivna på den aktuella för-
skolan. Samtliga barn och de två förskollärarna ingår i studien. Även 
barnen kommer att ha fingerade namn. 
Ludde 1 år och 4 mån, 
Osmond 1 år och 7 mån, 
David 2 år och 0 mån, 
Olle  2 år och 2 mån, 
Jon  2 år och 2 mån, 
Greta  2 år och 3 mån, 
Julius  2 år och 5 mån, 
Jane  2 år och 6 mån, 
Rita  2 år och 7 mån, 
Nina  2 år och 9 mån. 
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6.1.4.3   Förskolan Tuvan 

Personalen 
Två pedagoger ingår i studien från förskolan Tuvan. En tredje pedagog 
blev långtidssjukskriven vid den tidpunkt studien påbörjades och ersat-
tes av olika vikarier som inte är en del av studien. De två pedagogerna 
är mellan 25 och 35 år. Av de två pedagogerna är en förskollärare med 
det fingerade namnet Laila. Hon har arbetat inom förskole-
verksamheten i drygt tre år varav det senaste på den aktuella förskolan. 
Den andra är barnskötare med det fingerade namnet Viktoria och har 
arbetat inom förskoleverksamheten och på den aktuella förskolan sedan 
nio år tillbaka. Pedagogerna beskrev situationen på förskolan under den 
tid jag var där, som något problematisk. Det var flera anledningar till 
detta. Framför allt blev en pedagog långtidssjukskriven samma vecka 
jag inledde studien och ersattes av några olika vikarier. Laila som var 
den enda kvarvarande förskolläraren höll på att söka nytt arbete på på 
grund av flyttning till annan ort. Pedagogerna framhöll att de på olika 
sätt kände sig påverkade av situationen och att verksamheten inte rik-
tigt fungerade som vanligt. De kommenterade emellertid att barnen 
verkade förvånansvärt lite påverkade av personalsituationen. Intervju-
erna blev på grund av personalsituationen något förkortade. 

Barngruppen 
Ebbe  1 år och 7 mån, 
Rickard 1 år och 8 mån, 
Marcus 1 år och 9 mån, 
Kristin 1 år och 9 mån, 
Jens  2 år och 1 mån, 
Vera  2 år och 3 mån, 
Sonja  2 år och 3 mån, 
Jill  2 år och 3 mån, 
Martin 2 år och 9 mån, 
Dan   2 år och 10 mån, 
Eva  3 år och 0 mån, 
Edit  3 år och 1 mån, 
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Bosse 3 år och 2 mån. 

6.2 Etiska överväganden 
I en undersökning med människor involverade är de etiska frågorna 
aktuella under planeringen, insamlingen av information, analys och 
resultatpublikation (Kvale, 1997). 
 Corsaro (1985) framhåller betydelsen av etiska övervägandena vid 
en känslig forskningssituation, som exempelvis användande av video 
innebär. Både personal och föräldrar gav sitt tillstånd till undersök-
ningen.  
 Att göra observationer med hjälp av videoinspelningar kräver etiska 
överväganden och beslut. Vem och hur informerar man och vem begär 
man tillstånd från för att genomföra observationerna? Hur ska materia-
let användas? Vilka situationer kan och vilka kan inte filmas? Både 
föräldrar och personal fick information om att videomaterialet enbart 
skulle användas i forskningssammanhang. 
 Valet av situationer som ska videofilmas kräver noggranna över-
väganden ur etiska aspekter. Hur nära går man i känsliga situationer 
med tanke på den personliga integriteten? Olika situationer och händel-
ser på förskolan spelas in och varken filmaren eller den som blir filmad 
är helt medveten om vad som kommer att framträda ur videomaterialet 
när det senare granskas och bearbetas  
 Att observera genom att följa någon med en kamera innebär en 
ovanligt tydlig markering av att man ställer sig vid sidan av och iakttar, 
granskar samt att någon annan blir iakttagen och granskad. För att 
komma ifrån denna objektifiering av undersökningspersonerna kan 
man, vilket jag gjort, ge dem möjlighet att uttala sig i intervjuform och 
att få se och få möjlighet att kommentera valda delar av video-
inspelningarna. Intervjuerna har gjorts med pedagogerna. Barnen har 
däremot inte haft möjlighet att ingå i intervjuerna framför allt beroende 
på deras ålder. Denna intersubjektiva del av den här typen kvalitativ 
forskning där de i undersökningen ingående personerna får komma till 
tals och föra en dialog med forskaren är en viktig etisk aspekt betonar 
bl a Lundgren (1992). Det var dock enbart på förskolorna Rosen och 
Tuvan som man sa sig ha tid med denna videogenomgång. Den genom-
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fördes med enbart tre pedagoger (en var förhindrad) på förskolan Rosen 
och en på förskolan Tuvan.  
 Eftersom observation med hjälp av kamera blir mycket avslöjande 
har jag också gjort den utvalda förskolan och undersökningspersonerna 
oidentifierbara så långt det varit möjligt.  

6.3 Etnografisk metod 
Inriktningen har varit att beskriva, tolka och förstå företeelser och 
handlingar. Den övergripande termen interpretive – tolkande – använ-
der Erickson (1986) som ett sammanfattande begrepp för flera olika 
metoder som fallstudier, etnografiska metoder, deltagande observatio-
ner och fenomenologiska studier, eftersom dessa har stora likheter. De 
syftar alla till att söka efter mening i socialt handlande. Metoderna har 
det gemensamt att man vid insamlande av informationsmaterial inte 
utgår från färdiga kategorier utan att begrepp, kategorier och tolkningar 
av dessa får växa fram ur materialet.  
 Den etnografiska metoden är initialt en antropologisk under-
sökningsmetod som använts vid studier av olika kulturer. Senare har 
denna forskningsinriktning även använts inom exempelvis sociologiska 
och pedagogiska studier då man velat utforska den vardagliga verklig-
heten på plats. Ofta har dessa antropologiska studier föresatts pågå un-
der lång tid med vistelse på platsen. Om studieobjektet inte är ett 
främmande lokalsamhälle utan någon del av det egna samhället brukar 
dock kravet på tid skäras ned betydligt, om forskaren redan har god 
kunskap om forskningsfältet (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
 Enligt Hymes (1981) har antropologerna själva ingen entydig defini-
tion av begreppet etnografi. Det finns åtskillig litteratur som behandlar 
etnografisk forskning inom pedagogiken och ett flertal definitioner pre-
senteras. Silverman är en av dem som går längst och benämner som 
etnografi, all forskning som innebär observationer av händelser och 
handlingar i naturliga situationer med ömsesidigt beroende empiri och 
teori (Silverman, 1985). Berglund (1985) har gjort en omfattande sam-
manställning av den etnografiska ansatsens uttolkare och deras tolk-
ningar. Han redogör för ett flertal olika definitioner av etnografi, där 
mycket är gemensamt. Han menar att det vid denna genomgång tydligt 
framgår att etnografisk forskning är mer än en metod, dvs mer än en 
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tillämpning av speciella datainsamlingstekniker. Inom pedagogiken har 
mikroetnografiska klassrumsstudier bedrivits (Corsaro, 1985; Erickson, 
1986; Kantor, 1988; Mehan, 1979). Klassrummet har setts som ett kul-
turellt system. Även i förskolan har mikroetnografiska studier bedrivits 
(Corsaro, 1985). Syftet med liknande studier är primärt att utforska det 
partikuljära snarare än det generella (Erickson, 1986).  
 Hymes (1981) framhåller att etnografin inte enbart kan vara objek-
tivt beskrivande. Forskaren måste vara medveten om de mål och värde-
ringar som styr de involverade inklusive henne/honom själv som fors-
kare. Han menar vidare att medvetandegörande om dessa värderingar 
blir ett sätt att undvika bias. Hymes skriver: ”Etnografi som ignorerar 
värderingar och mål är steril”. 
 Qvarsell (1994) som själv använt etnografisk ansats i sin forskning 
kring barns villkor, förordar pedagogisk etnografi för studier av barns 
villkor och situation. 
 Undersökningsarbetet avseende den aktuella studien påbörjades re-
dan i samband med den föregående studien men då i mindre skala och 
med delvis andra frågeställningar. Arbetet har därefter vidareutvecklats 
utifrån den tidigare studiens resultat och nya observationer och inter-
vjuer har genomförts. Eftersom det är ett relativt outforskat område har 
jag prövat ett delvis öppet sökande förhållningssätt, men har samtidigt 
styrts av Sterns teori i synen på vad som påverkar barns utveckling. 
Även om min förförståelse styrde mig i en bestämd riktning, försökte 
jag alltså samtidigt ha ett öppet förhållningssätt.  
 Observationsfokus har styrts av representativitet och teorianknyt-
ning. Representativiteten bestod i val av för förskolorna typiska aktivi-
teter och den teoretiska anknytningen ledde till en fokusering av inter-
aktiva situationer. Corsaro (1985) framhåller detta urvalsförfarande i 
sin studie på förskola Friendship and Peer Culture, där interaktion mel-
lan barn på institution är forskningsfokus. Till stor del har obser-
verandet i den aktuella studien styrts av förekomsten av barn/vuxen-
interaktion. Andra aspekter har också varit styrande. Till dessa kan räk-
nas spridningen av vuxenledda respektive inte vuxenledda situationer. 
Jag har försökt få med ett någorlunda jämnt urval situationer med olika 
grad av vuxenledning. Samma indelningsgrund hade min föregående 
studie (Månsson, 1996). Intervjuerna har haft en delvis öppen, halv-
strukturerad form. Undersökningsgruppen är relativt liten för att ge 
möjlighet att kunna gå på djupet och identifiera intressanta interaktions-
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mönster och skeenden (Patton, 1991). Syftet har alltså inte varit att hitta 
generaliserbara mönster, eftersom då bl a en betydligt större och repre-
sentativ urvalsgrupp hade krävts. 
  Denna undersökning består av tre olika delar: En videoobservations-
del, en intervjudel bestående av två delar varav den ena omfattar frågor 
om barnen på respektive avdelning och den andra analyseras för kopp-
ling till styrdokumentstext. Inom etnografin arbetas ofta med olika tek-
niker som ett sätt att ”ringa in” ett område (Fetterman, 1989). Det är 
alltså problemområdet representerat på tre olika nivåer. 

6.4 Forskarrollen 
Förförståelsen, de tidigare erfarenheterna från forskningsfältet och tidi-
gare engagemang i frågeområdet, har styrt problemformulering och 
teorival. Under framför allt tiden på den barnspykiatriska kliniken Vik-
toriagården blev jag mycket intresserad av Sterns (1991a) teori kring 
barns utveckling. Jag såg framgångsrika behandlingsresultat i kontakt-
arbetet föräldrar/barn med utgångspunkt från nämnda teori. I be-
handlingsarbetet användes mycket icke verbalt samspel och affekt i 
kontakten mellan föräldrar och barn, vilket var en betydelsefull del i 
behandlingen. Eftersom jag kunde iaktta de stora effekter de icke ver-
bala och affektiva uttrycken hade för barnens utveckling, blev en slut-
sats att detsamma borde vara betydelsefullt för speciellt de yngsta bar-
nen på förskolan. Min yrkesbakgrund som förskollärare på daghem 
utgjorde ytterligare en bevekelsegrund att välja denna för mig kända 
men ändå delvis outforskade miljö som forskningsfält. 
 Under fältarbetet har den tidigare egna yrkeserfarenheten påverkat 
möjligheten att få tillträde till forskningsfältet och lett till en förståelse 
av områdesspecifika företeelser, vilket är fördelaktigt enligt Hymes 
(1981). En effekt kan dock vara att denna insatthet i området kan leda 
till hemmablindhet och att möjligheten att se med nya friska ögon och 
ställa sig frågande till vardagens rutiner, regler och aktiviteter blir svå-
rare. Min ambition var att inta en till viss del distanserad position, vil-
ket exempelvis ledde till valet av icke deltagande observationer. Detta 
var ett led i att försöka göra iakttagelser från ett utifrånperspektiv trots 
min tidigare egna erfarenhet av undersökningsområdet. Valet av under-
sökningspersoner från en yngre generation än min egen hade till en del 
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samma syfte. Tanken bakom detta val var att intervjupersonerna delvis 
skulle ha andra referensramar än jag själv, vilket skulle kunna leda till 
för mig eventuellt nya tankegångar.  
 Den subjektiva positionen blir även tydlig vid analys- och tolknings-
förfarandet. Det är ständiga val som görs vid urval av material, vid ka-
tegoriseringar och vid tolkning. Den egna förförståelsen leder in på 
vissa perspektivval och olika aspekter fokuseras beroende på tidigare 
kunskap, erfarenheter och inriktning. Möjliga effekter av detta är att det 
kan bli mer djup och fokusering av ett område på grund av den tidigare 
erfarenheten och kunskapen varmed förståelsen av de data som erhålls 
kan öka (Patton, 1991). En annan effekt kan vara att urvalet och tolk-
ningarna kan bli kritiserade för att vara alltför subjektiva och tenden-
tiösa. Dessa frågeställningar problematiserar Lundgren (1992) i artikeln 
Att uppenbara det dolda. Hon går där i svaromål mot kritik hon fått för 
sin forskning kring misshandlade kvinnor. Kritiken går delvis ut på att 
Lundgren som forskare intar en för subjektiv och med informanterna 
för lierad position. Lundgren menar i sitt svar bl a att det inom forsk-
ningsprocessen finns ett sammantvinnande av ämnesmässiga och per-
sonliga band som går tvärs igenom forskaren själv. Hon menar vidare 
att kön/genus så gott som aldrig problematiseras som en viktig aspekt 
av de intersubjektiva villkoren i forskningsprocessen och att såväl fors-
karkönet som forskarobjektens kön är en påverkansdel som får konse-
kvenser för ämnesval, metodiska prioriteringar och kategoriseringar 
m m. 
 Det finns vissa paralleller att dra från Lundgrens resonemang kring 
forskarkönet till min egen roll i forskningsprocessen. Ämnesvalet kring 
samspelet med de yngsta barnen och de kvinnliga pedagogerna, den 
psykodynamiska teorigrunden med mor/barnrelationen i centrum och 
den mer kvalitativa inriktningen på studien, är samtliga aspekter som är 
kopplade till min egen erfarenhet och bakgrund och därmed även till 
mitt kvinnokön. Inte minst när det gäller genusinriktningen på min 
forskning blir det avgörande att jag som forskare är kvinna med en 
kvinnas erfarenheter. Detta påverkar prioriteringar av fokus som obser-
vationsområden, intervjufrågor, ordval, mening i begreppen. Det har 
inverkan på relationen till forskarobjekten såväl de kvinnliga pedago-
gerna som flickorna respektive pojkarna i barngrupperna. Det påverkar 
också förutsättningarna att överhuvdtaget se forskningsproblemet. Till 
skillnad från Lundgren söker jag som tidigare framgått, en mer distan-
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serad position med syfte att studera processer inom mitt tidigare arbets-
fält med ett visst utifrånperspektiv. 
 Det är därför av största vikt att så tydligt som möjligt redogöra för 
den metodiska väg man valt, de överväganden som gjorts och de för-
hållanden man tagit hänsyn till. Ärligheten i redovisningen blir avgö-
rande. Förhållningssättet hos forskaren måste därför vara kritiskt grans-
kande mot det egna upplägget och genomförandet. Dessutom kan ett 
val av en mångfald metoder, vilka speglar problemområdet ur olika 
perspektiv, leda till en förstärkning av data.  

6.5 Datainsamling 
Datainsamlingen inleddes hösten 1997 och avslutades hösten 1998. 
Nedanstående översikt visar tiden för fältstudierna: 
 
Rosen Linet Tuvan  _________________________________________________________ 
okt -97 – dec -97 nov -97 – jan -98 okt -98 – nov -98  
 
Figur 2. Fältperiodernas utsträckning i tiden 
 
Att de olika observationsperioderna är förlagda till oktober och novem-
ber beror framför allt på att pedagogerna velat att inskolningarna av nya 
barn, som ofta påbörjas i augusti och september skulle vara avslutade 
och att barnen skulle ha kommit till ro efter denna inskolningsperiod 
med nya barn i grupperna. Våren och försommaren är en problematisk 
tid på grund av att utevistelse dominerar verksamheten på förskolorna 
under denna period av året. I och med att jag med erfarenhet från min 
tidigare studie visste, att utomhusverksamheten var svår att observera 
med video, ville jag undvika denna period. 
 Under hela perioden fördes dagbok. Anteckningar gjordes kring an-
tal närvarande vuxna och barn, tidpunkter och olika skeenden i mer 
grova drag. Anteckningarna skrevs under vistelsen på förskolan för att 
vara så aktuella som möjligt och renskrevs senare. Under de inledande 
veckorna var jag på förskolan någon dag i veckan för att bekanta mig 
med barn och personal och göra en del osystematiska observationer. 
Resten av tiden var jag på förskolan i genomsnitt två dagar i veckan. 



 

112  

 Observationerna inleddes med ostrukturerade observationer. Val av 
dagar och tidpunkter styrdes av personalens synpunkter, av barn-
närvaron och av mitt övriga arbete som undervisande lärare. Det var en 
stor dominans av förmiddagstider, eftersom barnen efter vilstunden, 
cirka 13.30, efterhand började gå hem. Föräldrar kom och hämtade bar-
nen och stannade ofta en stund. Eftersom dessa inte skulle delta i studi-
en blev det problematiskt med filmandet vid denna tid. 
 Från första dagen på förskolan gjordes dagboksanteckningar dag-
ligen. Observationerna utfördes i förskolans samtliga utrymmen och vid 
ett par tillfällen utomhus och på förskolornas gård. Den fria leken antog 
jag skulle vara intressant att observera med tanke på att den är spontan 
och interaktionen inte är så förutbestämd som t ex i den relativt struktu-
rerade, vuxenstyrda samlingen. Det visade sig, liksom vid förra studien, 
att det var problem med insamlandet av observationer från den inte 
vuxenledda leken. En anledning var att barnen ofta interagerade med 
varandra utan vuxnas inblandning. På förskolan Rosen förhöll det sig 
dessutom så, att vid den inte vuxenledda lekstunden, som ofta inföll 
efter frukosten, var det så många föräldrar kvar att det inte kändes 
lämpligt att filma av flera olika skäl. Dels var inte föräldrarna tillfråga-
de om att delta i studien, dels var det interaktionen mellan pedagoger 
och barn som var i fokus. Sammanfattningsvis visar mina observationer 
att en stor del av den fria leken förekom under utomhusvistelsen. I öv-
rigt var den inte vuxenledda lektiden tidsmässigt relativt begränsad på 
alla tre förskolorna. En följd av detta är att dessa situationer är relativt 
få och vissa begränsade i tid. Eftersom observationerna under utomhus-
vistelsen var svåra att genomföra med video, på grund av den stora 
spridningen barn och personal över stor yta, är dessa inte en del av ana-
lysen av observationsmaterialet.  
 Med en situation avses en avgränsad aktivitet eller händelse som har 
en relativt tydlig avgränsning med en början och ett slut. Exempel på 
sådana situationer är följande: Samling i matrummet, därefter placering 
vid matbord och en måltid börjar och följs till slut. En annan situation 
kan bestå av en sekvens där man går in i tvättrummet och olika hygien-
situationer inleds och observationen pågår tills de avslutas med att man 
lämnar rummet. Det kan vara en vuxen och ett par barn eller alla i per-
sonalen och samtliga barn. 
 Alla situationer har inte filmats från början till slut på grund av den 
praktiska verkligheten på förskolorna. Många olika aspekter är involve-
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rade, exempelvis ville inte vissa föräldrar eller vikarier bli filmade, var-
för dessa situationer fick utgå. Vissa aktiviteter följde på varandra, t ex 
utevistelse och på- och avklädningssituation och kunde därför inte fil-
mas från början till slut. Min egen roll som både observatör med och 
utan kamera och samtalspartner med föräldrar, personal och barn på-
verkade också filmsituationen. 
 Inspelningarna gjordes alltid av händelser och skeenden som inte 
planerats av mig. Ingenting arrangerades, eftersom målet var att fånga 
interaktionen så som den vanligtvis brukade se ut. Att befinna sig på 
”fältet”och att vara närvarande och registrera situationer i en pågående 
social verksamhet är nödvändigt för att göra en kvalitativ analys av 
området (Patton, 1991) . 
 När videoinspelningarna var avslutade påbörjades intervjuerna med 
personalen.  

6.5.1 Metoder för datainsamlingen 
Olika metoder för datainsamling har använts för att belysa de olika frå-
geställningarna: 

• dagboksanteckningar, 
• inledande deltagande observationer, 
• videoinspelningar, 
• halvstrukturerade öppna intervjuer med personalen. 
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• Hur tar barnen initiativ till 
  interaktion med pedagogerna?

• Hur får barnen svar  
  av pedagogerna?

• Ser denna interaktion olika 
  ut i olika kontext?

• Hur framträder genus 
  i dessa kontext?

Videoobservation

Intervju med 
pedagogerna

Pedagogiska  
styrdokument

• Vilka föreställningar om barn och 
  genus framträder vid en analys av  
  pedagogernas beskrivningar av  
  barnen på resp förskoleavdelning?

• Vilka diskurser kring barn och 
  genus framträder i pedagogernas 
  utsagor?

1

2

3

Frågeställningar MetoderSyfte

 
 
Figur 3. Översikt över metoder för datainsamling 
 

6.5.1.1   Observation 

Inledningsvis utfördes observationerna som deltagande observation, där 
jag som observatör var deltagande till viss del i verksamheten beroende 
på situation. Patton (1991) betonar att det oftast inte är en fråga om 
deltagande eller inte deltagande observation. I stället är graden av del-
tagande att se som ett kontinuum, som sträcker sig från ett fullständigt 
deltagande till ett helt separerat observerande. Han menar dessutom att 
graden av deltagande inte är ett val man gör inledningsvis i en studie 
och sedan följer. I stället varierar ofta graden av deltagande under stu-
diens gång, från att exempelvis vara helt deltagande med syftet att 
komma in i sammanhanget och uppleva miljön på nära håll, för att se-
nare inta rollen av mer distanserad observatör. Vid samlingarna satt jag 
exempelvis, utom de första dagarna, då jag deltog i samlingen, vid si-
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dan av samlingsringen för att inte påverka skeendet mer än nödvändigt. 
Valet stod mellan deltagande och icke deltagande observation, öppet 
och slutet system (Evertson & Green, 1986). Jag valde alltså att vara 
icke deltagande men var i vissa situationer, särkilt vid studiens start, 
delvis deltagande, eftersom det sättet att observera inte skulle skapa 
alltför stor distans till personalen och därigenom få dem att känna sig 
iakttagna utifrån av mig som observatör. Repstad (1987) behandlar 
problemet med för stor distans mellan observatör och observerad. Han 
beskriver bl a hur sociologen Måseide berättat från sin observation vid 
ett mentalsjukhus att patienterna reagerat mycket negativt på honom 
som passiv observatör. De upplevde att han nedvärderade dem genom 
att han såg på dem som objekt. Det var betydelsefullt med en avspänd 
relation, eftersom iakttagande av interaktionen med barnen kan vara ett 
känsligt område för närgående granskning. Jag antog att min närvaro 
efterhand skulle kännas alltmer naturlig och därigenom göra situationen 
mer avspänd.  
 Inledningsvis gjordes observationerna mycket öppet och ostruktu-
rerat i form av dagboksanteckningar för att ge en bild av förskolans 
verksamhet och relationerna mellan både de vuxna och barnen inom 
respektive grupp och de båda grupperna sinsemellan. De skeenden som 
var av intresse, var de som innehöll någon form av interaktion med 
deltagande av både vuxna och barn. Sorterandet redan vid insamlandet 
av datamaterialet gör att flera val och bortsorteringar görs redan på 
”fältet”. Dessa val av observationsfokus och selektering av situationer 
styrs av de frågeställningar som är aktuella i studien och dessa i sin tur 
är grundade i teoretiskt förankrade föreställningar. Patton (1991) beto-
nar att det är omöjligt att observera allt och att man på något sätt måste 
organisera och göra utsnitt ur den komplexa verkligheten. Patton m fl 
använder termen ”sensitizing concepts” och menar att dessa ger ett 
ramverk som belyser vikten av vissa händelser, aktiviteter och beteen-
den. Ett exempel på ett sådant ”sensitizing concept” som Patton nämner 
är grupprocess. Vad gäller denna studie kan ”interaktion” vara ett så-
dant begrepp. Interaktionen mellan pedagogerna och barnen har varit 
ett centralt urvalsinstrument dels vid datainsamlingen men framför allt 
vid analysen. I interaktionen mellan barn och vuxna sker till stor del 
utvecklingen av identiteten. Den intersubjektiva aspekterna av sam-
spelet är avgörande (Stern, 1991a). Tidigare erfarenhet från förskole-
verksamheten var till stor nytta i det här sammanhanget. Det behövdes 
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inte någon längre tid för att få en bild av verksamheten och dess inne-
håll för att göra en planering av studieuppläggningen. 

6.5.1.2   Videoobservationerna 

Videoinspelningar som observationsmetod har använts flitigt i beteen-
devetenskaplig forskning de senaste decennierna och visat sig vara en 
mycket användbar observationsform, eftersom den inrymmer möjlig-
heter att fånga både verbal och icke verbal interaktion. Dessutom finns 
med denna metod möjligheten att inbegripa delar av kontexten som är 
betydligt mer problematiskt att fånga med andra observationsmetoder, 
dvs att mycket av situationen runt det fenomen som är i fokus kan in-
fångas och användas på ett annat sätt än vad som är möjligt vid obser-
vationer med enbart papper och penna (Lindahl, 1995). 
 Inom den etnografiska forskningen har bl a Erickson (1986) förordat 
användande av video som observationsmetod. Videoobservationer har 
använts vid forskning kring det tidiga samspelet mellan mor och späd-
barn (Trevarthen, 1979) och i en studie kring samspel mor/far/barn 
(Wiberg, 1990). Metoden har företrädesvis använts vid forskning då 
den icke verbala kommunikationen varit av intresse, t ex vid interak-
tionsforskning med hörande blinda barn och deras föräldrar (Preisler, 
1993) och med döva respektive hörselskadade barn (Heiling, 1993; 
Tvingstedt, 1993). Inom förskole- fritidshemsområdet har video som 
observationsmetod använts av bl a Lindahl (1995), Rubinstein Reich 
(1993) och Ursberg (1996). Vid videoregistrering finns möjligheten att 
gå tillbaka och göra om observationer upprepade gånger. Stern (1996) 
framhåller videoobservationernas stora fördelar avseende studier av 
samspel. En av de stora fördelarna, menar Stern, är att man när man 
gång på gång går tillbaka och tittar på samma sekvenser slutligen kan 
sägas lära sig ett material ”utantill”. Om man vet vad som ska komma 
sedan tidigare, kan man betrakta skeendet ur annan synvinkel. Om man, 
som fallet är i denna studie, iakttagit barnens signaler och lärt sig dessa 
”utantill”, kan man koncentrera sig på pedagogernas responser och där-
efter den övriga kontexten. Samspelets struktur och funktion blir därvid 
tydligare. Det ges tillfälle att både få tidigare iakttagelser bekräftade 
och kunna göra nya upptäckter (Stern, 1996). Dessutom finns det goda 
möjligheter för medbedömare att gå in i materialet och bekräfta eller 
revidera gjorda iakttagelser. Detta har utnyttjats i samband med den här 
studien och beskrivs närmare i kapitlet kring studiens trovärdighet.  
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6.5.1.3 Genomförandet och urvalet av situationer vid videoobserva-
tionerna 

De flesta pedagogerna uppgav sig inledningsvis reagera för kameran 
för att de senare glömma bort den, medan någon uttryckte att hon blev 
påverkad av att känna sig observerad vid filmandet under i stort sett 
hela perioden. Barnen verkade bli förvånansvärt lite påverkade av ka-
meran. De fick inledningsvis titta på den och prova att filma och de 
flesta var mycket intresserade av detta. När jag därefter var mer distan-
serad observatör och stod utanför deras aktiviteter och filmade, fick jag 
en upplevelse av att barnen uppfattade mig som någon som ”flöt in i 
väggen”, någon mer neutraliserad. Tecken på detta var att de, till skill-
nad från situationer utan kamera, sällan tilltalade mig när jag filmade. 
Lindahl (1995) beskriver liknande upplevelse i sin avhandling som ba-
seras på videoobservationer på småbarnsavdelning.  
 Fokuseringen var som tidigare nämnts interaktionen mellan peda-
gogerna och barnen. Av den anledningen filmades framför allt situatio-
ner med pedagoger och barn närvarande. Lekte exempelvis barn själva i 
ett rum under en längre period filmades inte denna situation. Vid val av 
olika situationer med pedagog-barninteraktion var ambitionen att få en 
någorlunda jämn spridning mellan de olika pedagogerna. Många prak-
tiska skäl gjorde att vardagsverkligheten inkräktade på denna planering. 
Anledningar till detta kunde vara pedagogernas sjukdom, andra arbets-
uppgifter, snedfördelning av uppgifter som att hålla i samlingarna och 
liknande. Vikarier som tillfälligt vikarierat på förskolorna har tillfrågats 
om sitt eventuella deltagande i videofilmningen och avgett olika svar. 
Alla kunde tänka sig vara med i bild med ett undantag. Beslutet att inte 
ha med vikarier i den slutliga analysen av observationsmaterialet fatta-
des av mig, eftersom jag tyckte det var betydelsefullt att observatio-
nerna innefattade samma personer som intervjuades. Vid genomgång 
av vikariesekvenserna från förskolan Rosen, vilka var flest, beslöts att 
dessa skulle analyseras och användas som ett material redovisat sepa-
rat.  
 Kontext i form av olika grad av vuxenledning var ytterligare ett fo-
kus. Ambitionen var därför även att få en spridning av olika grader av 
vuxenledning i de observerade situationerna, vilket nämnts tidigare. De 
delvis vuxenledda situationerna fick stor övervikt, eftersom dessa inne-
fattar flera olika aktiviteter under en dag på en förskoleavdelning. 
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6.5.1.4  Intervjuerna  

Intervjuerna behandlade olika områden, som hade koppling till de for-
mulerade frågeställningarna.  
 Intervjuerna genomfördes individuellt då varje pedagogs uppfatt-
ningar var viktiga att fånga. Detta är ett sätt att undvika kollektivisering 
vid intervjusvaren och att i stället få fram personligt färgade svar. En 
intevjuguide utformades, där de för studien betydelsefulla frågeområ-
dena ingick. Betydelsen av att ha denna frågeguide, för att alla fråge-
områden ska komma med i samtliga intervjuer, betonar bl a Kvale, 
(1997). Varje intervjufråga kan bedömas tematiskt och dynamiskt på-
pekar Kvale. Tematiskt utifrån den teoretiska bakgrunden och dyna-
miskt med hänsyn till samspelet mellan intervjuare och intervjuperson. 
Båda områdena fanns som ambition att ha som grund vid utformandet 
av intervjuguiden. Detaljfrågor formulerades, med några undantag, inte 
i förväg eftersom intervjuerna skulle ske i form av enbart delvis styrda 
samtal så att samtalen kunde få ta olika vägar beroende på varje inter-
vjupersons skiftande svar. Frågeområden skulle täckas in och vissa frå-
gor var viktiga att få med. Varje förskollärare fyllde dessutom i ett frå-
geformulär med bakgrundsvariabler (bilaga 1). Frågeguiden består av 
fyra frågeområden (bilaga 2): 

• Beskrivningar av varje barn på den egna avdelningen. 
• Barn och barndom. 
• Barn och könsfrågor. 
• Förskoleverksamheten och pedagogrollen. 

De tillfrågades svar var lika viktiga att bygga vidare på och ställa följd-
frågor kring som de ursprungligt förberedda frågorna. Det är viktigt att 
samtalet delvis får följa sitt eget lopp och så långt möjligt den inter-
vjuades egen logik och tänkesätt (Davies & Esseveld, 1989). Intervjuer-
nas längd blev omkring två timmar vardera. Sju pedagoger inter-
vjuades. Vid ett tillfälle, förutom vid introduktionstillfället träffade jag 
dessutom personalen i grupp för ett samtal kring min närvaro och mitt 
observerande på avdelningen och upplevelserna kring detta (utom på 
den ena förskolan, där jag pratade med pedagogerna en och en).  
 Vidare prövades den ursprungliga idén med att visa videoavsnitt för 
att få dem speglade av berörd personal, den s k stimulated recall-
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tekniken som utvecklades av Bloom (1954). Metoden innebär att man 
tillsammans med den observerade går igenom sitt observationsmaterial 
och med detta som underlag får henne att minnas händelseförloppet och 
kommentera skeendet. Som nämnts ovan skedde detta endast i begrän-
sad omfattning och har därför inte blivit en del av resultatet. 

6.6 Analys  
Enligt flera forskare sker dataanalysen kontinuerligt under hela forsk-
ningsprocessen (Kvale, 1997; Miles & Huberman, 1984). Detta var 
även fallet vid den aktuella studien, där analysen delvis startade under 
själva datainsamlandet, eftersom den typ av kvalitativ undersökning det 
här rör sig om kräver en ständigt pågående reflektion, revidering och 
analys (Patton, 1991). Den analys som inleddes när hela observations-
materialet var insamlat gjordes i olika etapper och då omvandlades in-
samlad data till text och blev härigenom kvalitativt annorlunda. Texten 
har även en distanserande inverkan och detta medför att nya mönster 
träder fram (Ehn & Löfgren, 1982). Båda framträdelseformerna av den 
observerade verkligheten behövs vid denna typ av analys av interak-
tion, där olika uttryck, både verbala och icke verbala är i fokus. Röstlä-
gen, ansiktsuttryck, ljud och synintryck framträder vid granskning av 
videofilmen. Transkriptionen går att sammanföra i långa samman-
hängande textsekvenser som gör att en helhet i form av långa sekvenser 
snabbt går att läsa igenom och att bilda sig en uppfattning om. Det är 
också som om texten i sin mer avskalade form leder till andra iakttagel-
ser än den uttrycksform som filmen med alla sina skiftande framträdel-
seformer utgör. 

6.6.1 Bearbetning och analys av observationsmaterialet 
Interaktionen är utgångspunkten för bearbetningen och analysen av 
materialet, genusaspekten är central. Dessutom är kontextskillnader en 
del av analysen 
 Barnens kronologiska ålder i undersökningsgruppen sträcker sig från 
drygt ett till drygt tre år. Det innebär att barnen enligt Sterns indel-
ningsgrund i olika självdomäner ligger mellan en känsla av ett subjek-
tivt själv och en känsla av ett verbalt själv. En viktig grundtanke i 
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Sterns teoribildning är dock att samtliga självnivåer har betydelse under 
påföljande självutvecklingsdomäner och även under resten av livet 
(Stern, 1991a). En följd av detta blir att barnens relaterande på kärn-
självsnivån fortfarande har stor betydelse under den tidiga utveckling 
det här rör sig om och att även denna tidiga relaterandedomän blir in-
tressant att studera. 
 En majoritet av barnen har uppnått den verbala nivån och detta får 
naturligtvis konsekvenser beträffande initiativ till samspel och kontakt-
möjligheter överhuvudtaget, vilket kommer att föras resonemang kring 
i resultatdelen. Det intersubjektiva relaterandet har stor betydelse för 
barns utveckling såväl kognitivt som socialt och emotionellt. Delandet 
av upplevelser, ömsesidigheten och delandet av känslor, som är viktiga 
områden för denna relaterandedomän har visat sig vara betydelsefulla 
aspekter för både lärande och subjektivt växande (Klein, 1989; Stern, 
1991a). Att kvinnliga pedagogers relaterande till flickor och pojkar på 
den intersubjektiva nivån kan vara genuspåverkade och därför ta sig 
olika uttryck är sannolikt. Man kan tänka sig att delandet av upp-
levelser skiljer sig mellan kvinnlig pedagog och flicka respektive 
kvinnlig pedagog och pojke och att intonande av känslor kan variera 
och vara genusrelaterade. Tonar pedagoger in eller ger gensvar på 
samma sätt när en flicka skriker och är aggressiv som när en pojke gör 
samma sak?  
 Relaterande på en intersubjektiv nivå har dessutom visat sig vara 
ofta förekommande i observationsmaterialet och kontext- och genus-
aspekten blir därför intressant att studera, då det finns ett relativt stort 
material att tillgå.  
 Relaterande på kärnsjälvsnivå med signaler om önskan till samspel 
och svar på dessa i form av leenden, varma blickar, smekningar och 
kramar är ett relativt outforskat område inom förskoleverksamheten. I 
vilken utsträckning det förekommer på förskola och om det är genus-
relaterat är av speciellt intresse, eftersom det är ett nytt forsknings-
område. Det har visat sig vara svårt att samla in ett stort material kring 
detta område, då blickar, ögonkontakt och fysisk närhet, visat sig svårt 
att registrera och analysera, liksom vid min tidigare studie. En följd av 
detta resonemang har blivit att det intersubjektiva relaterandet är i fo-
kus i resultatdelen. Relaterande på kärnsjälvsnivån är en mindre del av 
resultatdelen och relaterande på den verbala nivån ingår i många exem-
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pel på intersubjektivitet. Analysen av observationsmaterialet gjordes i 
olika etapper och gången i detta analysarbete redovisas i figur 4. 

Genomgång av materialet
i sin helhet

Urval av situationer

Transskribering av
videoobservationerna

Induktiv genomgång av ett
urval av materialet

 i ett genusperspektiv

Moment 1

Moment 2

Moment 3

Moment 4

Förskola  2 Förskola 3Förskola  1

Konstruktion av
kategorischeman

Moment 5

Kategorisering av
delmaterialet

Moment 6

Moment 8

Moment 7

Analys av kategorier
utifrån kontext och genus

Fördjupad genusteoretisk
analys av kategorierna

Kategorisering av hela
observationsmaterialet

Moment 9

Transskribering av video-
observationerna,  fsk 3
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Figur 4.  Översikt av bearbetning och analys av materialet 

Moment 1 
Liksom vid andra undersökningar där video använts som undersök-
ningsinstrument (Preisler, 1993; Rubinstein Reich, 1993) inleddes be-
arbetningen med åtskilliga genomgångar av videomaterialet i sin hel-
het. Parallellt med detta arbete med videomaterialet gjordes, för att få 
en helhetsbild, en genomgång av de övriga observationerna. Detta är ett 
tillvägagångssätt som Erickson (1986) rekommenderar. Observationer-
na med papper och penna är inte så detaljrika som videoobservationer-
na utan har mer formen av dagboksanteckningar. Videoobservationerna 
inbegriper mycket fler detaljer i och med att filmtekniken gör det möj-
ligt att samtidigt observera hela skeenden och flera personers både ver-
bala och icke verbala aktivitet. Av denna anledning blev det främst vi-
deoobservationerna som användes i själva analysarbetet. Inledningsvis 
var det enbart materialet från de två första förskolorna som bearbetades 
och analyserades medan den tredje tillkom senare. 

Moment 2 

Urvalet av situationer inför transkriberingen av videosituationerna gjor-
des. De situationer som sorterades bort var de, där vikarier arbetade 
med barnen i stället för de i studien ingående pedagogerna. Uteleken 
sorterades bort efter flera genomgångar av materialet. Det visade sig 
vara svårt att följa barn och personal på de stora ytorna det rörde sig 
om. Det var dessutom svårt att uppfatta talet utomhus. Även situationer 
som var kortare än en minut sorterades bort. 

Moment 3 
Samtliga utvalda videosituationer transkriberades. Jag har provat två 
olika transkriptionssätt. I det ena fallet, det vanligast förekommande, 
skrevs den verbala kommunikationen ner ord för ord i en vänsterko-
lumn och den icke verbala såsom beskrivning av händelseförlopp och 
kroppsspråk antecknades parallellt i en kolumn bredvid. Ett undantag 
från denna princip är röst- och tonläge som placerats ihop med de ver-
bala uttalandena i den vänstra kolumnen. Det som registrerats som 
kroppsspråk är relativt tydliga kroppsliga uttryck och emotionella ut-
tryck som gester med händer och fötter, tydliga huvudrörelser som 
nickningar och skakanden, känslouttryck som skratt, leenden, skrik, 
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gråt, gnäll. Ögonkontakt har registrerats och transkriberats (däremot 
inte kategoriserats, då denna förekommit utan koppling till verbalt utta-
lande eller någon kroppslig gest). Förfaringssättet med transkribering av 
såväl verbala yttranden och handlingar och kroppsspråk är något som 
Corsaro (1985) använt i sin interaktionsforskning och rekommenderar. 
Ochs (1979) betonar betydelsen av transkribering av den icke verbala 
interaktionen, speciellt i samband med barns interaktion. Ett exempel på 
en representativ transkription finns i bilaga 3. 
 Vid några transkriberingar provade jag en annan modell, där alla 
barninitiativ samlades på vänster sida och alla vuxenresponser på höger 
för att pröva åskådligheten i detta förfaringssätt. Detta som ett sätt att 
förtydliga barnens initiativ till kontakt. Det visade sig dock att den 
förstnämnda modellen med olika kolumner för verbalt och icke verbalt 
uttryck var en bättre transkriptionsform för min analys, varför den blev 
den huvudsakliga transkriptionsformen.  
 När en transkription redovisas i resultatdelen och någon sekvens 
utesluts, exempelvis på grund av att avsnittet blir för långt, redovisas 
detta i form av tre punkter... Vid betoning i verbala uttryck har kursiv 
text använts. 

Moment 4 
Samtliga barninitiativ i det utvalda observationsmaterialet (se moment 
2) granskades och kategoriserades i kategorier som dels växte fram ur 
materialet dels var styrda av min teoretiska utgångspunkt Efter denna 
genomgång utformades ett kategorischema för analys av observations-
materialet. Inledningsvis gjordes analysen och kategorischemat utifrån 
aspekten barnsignaler (bilaga 4). 
 Efter genomgång och kategorisering av datamaterialet ur aspekten 
barninitiativ genomgicks samma observationsmaterial med fokus på 
vuxenresponsen på barnens signaler om samspel. Ett nytt kategori-
schema som byggde på det som utarbetats utifrån de observerade barn-
signalerna utformades för de observerade vuxenresponserna (bilaga 5). 
De kategorischeman som redovisas här är resultatet av åtskilliga om-
arbetningar.  
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Moment 5 

Den tredje förskolans material granskades i sin helhet. Endast några få 
situationer kortare än en minut sorterades bort. Resten av video-
materialet transkriberades.  

Moment 6 
Därefter gjordes ytterligare genomgångar av videomaterialet från samt-
liga tre förskolor för att få en bild av interaktionen barn/pedagoger uti-
från barnens signaler om samspel och pedagogernas svar på dessa sig-
naler. Det sammantagna antalet situationer från samtliga förskolor var 
60 stycken. Situationerna indelades efter graden av vuxenledning och 
fördelade sig enligt följande: 

14  Helt vuxenledda situationer, 
35  Delvis vuxenledda situationer, 
11  Inte vuxenledda situationer. 

Hela det transkriberade materialet analyserades med hjälp av kategori-
scheman (se bilagorna 4 och 5).  

Moment 7  
Eftersom fördelningen av situationer efter graden av vuxenledning per 
förskola och fördelningen av kön bland barnen i varje situation var 
mycket ojämn, gjordes ett urval av olika situationer efter graden av 
vuxenledning med samma antal situationer för varje förskola. Dessutom 
gjordes valet efter kriteriet att situationer med jämnast könsfördelning 
bland barnen var de som valdes ut genomgående. Anledningen till detta 
urvalsförfarande var att det var en majoritet pojkar i hela under-
sökningsgruppen, vilket också fick till följd att i de flesta situationerna 
med sned könsfördelning pojkarna oftast var i majoritet. I vissa situa-
tioner kunde det leda till stor pojkövervikt. 
 Att göra en mer grundlig systematisk genomgång av observations-
materialet i detalj och att göra ett flertal observationer och därefter välja 
ut några typiska situationer för mer detaljerad analys är vanligt inom 
etnografisk forskning (Erickson, 1986; Trevarthen, 1979). 
 Urvalet av observerade situationer omfattade ett lika stort antal från 
varje situationsgrupp indelad efter graden av vuxenledning, sam-
manlagt tio situationer per förskola. Dessutom gjordes valet utifrån att 
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de utvalda situationerna skulle ha den jämnaste könsfördelningen bland 
barnen i varje utvald situation med avsikten att få ett jämförbart materi-
al från de tre förskoleavdelningarna. De utvalda situationerna är sam-
manlagt 30 stycken och de är fördelade per förskola enligt följande: 
 
Helt vuxenledda situationer: 
Tre samlingsstunder. 
 
Delvis vuxenledda situationer: 
En måltid. 
En tambursituation. 
En tvättrumssituation. 
En fruktstund. 
 
Inte vuxenledda situationer: 
Tre inte vuxenledda leksituationer.  

Dessa ovanstående situationer analyserades med hjälp av kategori-
schema. 

Moment 8 
På grund av den sneda fördelningen av såväl situationer som kön, be-
slöts att analysen i ett kontext- och könsperspektiv, skulle göras utifrån 
de jämnt fördelade 30 situationerna nämnda under moment 7. Denna 
ytterligare analys gjordes med utgångspunkt från kategoriserings-
resultatet från dessa situationer (moment 7).  

Moment 9 
Slutligen gjordes en fördjupad genusteoretisk analys utifrån resultat 
som framkommit efter kontext- och könsanalysen i moment 8. 
 Det sammanlagda antalet situationer, följaktligen 30 plus 30, som 
analyserats redovisas i nedanstående tabell. Videoobservationstiden 
som analyserats är sammantaget 11 timmar och 50 minuter. De moment 
som nämndes under moment 2 som inte användes vid kategoriserings-
arbetet såsom utelek, vikariesituationer och situationer kortare än en 
minut är medräknade. Anledningen till detta är att de använts vid 
genomgången av det totala materialet och också gett underlag för hel-
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hetsbilden. Videoinspelningstid som räknats bort är lokalfilmning från 
förskola 1 och 2. Videomaterialet från enbart vikarieledda situationer på 
förskola 1 har senare transkriberats och analyserats och redovisas sepa-
rat för att ge en bild av interaktionen mellan pedagoger och barn när 
inte de ordinarie pedagogerna är närvarande. Detta observationsmaterial 
ingår, som nämnts ovan, och utgörs av fyra situationer med en inspel-
ningstid av 50 minuter. 
 
Tabell 2. Det totala antalet analyserade situationer och den video-

observationstid som bearbetats per förskola 
 

Förskolor Antal registreringar Situationer 

Förskola 1 
Tot tid 4 tim 5 min 
(med viktid) 

 5 
13 
 4 

Helt vuxenledda 
Delvis vuxenledda 
Inte vuxenledda 

Förskola 2 
Tot tid 3 tim 35 min 
 

 4 
12 
 4 

Helt vuxenledda 
Delvis vuxenledda 
Inte vuxenledda 

Förskola 3 
Tot tid 4 tim 10 min 
 

 5 
10 
 3 

Helt vuxenledda 
Delvis vuxenledda 
Inte vuxenledda 

 

6.6.1.1   Kategoriseringen 

Kategoriseringen av materialet har inneburit ett komplicerat arbete och 
det första kategorischemat har reviderats ett antal gånger. Efter varje 
revidering har stora delar av materialet kategoriserats om med syfte att 
testa hållbarheten i, och möjligheten att differentiera mellan, olika kate-
gorier. Tre stora omarbetningar har gjorts där halva observations-
materialet, bestående av de 30 jämnt fördelade situationer jag tidigare 
beskrivit under moment 7, har kategoriserats om. Detta har inneburit en 
ständigt ökande förtrogenhet med det egna empirimaterialet, vilket varit 
till stor nytta i analysarbetet. 
 Några observationer har inte kategoriserats beroende på att de i vissa 
situationer varit omöjliga att registrera i en gruppsituation. Detta förhål-
lande gäller framför allt situationer, ofta samlings- och rörelsestunder, 
då något, och ofta flera barn på en gång avvikit från gruppen. Vid t ex 
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rörelsestunderna har ett stort antal barn avvikit samtidigt och det har 
visat sig omöjligt att ge tolkningen rätt innebörd. För konsekvensen 
skull har sådana situationer där barn avvikit från gruppen eller från den 
vuxna förblivit okategoriserade. Vid förskolan Rosen efter samlings-
stunden ropade alltid barnen: ”Hej då”, när en sång var avslutad. Likaså 
efter avslutad samling skrek alltid några barn ”Jaaa” eller ”Jippii”. Det 
visade sig omöjligt att skilja ut vilka barn som var inblandade i dessa 
rop och de fick därför förbli okategoriserade.  
 Då barnen gnäller eller upprepar något ord om och om igen, har det 
genomgående registrerats endast två gånger vid varje tillfälle. 
 Som kategoriexemplen ovan visat, har sammanhanget ofta en av-
görande betydelse för tolkningen. Vissa av barnens uttalanden eller ges-
ter blir obegripliga utan pedagogens respons på dem. Detta innebär na-
turligtvis ett dilemma. Vad är det som tolkas? Är det verkligen barnets 
signal eller är det den vuxnas uppfattning av den och är denna tolkning i 
så fall den riktiga? För att kunna tolka om den vuxnas respons är den 
rätta uppfattningen av barnets intention, blir studerandet av hela inter-
aktionen i ett sammanhang, inkluderande barnets reaktion på den vux-
nas respons, av betydelse. I ett observationsmaterial av den här typen 
blir naturligtvis den subjektiva bedömningen avgörande men det ständi-
ga omprövandet och revideringen av kategorierna har underlättat möj-
ligheten att göra en konsekvent bedömning. Dessutom har en extra 
handledare, som är speciellt ämneskompetent, bidragit med råd och 
synpunkter vid kategoriseringsarbetet och bistått med handledning vid 
revideringarna. 
 Det som avses med barns signaler i denna studie är signaler till öns-
kan om samspel med pedagogerna. Signalerna har kategoriserats. Kate-
gorierna har vuxit fram efter upprepade granskningar av videomaterialet 
med en kombination av induktivt och deduktivt tillvägagångssätt. 
Sterns (1996) teori i kombination med genusteori har utgjort den teore-
tiska basen för sökandet efter kategorier. Denna teorikombination kan 
synas som en ohelig allians, men min tidigare studie (Månsson, 1996) 
visade att dessa båda teoretiska utgångspunkter kunde ge redskap för 
metodiskt och analytiskt sökande i det empiriska materialet.  
 Det är ett mycket grannlaga arbete att göra dessa kategoriseringar 
och ett antal omarbetningar har gjorts. Vid en del observationer är vissa 
kategorier mycket svåra att skilja ut från varandra, eftersom innebörden 
i ett samspel ibland kan vara mångtydig. Nedanstående avsnitt be-
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handlar kategoriseringsförtydliganden med syfte att ge en beskrivning 
av olika bedömningar och beslut i samband med kategoriutformandet: 
 Att önska få något är en vid kategorisering, vilken innesluter såväl 
önskan om att få någon sak eller mat. Önskan om stöd tillfördes denna 
kategori, eftersom exempelvis gnäll som signal om önskan om stöd från 
en vuxen vid en konflikt med annat barn behövde skiljas ut från sökan-
de efter affektiv kontakt, där den primära önskan är sökande efter käns-
lomässig närhet till en vuxen. 
 Att önska bekräftelse har till skillnad från att dela fokus en subjektiv 
dimension. Barnet är en del av ett sammanhang eller ett skeende och 
vill involvera pedagogen i detta. En form av bekräftelse är att barnet 
visar pedagogerna att man utfört något. Den vanligaste formen för be-
kräftelse är dock inte att få något bekräftat lika med bedömt eller värde-
rat utan ofta söker barnet bekräftelse för något de iakttagit, upplevt eller 
tänkt på.  
 Att önska dela fokus innebär att barnet pekar på saker, ibland i kom-
bination med benämning av det man vill visa. Barnet vill upp-
märksamma pedagogen på något objekt eller företeelse utanför sig 
själv. 
 Att önska affektiv kontakt har oftast på något sätt en fysisk dimen-
sion. Av den anledningen har även fysisk beröring i form av att barnet 
lägger armen på pedagogens knä eller lutar sig mot pedagogens knä 
registrerats i denna kategori, eftersom fysisk beröring har någon form 
av affekt involverad.  
 Att önska uppmärksamhet är ett exempel på en kategori som är svår-
bedömd och som ursprungligen inte fanns med, men efter genom-
gripande diskussion med en ämneshandledare lades denna kategori till 
de övriga. Eftersom flera av de övriga kategorierna skulle kunna inne-
fatta en önskan om uppmärksamhet, har denna kategori fått fungera 
som restkategori. När de övriga kategorierna inte kunnat innefatta en 
observation, har önskan om uppmärksamhet använts.  
 Protestera/avvisa innebär att barnen protesterar mot att göra någon-
ting eller avvisar något, vilket innebär en svagare protest. Inledningsvis 
var protest och avvisning skilda åt, men det visade sig i flera situationer 
omöjligt att skilja ut styrkan i barnens avvisande. Dessutom blev regi-
streringarna relativt få, eftersom de skulle registreras då protes-
ten/avvisandet på något sätt var initierad av barnen och inte ett direkt 
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svar på ett vuxeninitiativ. Eftersom det ligger i protestens natur att det 
är en reaktion på någons handlande eller utsaga, blev det problematiskt 
att följa riktlinjen innebärande barninitiativ, som gäller de övriga kate-
goriseringarna. Anledningen till att denna kategori ändå inrymts bland 
de övriga är, att protesten/avvisandet i sig är ett starkare uttryck för 
barninitiativ på en vuxensignal än de flesta övriga. De protes-
ter/avvisningar som inte registrerats är de som är reaktioner på direkta 
frågor eller tilltal till det aktuella barnet.  
 Fråga växte fram efter en första kategorisering av materialet, då ob-
servationerna tydde på att det var relativt få frågor i materialet och att 
detta förhållande borde undersökas närmare. Dessutom kunde genus-
aspekten vara en betydelsefull aspekt av en kategori som fråga. De ob-
servationer som registreras som fråga är direkta frågor. Flera utsagor 
från barnen i påståendeform kunde eventuellt registreras som fråga, 
men har i de kontext de uttalats, ofta tolkats som en önskan om be-
kräftelse från barnens sida. Exempel på detta ges i de slutgiltiga kate-
gorierna, som redovisas i följande kapitel. Exempel på samtliga katego-
rier finns i avsnitt 7.2. 
 Affektintoningar (se vidare teorikapitlet, s 67) ingår inte i kategori-
schemat och har analyserats separat. Affektintoningar sker enligt Stern 
(1991a) mestadels flera gånger per minut och då i en subtil form endast 
uttryckt i ett tonläge eller ett blicksamspel. Eftersom sådana subtila af-
fektintoningar inte varit möjliga att registrera och analysera i den här 
typen studie, har jag fått begränsa mitt urval av affektintoningar. De 
affektintoningar som registrerats har begränsats till situationer med 
samspel mellan ett barn och en pedagog, där barnet tydligt uttrycker en 
känsla av glädje, ledsnad (smärta), ilska, entusiasm, ömhet eller för-
våning i form av skratt, leenden, gråt (gnäll), skrik, smekningar eller 
andra ömhetsbetygelser, ofta i kombination med blickar mot pedagogen 
och eller verbala uttalanden med en känslomässig ton. Enbart blickar 
har exempelvis inte registrerats. För att registreras som affektiv intoning 
har pedagogernas respons varit av samma känslomässiga karaktär som 
barnets och uttryckts i antingen samma kanal som barnet – i en annan 
eller en kombination av flera. Ett exempel kan vara ett barn som smeker 
en pedagog över armen lutar sig och tittar leende upp på henne varvid 
pedagogen ger en smekning tillbaka på liknande sätt, ler tillbaka och 
säger: ”Lille Olle” med öm röst. Pedagogen registrerar barnets känslo-
mässiga uttryck i form av leende och smekning (uttryck för fysisk öm-
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het) ger respons i samma kanal (leende och smekning) och kompletterar 
med ett verbalt uttryck i samma ton. Man har alltså delat en känsla med 
barnet. 

6.6.2 Bearbetning och analys av intervjuerna 
Även intervjuerna transkriberades i detalj. Pedagogernas beskrivningar 
av barnen på den egna avdelningen var av särskilt intresse vid analysen. 
Dessa beskrivningar analyserades som berättelser om barnen, framför 
allt ur genusperspektiv. Samtliga pedagoger gav en beskrivning av varje 
barn i sin grupp. Anledningen till att pedagogerna ombads göra dessa 
beskrivningar av barnen var, att se om det var möjligt att finna gemen-
samma genusteoretiska mönster genom deras berättelser. Dessa mönster 
granskades därefter för att ge underlag till att undersöka pedagogernas 
föreställningar om barn i ett genusperspektiv. Ett annat syfte var att föra 
en diskussion om pedagogernas föreställningar om barn och genus i 
relation till den observerade interaktionen. 
 Inledningsvis skrevs berättelsen om varje barn ut, en berättelse per 
pedagog och barn. Därefter nedtecknades samtliga benämningar som 
användes om barnen. Om en och samma benämning om ett barn an-
vändes flera gånger av samma pedagog, registrerades det bara en gång. 
Anledningen var bl a att en pedagogs talstil var att upprepa ett uttalande 
ett antal gånger. För att denna pedagogs beskrivningar inte skulle domi-
nera materialet gjordes denna begränsning. Därefter sorterades mate-
rialet i stora övergripande kategorier. 
 Efter denna kategoriseringsprocess skedde en uppdelning av mate-
rialet i flickor och pojkar från de två första institutionerna, förskolorna 
Rosen och Linet. Senare gjordes en analys av den tredje förskolans Tu-
van intervjusvar, varvid vissa kategorier reviderades och komplet-
terades. 
 Därefter gjordes ytterligare en analys av de framkomna kategorierna 
och jämförelser gjordes mellan uttalanden om flickor och pojkar varpå 
kategorierna analyserades i ett genusteoretiskt perspektiv. Efter denna 
analys framkom olika genusrelaterade mönster. Dessa redovisas som 
pedagogernas föreställningar, vilket sker dels i tabellform, dels i kom-
menterande text i kapitel 8.1. 
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 Även de övriga intervjusvaren kring barn/barndom, förskoleverk-
samhet och genus bearbetades och analyserades. 
 Pedagogernas svar kring förskoleverksamhet och avdelningsarbete, 
fick även ge bidrag till bilder av barnet. Analysen av intervjumaterialet 
inleddes med en indelning av svaren i svarsområdena: 

• Barn-barndom, 
• barn-genus och 
• pedagog-genus. 

 
Därefter skedde en öppen kodning i form av nyckelord av svaren i dessa 
svarsområden. Nästa moment innebar en kategorisering utifrån de 
mönster som framträdde ur de samlade nyckelorden inom varje område. 
Kategorierna växte fram dels ur det empiriska materialet, dels utifrån 
mina teoretiska utgångspunkter. Anknytningen till Stern gjorde att frå-
gor kring pedagogens förhållningssätt fokuserades. Dessutom påver-
kades kategoriseringen av styrdokumentens bild av det lekande respek-
tive lärande barnet. 
 Den sista fasen innebar en genomgång av samtliga kategorier inom 
de olika områdena för att se samband och likheter respektive skillnader 
dem emellan.  
 Den tredje förskolans intervjumaterial, som insamlades vid en senare 
tidpunkt, transkriberades. Därefter bearbetades inledningsvis de ut-
skrivna texterna med beskrivningarna om barnen. Beskrivningarna bok-
fördes liksom vid genomgången av de två första förskolorna med en 
uppdelning efter kön och därefter gjordes en jämförelse med den tidiga-
re kategoriseringen. De uttalanden som kunde sorteras in i de tidigare 
kategorierna registrerades. Vissa frekventa uttalanden innefattades inte i 
indelningen från de två tidigare undersökta förskolorna, varför två nya 
kategorier bildades, nämligen motorisk rörlighet och gränstestande.  
 Därefter upprepades genomgången av de två tidigare förskolornas 
barnbeskrivningar med syfte att undersöka förekomsten av svar till-
hörande de två nya kategorierna. 
 Svaren på den andra intervjudelens frågor kring barn, förskoleverk-
samhet och genus granskades och en öppen kodning gjordes. Därefter 
gjordes en jämförelse med de tidigare kategoriseringarna från de två 
andra förskolorna. De visade sig till stor del stämma överens med de 
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redan existerande kategorierna och intervjusvaren fördes in i lämplig 
kategori och de avvikelser som fanns registrerades. 
 Avsikten med den del av intervjuerna, där beskrivningar av barnen 
gjordes för att sedan delas upp efter könstillhörighet, var att undersöka 
pedagogernas föreställningar om barn och genus. Det var ett sätt att 
försöka komma förbi kollektiva, generaliserade uppfattningar om köns-
frågor. Detta visade sig vara ett metodologiskt mycket användbart till-
vägagångssätt. I licentiatavhandlingen, då pedagogerna i intevjuform 
svarade på frågor om flickor och pojkar, förskoleverksamhet och jäm-
ställdhet, visade det sig svårt att få fram underliggande föreställningar 
om kön vid den typen frågor.  
 Syftet med den andra delen av intervjun med frågor kring barn och 
barndom, förskoleverksamhet och genus, var att använda tolkningen av 
svaren till en diskursiv anknytning till styrdokumentstexterna, vilka 
redovisats i bakgrundsdelen. 

6.7 Studiens trovärdighet 
Frågan om validitet vid kvalitativa undersökningar är mycket kompli-
cerad och intressant. Validitetsresonemanget måste vid denna typ av 
undersökningar kopplas till epistemologiska och filosofiska frågor. 
Vad är kunskap? Finns det något objektivt sant eller falskt? Vad är 
forskningens syfte? Två polära ståndpunkter existerar: 

• Det är möjligt att nå objektiv kunskap genom användande av rätt 
metoder. 

• Det är inte möjligt att nå objektiv kunskap därför att den enda för 
människan tillgängliga kunskapen är subjektiv och relativ. (Pol-
kinghorne, 1993.) 

 
Den kvalitativa forskningens epistemologi ligger närmast den sist-
nämnda. Frågorna som ställs av forskaren har väckts utifrån hennes 
eller hans intresse, kunskaper, erfarenheter och engagemang och de 
grundar sig på kulturella och kontextuella sammanhang. Subjektiviteten 
blir härmed något positivt. Vem forskaren är och vilka teoretiska kun-
skaper och konkreta erfarenheter hon eller han har inom ämnesområdet 
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ökar möjligheten att ställa relevanta frågor. Möjligheten att tolka det 
observerade och förstå det aktuella fenomenet ökar (Kvale, 1989). 
 Kvale menar att explorativa studier kan valideras genom upptäckt av 
samband som kan öka förståelsen av det undersökta. Han använder 
begreppet ekologisk validitet vid de undersökningar som försöker av-
täcka komplexa interaktioner i vardagsverkligheten (Kvale, 1989). 
 Att använda en mångfald metoder för att få svar på sina frågor är ett 
sätt att öka validiteten. Patton (1991) för också ett resonemang om att 
ett flertal teoribildningar som förklaringsgrund till det aktuella feno-
menet ökar validiteten. Bådadera är aktuella vid denna studie. 
 I och med att forskningen har ett subjektivt drag och kan liknas vid 
en process, där nya frågor ställs på vägen utifrån nya egna upptäckter, 
är det svårt att tänka sig att någon annan kan göra om samma studie 
med samma resultat. Däremot blir, som nämndes ovan i avsnittet kring 
forskarrollen, forskarens intentionalitet, noggrannheten i beskrivningen 
av forskningsvägen och de olika vägval som gjorts och beslut som fat-
tats under vilka premisser en avgörande del av beskrivningen av forsk-
ningsprocessen (Lundgren, 1992). 
 Ett sätt att öka trovärdigheten i en studie, är att använda sig av med-
bedömare för att undersöka samstämmigheten i olika bedömningar, 
vilket har utnyttjats i denna studie. Medbedömaren i det här arbetet är 
en pedagog med erfarenhet och kunskap om förskoleområdet och har 
därmed den förförståelse jag tror är betydelsefull för att på relativt kort 
tid kunna sätta sig in frågeställningarna. En granskning av materialet 
med medbedömare har gjorts vid två olika tillfällen. Sammanlagt har 
sex situationer med en spridning över de tre förskolorna granskats med 
utgångspunkt från såväl videoinspelningarna som transkriptionerna. 
Kategoriseringen efter de i kategorischemat redovisade kategorierna 
gjordes. Utfallet var till 95% samstämmigt mellan medbedömarens och 
mina kategoriseringar. Olikheterna i bedömning bestod av: En inte re-
gistrerad signal från ett barn, en barnsignal som registrerats utan att 
vara barninitiativ och en som registrerats som sökande av bekräftelse i 
stället för önskan om att få något. Dessutom diskuterades en vuxenre-
spons, ej tillgodose önskan.  
 Att en studies resultat kan förstås, kännas igen och diskuteras av 
olika människor kan kallas kommunikativ validitet (Kvale, 1989). Kri-
teriet igenkännande är en form av validitetsbedömning. Denna under-
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sökning är diskuterad med såväl praktiker inom den pedagogiska sfär, 
som förskoleområdet utgör, som forskarkolleger. Stora delar av de 
framkomna resultaten har kunnat kännas igen och diskuteras av både 
praktiker och forskare, varför detta validitetskriterium skulle kunna 
appliceras på den aktuella studien och dess resultat.  
 
 Resultatdelen som följer är uppdelad i två kapitel som utgår från de 
två huvudmetoderna: 

• Analys av videoobservationerna. 
• Analys av intervjuerna med pedagogerna (pedagogernas berättel-

se). 
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7 Barnens signaler om samspel och 
pedagogernas respons 

I detta kapitel ges en introduktion till avsnitten om barnens signaler om 
önskan om kontakt med pedagogerna. Därefter följer en innehålls-
beskrivning av de kategorier som analyserats fram ur videomaterialet. 
De kategorier som beskrivs är dels barnens signaler till kontakt dels 
pedagogernas svar på dessa kontaktförsök. Det följande avsnittet byg-
ger på en analys av det kategoriserade observationsmaterialet i ett ge-
nus- och kontextperspektiv. Den avslutande analysen av observations-
materialet redovisas i ett avsnitt kallat genusbygge. 

7.1 Barnens signaler och pedagogernas respons – en 
introduktion 

7.1.1 Barnens signaler om samspel med pedagogerna 
Eftersom barnen i undersökningen är mellan ett och ett halvt och tre år 
gamla är de kroppsliga uttrycken, vilka är kärnsjälvsnivåns signalform, 
mycket betydelsefulla. Det verbala språket har börjat utvecklas men 
fortfarande betyder de icke verbala uttrycken mycket. Naturligtvis skif-
tar användandet av de båda uttrycksformerna beroende på barnens ålder 
inom undersökningsgruppen. Många av de yngsta barnen använder mer 
kroppsliga signaler än de äldre barnen som uttrycker sig mer med ord.  
 De olika nivåerna kring självrelatering är ofta aktuella samtidigt i ett 
flertal situationer. Det rör sig om skilda former av samma livsloppste-
ma som utvecklas i en följd, t ex fysisk intimitet under kärnrelatering 
och subjektiv intimitet under intersubjektiv och verbal relatering.  
 Ibland använder barnen hela kroppen för att signalera något. Genom 
att bara ställa sig framför den vuxna och hänga lite med huvudet eller 
genom att ställa sig och hoppa upp och ned på golvet kan barnet få upp-
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märksamhet. Att använda handen eller ett finger för att peka på något 
och därigenom försöka fånga den andras uppmärksamhet förekommer i 
olika situationer. (Pekrörelsen är ju en tidig form av sökande av gemen-
samt fokus.) Att beröra någon är ett annat sätt som används för att 
fånga uppmärksamhet eller få kontakt.  
 Att endast genom en blick signalera önskan om samspel har varit 
svårt att analysera men är något som har observerats vid flera tillfällen. 
Det exempel som följer är hämtat från förskolan Rosen med pedagogen 
Ada vid en påklädningssituation i tamburen när barnen är på väg till 
utelek. Under den första delen av observationen uttrycker sig Arvid och 
får respons enbart genom blickkontakt: 

Arvid sitter på bänken och ser ledsen ut och tittar på Ada. Ada till Arvid: 
”Har du tappat din napp? Du får ta den”. Hon tittar på honom. Arvid gli-
der ner från bänken och tar nappen. Arvid tar Ada på knät och ser ut som 
om han ska gråta. Ada: ”Vad är det? Vad är det?”. Ada knyter först 
Arvids mössa. Hon kramar honom och klappar honom lite på ryggen och 
leder honom ut i den yttre hallen. 

 
De flesta interaktionssituationer innebär samspel där olika relaterande-
domäner är inblandade samtidigt och omöjliga att separera från var-
andra. Det finns, som ovan nämnts, inte heller några egentliga gränser 
dem emellan eftersom de är teoretiska konstruktioner. De flesta regi-
streringarna av samspel försiggår på intersubjektiv och verbal nivå.  
 Vissa signaler till pedagogerna från barnen har det enda syftet att de 
ska leda till känslomässig kontakt med de vuxna och detta sker på olika 
sätt. Sådana kontaktinitiativ från barnen sker, som nämnts ovan, på 
kärnsjälvsnivå. Barnen uttrycker en önskan om nära, fysisk, ordlös kon-
takt som inte har något annat syfte än just närhet till en vuxen. De regi-
streringar om samspel på kärnsjälvsnivå som gjorts har benämnts att 
önska affektiv kontakt. 
 Hur mycket barnen använder det verbala språket är framför allt ål-
dersrelaterat men är också kontextbundet. De yngsta barnen i under-
sökningen, ett och ett halvtåringarna, uttrycker sig vebalt, men oftast i 
ettordssatser och oftast kombinerat med kroppsspråk. Bland de äldre 
barnen, från två och tre år, är naturligtvis skillnaderna i verbalt uttryck 
stora. Det är emellertid svårt att göra jämförelser mellan barnen enbart 
utifrån ålder. 
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 Genusaspekten vad gäller det verbala språket är interagerande med 
andra aspekter som exempelvis språklig kompetens och mognad. Några 
barn mellan två och ett halvt och tre år talar mycket, med långa me-
ningar och stort ordförråd. Detta påverkar möjligheterna till kontakt 
med pedagogerna, vilket gör att ålder är en faktor som har betydelse i 
detta sammanhang.  
 Olika kontext ger skillnader utifrån såväl könsaspekt som verbal 
kompetens. I vissa sammanhang verkar kön betyda mer för kommuni-
kationen än förmåga att uttrycka sig verbalt, vilket framför allt gäller de 
barn som är i tvåårsåldern och oftast talar mer än i ettordssatser (den 
verbala domänen enligt Stern). Ett exempel på detta är de s k sam-
lingarna, som är en traditionell skolliknande situation med tydlig vuxen-
ledning. I dessa sammanhang dominerar de äldre barnen och bland dem 
pojkarna. Flickorna tar mindre initiativ än i situationer med lägre grad 
av vuxenledning, medan pojkarna tar initiativ och dominerar. Detta 
behandlas i ett senare avsnitt. 

7.1.2 Pedagogernas svar på barnens signaler 
Något som är påfallande vid en analys av observationerna är att pedago-
gerna verkar tolka barnens signaler utifrån det som uppfattas vara bar-
nens intentioner. Ibland kan signalerna bestå av enbart blickar, leenden, 
gester eller ljud, men de ger trots detta upphov till tolkningar från per-
sonalens sida vilka, enligt barnens reaktioner, verkar vara rätt upp-
fattade. När pedagogerna inte ger något svar alls kan det exempelvis 
bero på att barnen upprepat samma sak åtskilliga gånger tidigare eller 
att något annat distraherar, t ex att något annat barn börjar prata eller 
liknande. Detta illustreras av följande observation från middagsbordet 
vid förskolan Linet med pedagogen Frida och tre barn: 

Olle pekar på Fridas glas. Frida ger ingen respons till Olle, utan vänder 
sig till Rita (som har sin plats vid ett annat bord) som kommit fram till de-
ras bord och ställt sig och tittar på Frida. Frida: ”Hej Rita”. 

 
Pedagogerna visar också stor förmåga att tolka barnens icke verbala 
signaler och enstaka ord. Följande exempel är hämtat från Linets för-
skola vid middagsbordet där pedagogen Frida sitter och äter med Olle 
och Greta: 
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Greta vänder bort huvudet när pedagogen Frida ska börja mata henne. 
Frida: ”Gurka är gott, ummm”. Olle gör ljud och pekar på sin tallrik med 
gurka på. Frida: ”Du har också gurka där ja”. 

Det händer att barnen inte kan uttrycka vad de menar och pedagogen 
inte kan tolka deras icke-verbala signaler. Detta exempel som följer är 
hämtat från en middagsstund vid förskolan Rosen med pedagogen Bea 
och tre barn: 

Tilda rör gardinen. Pedagogen Bea tar bort hennes hand och säger något 
tyst. Mårten: ”Den”, och tittar mot gardinen. Bea tittar mot Mårten och 
sen mot gardinen: ”Umm”. Laban pekar mot gardinen och tittar på Bea. 
Ingen respons från Bea. Mårten pekar mot gardinen igen och gör ljud och 
tittar på Bea. Bea tittar frågande mot Mårten. 

I nästa avsnitt följer den slutliga redovisningen av kategorierna. Denna 
kategoriindelning har fått sin slutliga utformning efter upprepade 
genomgångar av hela videomaterialet. 

7.2 Kategorisering av barnens signaler 
De kategorier som vuxit fram ur observationsmaterialet framgår av föl-
jande avsnitt där de redovisas med konkreta exempel från observations-
materialet. 

Att signalera 
• önskan om att få något, 
• önskan om bekräftelse, 
• önskan om delat fokus, 
• önskan om uppmärksamhet, 
• protest eller avvisande, 
• önskan om affektiv kontakt samt 
• fråga. 

 

Önskan om att få något 
Innebörden i denna kategori är att barnen ger signaler om önskan att få 
något konkret, att få vuxenstöd i en aktivitet eller konflikt alternativt att 
få hjälp med någonting. Följaktligen är detta en vanligt förekommande 
kategori vid registrering av måltider samt på- och avklädningssitua-
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tioner. Följande observation från förskolan Rosen med pedagogen Ada 
illustrerar detta: 

Barnen håller med pedagogernas hjälp på att klä på sig för att gå ut och 
leka. Monica kommer med sina vantar i handen och ställer sig framför 
pedagogen Ada och håller fram dem. Ada till Monica: ”Du behöver inte 
den (en halskrage) idag. Det är inte så kallt. Du behöver inte vantarna hel-
ler”. 

 
Önskan om bekräftelse 
För att få bekräftelse på att man utfört något visar ibland barnen något 
man gjort för pedagogerna. Exemplet som följer utgörs av två observa-
tioner från förskolan Rosen. Pedagogen Bea sitter på golvet i lek-
rummet och ritar med fem barn: 

Eskil visar sin teckning för Bea. Bea svarar: ”En till grön”. Eskil: ”Till 
mamma, till min mamma”. Bea: ”Ja då blir mamma glad”. 

 
Följande situation utspelas i tvättrummet där pedagogen Disa har bytt 
blöjor på några barn. Tidigare har hon målat med barnen, då Peter var 
en av dem som deltog: 

Peter pekar ut mot matrummet: ”Titta måla”. Disa: ”Ja det har du målat 
Peter”. Peter: ”Målat, det är målat”. 

 
Den vanligaste formen för bekräftelse är inte att få något bekräftat i 
betydelsen att få något bedömt eller värderat, utan ofta söker barnen 
bekräftelse på något de iakttagit, upplevt eller tänkt på. Följande obser-
vation är ett exempel på önskan om bekräftelse på en iakttagelse. Den 
är hämtad från förskolan Linet där Olle sitter och äter middag vid peda-
gogen Fridas bord. En stor del av måltiden upptas för Olles del av vem 
som fått eller inte fått en citronskiva i sitt vattenglas. 

Olle: ”Frida, Frida” (tittar på pedagogen Frida och skakar intensivt på hu-
vudet). Olle pekar på Fridas glas. Frida: ”Nej, jag har inte fått någon ci-
tronskiva, nej”, och Frida skakar på huvudet och tittar på Olle. Frida: ”Du 
fick citronen”.  

Att på det här sättet önska bekräftelse på en tanke är den vanligaste 
kategoriseringen vid de Helt vuxenledda situationerna. Följande exem-
pel är på samlingar på förskolan Tuvan med pedagogen Viktoria: 
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Man har just sjungit sången ”Stor våg, liten våg”. Då säger plötsligt Mar-
tin: ”Det finns fiskar i vattnet”. Pedagogen Viktoria frågar: ”Vad sa du?”. 
Martin mumlar något och Jill säger: ”Vi tar fiskarna”. 
Vid en samling på förskolan pratar pedagogen om vilka färger barnen har 
på kläderna. Martin säger då plötsligt: ”Jag har Bamse hemma”. Eva sä-
ger: ”Jag har Bamse hemma”. Pedagogen Viktoria svarar: ”Men nu ska vi 
titta på kläderna. Om jag sjunger om en färg och om ni har den så får ni 
gå ut och sätta er på er stol, så ni får titta noga nu, så får fröknarna hjälpa 
er lite grann så kan ni nog”. 

 
Kommentar: Vissa registreringars tolkning bygger helt på inplaceringen 
i en kontext. På grund av deras begränsning hade de annars varit omöj-
liga att tolka. Följande exempel är från en lekstund på förskolan Rosen 
med pedagogen Bea: 

Bea sitter med några av de yngsta barnen på golvet i lekrummet. Tilda 
kommer mot Bea som pratar med Arvid som burit med sig några leksaker 
och visar Bea. Tilda säger till Bea: ”Rurrn, rrrrn”. Bea svarar: ”Rrrn, rrn”. 

 
Att denna registrering tolkats som förmedlande av bussljud och katego-
riserats som önskan om bekräftelse beror på att Tilda precis tidigare 
sagt: ”Titta – buss”. 

Önskan om delat fokus 
Barnen pekar på saker, ibland i kombination med benämning av det 
man vill visa, och verkar vilja dela fokus med de vuxna. Exemplen som 
följer är båda hämtade från förskolan Linet. Den första observationen är 
hämtad från en middagssituation med pedagogen Emma och tre barn. 
Nina som varit på toaletten kommer tillbaka till matbordet. 

Nina pekar ut genom fönstret: ”Det kommer snö”. Pedagogen Emma sva-
rar: ”Ja det snöar lite”. Emma tittar ut genom fönstret och tittar sen på 
Nina. Emma: ”Å, hoppas det kommer ännu mer”. 

 
Den andra observationen är filmad vid en samling som pedagogen Frida 
håller i och det är upprop vid tillfället för observationen. 
 Julius pekar ovanför tavlan som man sätter upp bilder på vid sam-
lingen och säger: ”Där hänger paket”. Pedagogen Frida ser lurig ut och 
svarar Julius: ”Ja paket till alla barnen,” och fortsätter därefter uppropet. 
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Önskan om uppmärksamhet  
Denna kategori fanns inte med från början utan har vuxit fram efter 
hand, eftersom vissa situationer tydde på att barnen endast signalerade 
att de ville bli uppmärksammade av de vuxna. Denna kategori före-
kommer relativt begränsat men i alla typer av situationer och har delvis 
fungerat som en restkategori. När barnens initiativ om samspel med de 
vuxna inte passat in i någon av de andra kategorierna har de klassifi-
cerats som uppmärksamhetsönskan. Nedanstående exempel är hämtat 
från en avklädningssituation på förskolan Tuvan med pedagogen Laila: 

Pedagogen Laila hjälper Ebbe, som suttit länge och väntat, av med ytter-
kläderna. Bosse som har klätt av sig, kommer mot Laila och gnäller till 
och kryper upp i fåtöljen bredvid henne. Laila säger till Bosse: ”Du får 
leka lite själv nu”. Bosse sitter kvar en stund och kryper sen ner. 

 
Ett exempel är hämtat från en måltidssituation på förskolan Linet med 
pedagogen Frida: 

Jill petar pedagogen Frida på armen och säger ”Frida, Frida”. Frida tittar 
på Jill och ler. 

 
Denna situation kategoriserades ursprungligen som önskan om affektiv 
kontakt, men kategoriserades senare om till önskan om uppmärksamhet 
(s 143).  

Protest eller avvisande 
Som nämnts i föregående kapitel registrerades inte de protester från 
barnen som var svar på direkta frågor eller uppmaningar till det aktuella 
barnet.  
 Att protestera eller avvisa något är inte vanligt förekommande men 
det finns en genusaspekt vid granskning av totalmaterialet. Hade pro-
test i form av svar på direkt fråga eller påstående från pedagogerna till 
ett enskilt barn registrerats, hade protestregistreringarna blivit betydligt 
fler och pojkdominansen tydlig (se s 126). Följande observation är ex-
empel på en observation som inte har registrerats. Det är en påkläd-
ningssituation på förskolan Rosen och pedagogen Ada är i tamburen 
med några barn som ska gå ut:  

Ada: ”Eskil du får ha din mössa”. Eskil: ”Neej”. Ada: ”Kepsen får du ha 
här inne”. 
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Nedanstående observation är däremot exempel på en registrerad protest 
hämtad från en samlingsstund på förskolan Rosen. Pedagogen Bea hål-
ler i samlingen.  

Vid en samlingsstund med sång, plockar Bea fram en bild på en ko och 
man ska sjunga sången om ”Mamma Mu”. Pedagogen Ada säger: 
”Mamma Muu”. Mårten säger: ”Neej”. 

 
Följande exempel kommer från en samlingsstund som pedagogen Frida 
leder på förskolan Linet:  

Pedagogerna och några barn sjunger: ”Vi komma, vi komma från peppar-
kakeland”. Julius ropar: ”Nej, nej, nej”. Ingen reaktion från pedagogerna. 

 
Exemplet från en Delvis vuxenledd situation är hämtat från förskolan 
Tuvan när pedagogen Viktoria ska byta blöja på Marcus: 

Marcus kommer in i tvättrummet. Viktoria lyfter upp honom på skötbor-
det. Marcus drar ihop ansiktet och gnäller när Viktoria börjar lyfta upp 
honom. Viktoria: ”Kom då, oj”. Viktoria vänder honom på magen. Han 
fortsätter gnälla. 

 

Önskan om affektiv kontakt 
Denna signal uttrycker önskan om affektiv kontakt med pedagogerna. 
Det kan vara ett barn som lutar huvudet i knät på pedagogen och tittar 
med ett leende på henne eller som kommer och sträcker armarna mot 
en pedagog för att kramas. Affektiv kontakt är en kategori som före-
kommer sparsamt i materialet som helhet. Följande observationer är 
hämtade från förskolan Linet; den första utspelas på en samling med 
pedagogen Emma och den andra är en leksituation med pedagogen Fri-
da: 

Vid en samlingsstund på förskolan Linet lägger Olle handen på pedago-
gen Emmas knä. Emma smeker Olle över ryggen. 

Följande exempel är också från förskolan Linet med pedagogen Frida: 
Nina kommer fram mot pedagogen Frida och går mot henne och ler. Frida 
lyfter upp henne och svänger henne i luften, sätter ner henne och sätter sig 
på huk och småpratar med henne. Frida petar på hennes klänning på ma-
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gen och tar henne sen i knät. Sen faller de ner på golvet och rullar runt. 
Frida: ”Ååååå”. 

 

Fråga 
Inom kategorin fråga har, som tidigare nämnts, enbart direkta frågor 
registrerats. Direkta frågor till pedagogerna från barnen är inte heller 
vanligt förekommande. 
 Den verbala förmågan, och därmed åldersaspekten, blir däremot av 
betydelse. I och med att enbart direkta frågor registrerats, är det framför 
allt de äldre barnen som innefattas i dessa registreringar. Följande ex-
empel är hämtat från en middagsstund med pedagogen Viktoria vid för-
skolan Tuvan: 

Vid pedagogen Viktorias bord frågar Jill: ”Ska vi äta kiwi idag?” Viktoria 
svarar: ”Nej idag ska vi äta banan”. 

 
Exemplet nedan är hämtat från tvättrummet på förskolan Tuvan efter en 
badstund i bassäng med de yngsta barnen och pedagogen Laila. De äld-
re barnen har haft rytmik och kommer tillbaka och tittar in i tvättrum-
met: 

Eva kommer fram till tvättrummet. Eva till pedagogen Laila: ”Ska vi 
bada?” Laila svarar: ”Nej, nu får ni göra vad ni vill en stund och sen ska 
vi ha samling”. 

 
Följande observation från förskolan Linet med pedagogen Frida illu-
strerar att kontexten är betydelsefull för tolkningen:  

Pedagogen Frida håller i samlingen och Olle pekar mot madrassen med 
en uttrycksfull min i ansiktet och säger: ”Sitta där”. Frida svarar: ”Nej där 
borta behöver man inte sitta”. Pedagogen Emma tillägger: ”Det är bättre 
att sitta så här lite närmre varandra”. 

 
Olles uttalande registrerades som önskan om bekräftelse. Hans uttalan-
de utan förhistorien hade kunnat tolkas som en fråga: ”Får man sitta på 
madrassen?”. Eftersom kontexten inte alltid är lika tydligt tolkningsbar 
har valet blivit att endast tolka direkta frågor som fråga. 
 Att det förekommer så få frågor stämmer inte med utvecklings-
psykologin som betonar små barns nyfikenhet och frågande i ett och ett 
halvt till två-årsåldern (Evenshaug & Hallen, 1992). 
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7.3 Kategorisering av pedagogsvar på barnens 
signaler 

Utgångspunkten för utformandet av kategorischemat för vuxenrespon-
serna på barnens signaler är kategorierna för barnsignalerna (bilaga 5). 
 Kopplingen till Sterns teori har inneburit att ömsesidighet och de-
lande av upplevelse eller frånvaro av desamma varit i fokus. Vuxen-
svaret på önskan om att få något utgör ett exempel på hur kategorierna 
för vuxenrespons strukturerats: 

• Tillgodose önskan om att få något. 
• Tillgodose önskan om något – utvidga. 
• Ej tillgodose önskan om något. 
• Negligera. 
 

Ovanstående mönster för svarskategorierna avseende vuxenresponserna 
på barnens signaler har alltså följts och utgångspunkten för pedagog-
svarens kategorisering har varit kategoriindelningen av barnens signa-
ler. 
 Efter de initiala genomgångarna av det empiriska materialet, blev 
det tydligt att vissa vuxenresponser gav utvidgade svar till barnen, som 
på något sätt utvecklade de initiativ barnen tagit till samspel. Att vida-
reutveckla ett barninitiativ på detta sätt, innebär ett bekräftande och 
fyller enligt Klein (1989) en viktig pedagogisk funktion. Det blev in-
tressant att även undersöka om det fanns någon könsdifferens i dessa 
responser från pedagogerna till barnen. Som utvidgning av vuxen-
respons har de vuxensvar kategoriserats där man utvidgat barnsignalen 
med enbart tillägg eller byte av det begrepp barnet använt, tillägg av 
något kompletterande begrepp eller ett utvidgande i form av berättelser 
om hela händelseförlopp. Utvidgning har använts vid kategorierna till-
godose önskan om något, dela fokus, ge bekräftelse, ge uppmärksamhet 
och ge svar. Exemplet nedan är hämtat från en samlingsstund på för-
skolan Linet med pedagogen Frida som sitter och lägger tillbaka närva-
rokort på alla barn på avdelningen i en låda. Tidigare har Frida skojat 
med barnen och låtit korten hoppa i lådan och sagt att det är barnen 
som busar. Det är ett exempel på kategorin ge bekräftelse – utvidga: 
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Pedagogen Frida vinkar med korten och lyfter ner alla i lådan. Julius sä-
ger: ”Min med”. Frida till Julius: ”Ja den med och Jane och Jon och de 
som inte är här. De busar inte så mycket”. 

 
Följande exempel är hämtat från en observation på förskolan Rosen vid 
en middagssituation med tre barn vid pedagogen Adas bord: 

Monica: ”En orm som ligger och sover. Monica visar på något (som jag 
inte ser vad det är). Monica lyfter detta föremål i luften. Pedagogen Ada: 
”En orm?” Sven lyfter sina händer högt över huvudet. Monica: ”Titta en 
orm som sover... flyger”. Ada: ”Flyger ormen nu?” Svens tallrik far ner i 
golvet. Ada reser sig upp från bordet och går dit och säger till Sven och 
Monica: ”Det gick inte med flygande orm”... Ada till Monica: ”Så kan det 
gå”. Ada: ”Det var tur att tallriken inte gick sönder. Den var av plast”. 

 
Signaler på kärnsjälvsnivå har varit av ett speciellt intresse. Vuxen-
responserna på barnens signaler på kärnsjälvsnivå har framför allt regi-
strerats under kategorin ge affektiv kontakt. Vid ett begränsat antal ka-
tegoriseringar har vuxenresponsen på exempelvis önskan om upp-
märksamhet blivit ge affektiv kontakt, eftersom pedagogen svarat på 
kärnsjälvsnivå med exempelvis en smekning. Följande exempel är 
hämtat från en fruktstund vid förskolan Rosen då pedagoger och barn 
sitter i en ring på golvet och äter frukt: 

Eskil kryper fram i närheten av pedagogen Ada... Ada till Eskil: ”Vad är 
det Eskil?” Ada smeker Eskil över håret och sätter honom i knät. Pedago-
gen Bea till pedagogen Ada: ”Eskil kom klockan åtta i dag”. Ada till Es-
kil: ”Annorlunda dag i dag”. Ada tittar på Eskil och smeker honom över 
håret. 

 
Kommentar: Eskil kryper fram och sätter sig och söker inte nära kon-
takt med Ada utan sätter sig en liten bit ifrån. Ada vänder sig mot Eskil 
och ger honom smekningar. Hans närmande har kategoriserats som 
önskan om uppmärksamhet, eftersom han inte direkt visar att han söker 
affektiv kontakt genom att söka sig närmare pedagogen eller med gester 
visa att han vill ha affektiv kontakt. Dessutom har vissa responser på 
kärnsjälvsnivå kategoriserats som affektiva intoningar, vilka redovisas 
separat. Stern (1991a) menar att affektiva intoningar ständigt sker i en 
interaktion och att det sker åtskilliga intoningar varje minut. Sådana 
ytterst subtila känslomässiga intoningar, som endast tar sig uttryck i ett 
delat röstläge eller ett uttryck i en delad blick, har inte varit möjliga att 
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registrera inom denna studies ram. Det som registrerats som affektiva 
intoningar i detta sammanhang har varit ett verbalt uttryck eller en gest 
av något slag med tydligt känslouttryck i någon form och ett gensvar i 
verbal eller icke verbal form – eller bådadera – och med samma känslo-
mässiga ton i uttrycket, där upplevelsen av delad känsla är det av-
görande. 

7.4 Barnens signaler i kontext- och genusperspektiv 
Vid en analys av observationsmaterialet i sin helhet var kontextskill-
nader svåra att urskilja, såväl vad gäller barnens signaler rörande öns-
kan om samspel med pedagogerna som pedagogernas respons, i och 
med den sneda fördelningen av dels situationer, dels kön. Såväl de Helt 
vuxenledda som de Delvis vuxenledda situationerna dominerades av 
pojkarna. I de Inte vuxenledda situationerna vid lekstunderna var det 
svårt att urskilja könsskillnader vad gäller barnens initiativtagande till 
kontakt. Detta sistnämnda material är begränsat i relation till det övriga 
och är därför av mindre betydelse (se avsnitt 6.5). Det ger dock en an-
tydan om att det vore av intresse att vidare undersöka om det förhåller 
sig så, att de Inte vuxenledda situationerna är de som uppvisar minst 
könsskillnad vad gäller barnens initiativ till samspel med pedagogerna.  
 Denna redovisning bygger därför på en analys av de 30 situationerna 
med jämn köns- och situationsfördelning beskriven i metodkapitlet (se 
moment 7). 
 Den kontext i vilken barnens initiativtagande till kontakt med de 
vuxna äger rum har betydelse för hur signalerna ser ut, hur mycket bar-
nen signalerar och vad signalerna innehåller. Dessutom samvarierar 
kontext och genus på olika sätt.  
 De institutionella skillnaderna har med stor sannolikhet betydelse för 
utfallet av barnens signalerande. Här beskrivs dock endast de gemen-
samma kontextbundna dragen, i form av olika grader av vuxenledda 
situationer och avvikelser från dessa, vilka framträder över institutions-
gränserna. 
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7.4.1 De helt vuxenledda situationerna 
De situationer som ingår i följande avsnitt består av vuxenledda sam-
lingar och rörelsestunder. Graden av vuxenledning har betydelse. De 
situationer jag valt att kalla Helt vuxenledda, som samlingar och vuxen-
ledda sång- och rörelsestunder, samvarierar med kön. En sammanfatt-
ning av framträdande drag avseende barnens initiativ vid de Helt vux-
enledda situationerna inleder avsnittet. 

Barnens signaler 
• Pojkdominansen är tydlig på samlingarna som är de vanligast fö-

rekommande Helt vuxenledda situationerna. 
• Den vanligast förekommande signalformen är önskan om bekräf-

telse. 
• Avvisa/protestera förekommer vid de Helt vuxenledda situa-

tionerna. Pojkarna framträder i observationerna. 
• Önskan om affektiv kontakt förekommer framför allt vid de Helt 

vuxenledda situationerna. 
 

Det är pojkarna som tar initiativ till interaktion med de vuxna. Vid sam-
lingarna är det pojkar som tar och får mer utrymme. Med utrymme i det 
här sammanhanget menas både barnens egna initiativ till deltagande i 
samlingen och utrymmet för deras svar på frågor initierade av peda-
gogerna.  
 Önskan om bekräftelse är den mest förekommande kategorin. Ibland 
kan det bli långa dialoger mellan en pojke och en pedagog inom sam-
lingens ram. Exemplet nedan är hämtat från en samling på förskolan 
Linet med pedagogen Frida. Man har just sjungit om ”Pepparkaks-
gubbarna”: 

Pedagogen Frida: ”Kan ni göra hattarna på sned?”. Pedagogerna Emma, 
Frida och barnet David gör hattrörelsen (formar en hatt med händerna). 
Frida lägger ner pappersgubbarna som hon har i samlingen. Frida: ”Hej 
då pepparkaksgubbarna”. Julius gör rörelse mot huvudet och tittar på Fri-
da. Julius tar sig på huvudet igen: ”Hattarna, Juliushattarna”. Frida: ”Är 
det Juliushattarna du säger?”. Julius: ”Nej”. Frida: ”Kan du göra mig en 
tjänst Julius?”. Frida tittar på Julius och pekar mot julstjärnan... Frida: 
”Om du springer å...å tända den så den lyser”. Julius springer mot fönst-
ret. Julius: ”Ja, ja” (glad). 
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Nedan följer ett exempel på en observation där en pojkes initiativ-
tagande leder till stor uppmärksamhet från pedagogens sida. Obser-
vationen är hämtad från en samling på förskolan Tuvan med pedagogen 
Viktoria som håller i samlingen: 

Pedagogen Viktoria: ”Vet ni vad, nu får vi titta på kläderna igen. Vad vi 
har för färger?”... Martin: ”Jag har inte någon färg”. Viktoria: ”Du har 
beiga byxor och så har du blått på din tröja och Sonja har blått på sin och 
vad har Jens för färg på sin tröja? Vet du vad det är för färg?”. Jens tittar 
på Viktoria och ler. Martin: ”Likadan som på mina strumpor”. Viktoria: 
”Ja vad var det för färg?”. Martin: ”Grön”. Viktoria: ”Nej inte grön. Blå 
tröja har Jens”. Martin: ”Det hade jag i går”. Viktoria: ”Ja det hade du i 
går”. Sonja: ”Jag har blå tröja”. Martin: ”Det har jag med mig på dagis”. 
Viktoria: ”Ja, ja det har du och vad har Bosse?”. 

 
På förskolan Linet söker framför allt pojkarna affektiv kontakt. Följande 
exempel är hämtat från förskolan Linet under en samling som Emma 
håller i. Det är upprop av barnen:  

Rita svarar: ”Julius”, sedan Pedagogen Emma hållit upp ett namnkort 
med Julius namn på. Emma: ”Ja, Julius och är Julius här idag? Är du här 
idag?” (vänd mot Julius). Julius nickar. Emma: ”Ja det är du” (med öm 
röst). Julius lutar sig mot Emma. Julius hänger över Emmas knä och ser 
nöjd ut. Emma lägger armen om Julius. 

 
Bland de protester som finns kategoriserade, är följande observation ett 
typiskt exempel. Någon föreslår eller börjar sjunga en sång och en poj-
ke protesterar. Det är samling på förskolan Rosen under ledning av pe-
dagogen Bea. Hon sätter upp bilder som illustrerar sångerna på en tav-
la: 

Pedagogen Bea har satt upp en bild på ett öga och pekar på sitt öga. Peda-
gogerna och något barn sjunger ”Om jag var ett öga skulle jag, blinka, 
blinka varje dag”. Mårten som sitter bredvid Bea säger: ”Nä”. Bea till 
Mårten med kraft: ”Vaaa? Nu är det en katt och en gris och en ko”. Bea 
sätter upp nya bilder och tittar på Mårten. 

Pedagogernas respons 
Pojkarnas utrymme tydliggörs i pedagogernas svar i samlingarna och 
sammanfattningsvis framträder vissa mönster: 
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• Kategorin utvidga som svarssignal är till stor del riktad mot poj-
karna.  

• Accepterande respektive avvisande/negligerande av barnens pro-
tester förekommer i samma utsträckning. 

• Ge affektiv kontakt förekommer begränsat och framför allt på en 
av förskolorna. 

 
Observationerna visar att pojkarna får mer utrymme i pedagogernas 
respons. 
 Att utvidga barnens svar förekommer på samlingarna och pojkarna 
får mer utvidgade svar än flickorna. Nedan följer några observationer 
från förskolan Linet. Samlingen som pedagogen Frida håller i, ska pre-
cis ta sin början och man håller på att sätta sig: 

Julius: ”Mina med” (pedagogen Frida har tagit Luddes strumpor). Julius 
tar på sina fötter och tittar på Frida. Frida förvånat: ”Va, ska vi inte ha 
strumpor?”. Tittar på Julius och klappar ihop händerna. Frida: ”Men vi 
ska ju inte ha rörelse i dag. Nu har vi bara samling”. 

 
Det andra exemplet är från en rörelsestund som pedagogen Emma leder 
på förskolan Linet. Hon har en handdocka som barnen pratar om: 

Julius: ”Snart är han försvunnen”. Pedagogen Emma: ”O ja, en gång var 
han försvunnen. Då fick vi ju ta Kissemisse”. Emma nickar och tittar hela 
tiden på Julius. Emma: ”Kommer du ihåg vår lilla katt?”. Pedagogen Fri-
da: ”Han var nog i Eslöv tror jag. Han var nog på semester i Eslöv”. 
Emma förvånad: ”I Eslöv?”. Frida: ”Ja, jag tror det”. 

 
Det tredje exemplet är hämtat från en samlingsstund med pedagogerna 
Viktoria och Laila på förskolan Tuvan. Man ska sjunga höstvisan ”Nu 
faller löven” och pedagogen Viktoria inleder med att läsa sångtexten 
för barnen: 

Pedagogen Viktoria: ”Nu faller löven. Varför det? Varför det?”. Martin 
skrattar och tittar på Laila: ”Höst”. Viktoria: ”Ja det är höst”. Viktoria: 
”Vad gör bonden då?”. Martin: ”Potatis och moråttar”. Viktoria: ”Ja han 
skördar. Nu skördar bonden, varför det?”. Viktoria tittar på Martin. Mar-
tin: ”Potatis”. Viktoria: ”Ja men varför det?”. Edit: ”Höst”. Viktoria: 
”Höst zoom, zoom, zoom”. 
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Nedanstående observation från en samling på förskolan Rosen illustre-
rar det ovan beskrivna. Pedagogen Bea håller i samlingen. De har just 
sjungit en sång och ska nu sjunga sången ”Mugge Vigge”: 

Mårten tar ner bilderna från den just sjungna sången. Pedagogen Bea: 
”Min hjälpreda” (med huvudet på sned) till Mårten. Mårten kastar ner 
bilderna som Bea satt upp på en tavla för att illustrera nästa sång ’Mugg-
eVigge’. Bea förvånad: ”Va?” till Mårten och sedan säger Bea med väd-
jande röst till Mårten: ”Snälla?”. 

 
Kommentar: I den här observationen får Mårten inledningsvis mycket 
bekräftelse av pedagogen Bea när hon kallar honom ”Min hjälpreda”. 
När han sedan stör sångsamlingen genom att kasta ner bilderna från 
tavlan, får han ingen tillsägelse utan i stället en vädjan om att sätt upp 
dem igen: ”Snälla”, vilket kan sägas vara ett tillfälligt överlämnande av 
vuxenledningen till Mårten. 
 Detta tyder på att pedagogernas roll vid genusformandet är bety-
delsefull. Detta gäller inte alla pedagoger i samma utsträckning. Det är 
skillnad mellan flickornas och pojkarnas initiativtagande, men pedago-
gernas särbehandling är större avseende uppmärksammande av poj-
karna och avgivande av mer utförliga svar. Det måste dock i det här 
sammanhanget betonas att det är en komplicerad väv. Individuella skill-
nader föreligger både mellan pedagoger och mellan olika barn. Varken 
pedagoger, flickor eller pojkar tillhör någon enhetlig kategori, varför 
det finns skillnader mellan flickorna och pojkarna, beroende på ålder 
och personlighet. 
 Det finns ett antal registreringar under negligera önskan om bekräf-
telse, vilka mest gäller pojkar och står i relation till pojkarnas dominans 
av initiativet vid samlingarna. Vid en tillbakablick på dessa video-
sekvenser, visar det sig att dessa negligeringar ibland görs medvetet av 
pedagogerna för att inte samma barn ska tillåtas dominera hela tiden. 
Observationen som exemplifierar detta är hämtad från Linets förskola 
vid en samlingsstund som pedagogen Frida är ansvarig för. Frida har en 
korg med bilder från en saga, som hon berättar i dialog med barnen, 
vilka är mycket engagerade: 

David gissar: ”Apa, apa”. Pedagogen Frida till David: ”Är det apa?” Olle 
tar lådan med bilder och säger (antagligen, det hörs lite dåligt) ”Korgen”. 
David: ”Lejon, lejon”. Julius: ”Lejon, lejon”. Frida ler mot Olle och sä-
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ger: ”Korgen, ja. Vi får titta under trappan först. Ska du komma och titta 
Olle?”. 

 
Kommentar: Julius och David har till stor del dominerat samlingen och 
när Olle säger något tyst, så uppmuntrar pedagogen Olle och negligerar 
de andra pojkarna. 

7.4.2 De delvis vuxenledda situationerna 
De situationer som klassats som Delvis vuxenledda utgör den största 
delen av observationsmaterialet. Nedan följer en sammanfattning av 
framträdande drag avseende barnens initiativ. 

Barnens signaler 
• Könsvariationen avseende barnens initiativ är liten. 
• Signaler om önskan om att få något dominerar och framträder 

både verbalt och icke verbalt under måltider samt på- och avkläd-
ning. 

• Middagsstunderna är speciella situationer ur interaktionsaspekt.  
 

Signaler om önskningar om att få något förekommer i både verbal och 
icke verbal form. Vid måltiderna rör det sig om önskan om mat eller 
dryck och vid på- och avklädningssituationer om hjälp med klädes-
plagg. Följande observationer är exempel på önskan om att få något, 
först i icke verbal och därefter i verbal form, som utan könsskillnad är 
vanligt förekommande vid måltiderna. Det är mitt i middagsstunderna 
på förskolorna; observationerna är hämtade dels från pedagogen Lailas 
bord på förskolan Tuvan, dels från förskolan Rosen vid pedagogen 
Adas bord: 

Kristin tittar mot pedagogen Laila och sträcker en öppen hand mot henne. 
Laila tittar mot Kristins tallrik, pekar och svarar: ”Där är bulle och där är 
soppa”. 
Arvid pekar mot nappen som ligger en bit bort från honom på bordet. Pe-
dagogen Ada säger till Arvid: ”Du vill ha nappen” och ger honom sedan 
nappen. Arvid sätter nappen i munnen och vrider sig lite i stolen. 
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Nästa exempel är hämtat från en fruktstund på förskolan Linet och pe-
dagogen Emma ska dela ut fruktbitar av olika sort till barnen: 

Rita: ”Jag vill ha banan”. Pedagogen Emma håller upp en clementin och 
frågar barnen: ”Å vad är det här?”. Något barn (det går inte att urskilja 
vem) svarar: ”Äpple”. Nina: ”Tin”. Emma: ”Ja klementin, vad bra”. Juli-
us: ”Jag vill ha banan”. Ludde som sträcker upp armen säger: ”Jag vill 
ha”... Rita och Olle kryper fram mot fruktkorgen. Rita: ”Jag vill ha ba-
nan”. Olle: ”Jag vill ha äpple”. Frida: ”Oj vad alla skriker”. 

 
Kommentar: Flera av barnen uttrycker sin önskan om frukt, vilket in-
ledningsvis negligeras på grund av att pedagogen vill utnyttja frukt-
stunden pedagogiskt.  
 Det är som om middagsstunden ger ett speciellt tillfälle till dialog 
mellan barnen och pedagogerna, med utbyte av erfarenheter och tankar, 
som är ovanliga i andra kontext. Detta gäller särskilt interaktionen mel-
lan flickorna och pedagogerna. Kategorin önskan om bekräftelse är en 
vanlig kategori för barnsignal även vid de Delvis vuxenledda situatio-
nerna. Barnen kommenterar olika saker och riktar sig till en vuxen för 
att få bekräftelse. Det kan exempelvis vara, vilket observerades vid 
båda förskolorna, små samtal om den egna familjen som både flickor 
och pojkar är inblandade i. Ett exempel på detta är hämtat från försko-
lan Rosen, vid en middagsstund vid pedagogen Adas bord, med Monica 
och Arvid. Vid ett annat bord sitter pedagogen Disa med Linnea, syster 
till Monica, och Eskil: 

Monica: ”Linnea är inte hemma. Är på Rosen”. Pedagogen Ada: ”Ja, det 
är ni, ni är ju här” (skrattar lite). Monica: ”Är på Rosen”. Monica: ”Lin-
nea och Monica är på Rosen”. Monica: ”Linnea och Monica är inte hem-
ma. Är på Rosen”. Ada: ”Ja det är ni”. Monica: ”Linnea och Monica är 
inte hemma. Är på Rosen”. Ada: ”Ja, mamma och pappa jobbar, ja”. Ar-
vid pekar på en skål. Monica: ”Mamma och pappa jobbar så får ni vara 
här och leka – och äta”. Ada till Arvid: ”Du har ju där”. Ada pekar på 
Arvids tallrik”. Monica: ”Linnea och Monica är på Rosen”.  
Vid det andra bordet: Eskil: ”Min mamma kommer snart”. Pedagogen 
Disa: ”Ja, det gör hon”. Eskil: ”Min mamma komma”. Disa: ”Din mam-
ma kommer sen när du har sovit”. 

 
Följande exempel är hämtat från förskolan Linet vid en middags-
situation med pedagogen Emma och man pratar om att Rita ska flytta: 
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Rita: ”Han ska flytta (farfar)”. Pedagogen Emma: ”Så han ska hjälpa 
mamma och pappa att flytta”. Rita: ”Inte Nils” (lillebror till Rita). Emma: 
”Inte Nils”. Julius: ”Det är jag som ska till farfar. Det är jag som ska till 
farfar”. Emma: ”I morgon med mamma och pappa, ska du det?”. 

 
Båda exemplen visar också att barnens initiativ och samtalsämnena ofta 
”smittar”. Monica börjar prata om mamma och pappa vid ett bord och 
en stund efter börjar Eskil prata om sin mamma och pappa vid det 
andra bordet. Detsamma gäller middagssamtalet på förskolan Linet, då 
Julius associerar till sin farfar. Lökken (1989) beskriver samma förhål-
lande bland barnen i sin videoundersökning där hon studerat ettåringar i 
småbarnsgrupp, deras sociala liv i förskolan och deras ”gruppeglede”. 
”Smittan” bestod dock ofta i Lökkens undersökning av beteenden som 
bankanden i bord och olika ljud och läten. 

Pedagogernas respons 
En sammanfattning av resultatet från de Delvis vuxenledda situatio-
nerna: 

• Kategorin utvidga har vid dessa situationer en jämn könsfördel-
ning. 

• Middagarna skiljer ut sig som situationer med mer varierad inter-
aktion. 

• I pedagogernas respons till flickorna och pojkarna kvarstår den 
jämna könsfördelning, som framträder vid barnens initiativ-
tagande. 

 
Vid de Delvis vuxenledda situationerna är det således middagarna som 
skiljer ut sig som tillfällen med stundtals mer variation i interaktionen 
mellan vuxna och barn. Barnens signaler uppmärksammas i stor ut-
sträckning trots att pedagogerna samtidigt äter tillsammans med barnen.  
 Det är, trots detta, vid de Delvis vuxenledda situationerna och speci-
ellt vid måltiderna som negligera som svar på barnens önskan om att få 
något är mest förekommande och utan könsskillnad. Granskar man 
dessa svarstillfällen med negligering av önskan, ser man att de för-
klaras av att pedagogen antingen har svarat tidigare eller att barnen 
fortsätter att be om något de redan fått nekande svar på. Följden kan då 
bli ett negligerande från pedagogen. Följande exempel är från en obser-
vation vid en fruktstund på förskolan Tuvan, vilken följs av glasskalas, 
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eftersom en flicka, Eva, fyller år. Den inblandade pedagogen är Vikto-
ria: 

Rickard viftar med händerna och ropar: ”Jag vill ha lass”. Inget svar. Eva: 
”Jag har ingen sked”. Pedagogen Viktoria: ”Du ska få sked”. Martin till 
Viktoria: ”Å ja”. Martin får en sked av Viktoria. Rickard: ”Ha lass”. Edit 
pekar på och får strössel. Rickard tittar intensivt när de andra får strössel 
och viftar med händerna ibland. 

 
Kommentar: Rickard var en av de första som fick glass och har redan 
ätit upp sin portion. Han viftar och vill ha mer, medan pedagogen fort-
farande serverar de andra sin första portion. 
 Svarskategorin utvidga, som i övrigt har pojkdominans, skiljer sig 
under dessa Delvis vuxenledda situationer i förhållande till övriga i det 
avseendet att både flickor och pojkar får utvidgade svar i ungefär sam-
ma utsträckning. Det blir också tydligt, vilket nämndes i avsnittet om 
barns signaler, att det är i dessa situationer som det förekommer dialo-
ger mellan flickorna och pedagogerna vilket, utom i undantagsfall, inte 
observerats vid andra situationer.  
 Följande observationer är hämtade från förskolan Tuvan vid en 
fruktstund respektive en middagsstund med pedagogen Viktoria och 
illustrerar kategorin utvidga : 

Eva har fått en present eftersom hon fyller år och sitter med pappret fram-
för sig. Hon säger: ”Papperet – papperet då”. Martin: ”Det får vi slänga”. 
Pedagogen Laila svarar Eva: ”Nej, det kan du få behålla om du vill och ta 
med dig hem”. 
Jill har vält ut mjölkglaset vid middagsbordet och det har kommit mjölk 
på hennes tröja. Jill till pedagogen Viktoria: ”Men titta på blusen då!”. 
Viktoria. ”Ja det var ju inte så farligt. Du har ju jättemånga tröjor med dig 
ju”. Viktoria går och hjälper Jill. 

 
Det andra exemplet är hämtat från en middagsstund på förskolan Rosen 
vid pedagogen Disas bord: 

Eskil: ”Min mamma och pappa kommer. Min pappa och mamma”. Peda-
gogen Disa svarar: ”Din pappa Tom och din mamma Jenny, ja”. 

 
Det sista exemplet är hämtat från en observation på förskolan Linet vid 
en middagssituation med tre barn vid pedagogerna Emmas och Fridas 
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bord. Barn och pedagoger har varit på en gemensam julfest på försko-
lan och pratar om denna: 

Rita: ”En gran”. Pedagogen Emma: ”Vad sa du?”. Rita: ”En gran på mitt 
fönster”. Pedagogerna Emma och Frida tittar på Rita och säger båda: ”En 
gran”. Emma: ”Hemma”. Rita: ”På mormors och morfars fönster”. 

7.4.3 De inte vuxenledda situationerna 
Som Inte vuxenledda situationer har de lekstunder utan särskild vuxen-
planering och -ledning, s k fria leksituationer, rubricerats. Följande ka-
tegorier är de vanligast förekommande under dessa situationer. 

Barnens signaler 
• Flickor och pojkar tar lika mycket initiativ till kontakt med de 

vuxna. 
• Önskan om få något är det som barnen till övervägande del signa-

lerar till de vuxna. 
• Det som barnen i andra hand signalerar i kontakten med pedago-

gerna är önskan om bekräftelse och fråga. 
 

Under de Inte vuxenledda situationerna, vilka innebär lekstunder utan 
planering av pedagogerna, tar barnen inte så mycket initiativ till kon-
takt. Både flickor och pojkar signalerar i samma utsträckning önskan 
om kontakt med de vuxna i dessa situationer. 
 Det kan vara allt från att få hjälp med något konkret till att få hjälp 
med att lösa en konflikt med ett annat barn. En av de tre situationerna 
är hämtad från förskolan Tuvan med pedagogen Laila och de två andra 
från förskolan Rosen med pedagogen Ada: 

Bosse säger till pedagogen Laila: ”Jag är snorig, jag är snorig”. Laila: ”Är 
du snorig då tar vi papper, så kan vi duka sen. Kan du hjälpa mig med 
det?”. 
Laban, som sitter på en plasthäst, gör ljud. Laban vickar till på plasthästen 
och ser rädd ut. Han vänder sig mot pedagogen Ada, sträcker handen mot 
henne och tittar på henne. Ada: ”Vad är det Laban? Kommer du inte av 
den?”. Ada tar Laban under armen och hjälper honom av hästen. Ada: 
”Är den lite läbbig att komma av?”. Därefter säger Ada med öm röst: 
”Så”. 
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Mårten och Tilda sitter och lägger pussel på golvet. Peter kommer och tar 
en pusselbit från Tilda. Tilda skriker till. Peter tittar mot pedagogen Ada 
och fortsätter röra pusslet. Tilda skriker till igen. Ada kommer och sätter 
sig ned hos dem och ger Tilda pusselbiten och säger till Peter med mjuk 
röst: ”Tilda har den nu”. 

 
Det är också påfallande att det är under dessa lekstunder som det före-
kommer mest gnäll, skrik och gråt. Ibland kan sådana känslouttryck 
vara svåra att kategorisera, men har oftast tolkats som en önskan om att 
få något, som i ovanstående exempel.  
 Det som barnen i andra hand signalerar i kontakten med peda-
gogerna är önskan om bekräftelse och fråga. Både flickor och pojkar 
tar, som tidigare nämnts, initiativ till kontakt i samma utsträckning, 
med viss variation mellan förskolorna. Det är framför allt de äldre bar-
nen som söker bekräftelse verbalt, genom att berätta något som de vill 
ha pedagogernas respons på. Följande exempel är hämtat från förskolan 
Tuvan med pedagogen Laila. Barnen sitter och leker i smågrupper. Nå-
got, som inte jag iakttagit, har hänt mellan Edit och Jill: 

Edit vänder sig till pedagogen Laila: ”Jill löd inte på mig”. Laila till Edit: 
”Vad gör man då Edit? Vad gör man då? Vad gör man då?”. Edit tvek-
samt: ”Tar den”. Edit tittar länge frågande på Laila. Laila tar Edit på ax-
eln och tittar på henne: ”Va?”. Edit tyst: ”Tar den”. Edit går därifrån. 

 
Kommentar: Exemplet skulle kunna tolkas som önskan om att få något. 
Jag valde önskan om bekräftelse, eftersom den utlösande situationen 
inträffat tidigare och jag fick intrycket att Edit bara ville berätta för att 
få bekräftelse. Pedagogen Laila uppfattar det som skvaller från Edits 
sida och vill få henne att agera själv i stället för att komma och berätta 
för en vuxen. Edit ger ett mycket osäkert intryck när hon ska svara pe-
dagogen och verkar fundera på vad det är hon vill ha för svar. 
 Barnen söker inte mycket affektiv kontakt under dessa lekstunder 
med visst undantag för en förskola. 

Pedagogernas respons 
• Barnen får i stor utsträckning svar på sina initiativ till kontakt. 
• Pojkarna får mer utvidgade svar under dessa lekstunder än flick-

orna.  
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Följande observation med pedagogen Emma och några barn är hämtad 
från förskolan Linet. Emma sitter på golvet med Rita mellan sina ben 
och Julius och Olle sitter på små träbilar vid sidan om: 

Julius: ”Vi ska till den stora Delfinen”. Olle och Julius gör ljud: ”Brrn, 
brrrn”. Pedagogen Emma gungar sidledes fram och tillbaka med ett hårt 
grepp om Rita och gör också lite motorljud. Emma: ”Till den stora Delfi-
nen, vad roligt. Dit vill vi gärna”. Julius: ”Vi är redan framme”. Emma: 
”Är vi framme? Visar du vägen Julius, för jag hittar inte dit”. Emma och 
Rita reser sig. Pojkarna reser sig från bilarna. Rita: ”Men jag hittar dit”. 

 
Vid ett tillfälle blir det ovanligt lång dialog mellan en pedagog och ett 
barn. Denna situation skiljer sig lite från den dagliga rutinen eftersom 
det är Mårtensafton och pedagogen Laila sitter och klipper ut gäss i 
papper som ska användas till bordsdekoration till middagen: 

Martin kommer fram till pedagogen Laila och frågar: ”Vad gör du?”. Lai-
la svarar: ”Såna som man ska lägga på bordet”. Martin: ”Är den död?”. 
Laila: ”Va?”. Martin: ”Är den död?”. Laila: ”Nej den är inte död men den 
är i papp. Den lever inte. Martin: ”I papper”. Laila: ”Ja det är ingen rik-
tig”. Martin: ”Simmar i havet där de lever”. 

 
Kommentar: Det verkar som om denna lite ovanliga situation, med pe-
dagogen som sitter och tillverkar något som barnen inte känner igen, 
föder nyfikenhet och frågor och leder till en dialog mellan den vuxna 
och barnen. 

7.4.4 Sammanfattning 
En sammanfattning av barnens signaler om kontakt med de vuxna i 
samtliga de Helt, Delvis och Inte vuxenledda situationerna, visar att 
önskan om att få något och önskan om bekräftelse är de klart vanligaste 
signalformerna. Vid önskan om bekräftelse dominerar pojkarna ob-
servationsmaterialet. Vid önskan om att få något är det en jämnare 
könsfördelning. 
 Barnen söker relativt lite affektiv kontakt med tanke på att det rör sig 
om så små barn som ett till tre år. Detta gäller såväl flickor som pojkar. 
Registreringarna om affektiv kontakt under de Helt vuxenledda situatio-
nerna, skulle kunna förklaras av att barnen sitter i ring på golvet. De 
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som sitter bredvid pedagogerna kommer nära dem och drar sig ibland 
mot dem, kryper upp i eller lägger huvudet i deras knä.  
 Signalerna om önskan om delat fokus förekommer i samtliga situa-
tioner. På två förskolor är det framför allt pojkarna som delar fokus 
med pedagogerna. Protestera/avvisa förekommer nästan enbart vid de 
Helt vuxenledda situationerna och det är pojkar som framträder i obser-
vationsmaterialet. 
 Att ställa en direkt fråga är ovanligt i alla typer av situationer men 
förekommer speciellt på en förskola. 
 Önskan om uppmärksamhet har också få registreringar, vilket kan 
förklaras av hur denna kategorisering använts (se sid 126). 
 En sammanfattning av pedagogernas svar visar att pedagogerna till 
stor del ger svar på barnens signaler. Negligerande av barnens signaler 
förekommer bland såväl flickor som pojkar. Det är svårt att se mönster 
över hela materialet. Dock är det vissa skillnader mellan förskolorna. 
Något som är påfallande är att de signaler till affektiv kontakt som före-
kommer, genomgående får positiv respons från pedagogerna med något 
enda undantag. De Helt, Delvis och Inte vuxenledda situationerna skil-
jer sig inte åt i detta avseende. 
 Pedagogerna utvidgar svaren mer till pojkarna än till flickorna. I de 
Delvis vuxenledda situationerna får flickor och pojkar utvidgade svar i 
ungefär samma utsträckning.  
 Som nämnts ovan förekommer mer dialog vid middagsstunderna än 
i de övriga situationerna och både flickor och pojkar uppmärksammas 
mer av pedagogerna vid dessa tillfällen 

7.5 Genusbygge 
Efter genomgången kategorisering och grundläggande analys av obser-
vationsmaterialet har en djupare genusteoretisk analys gjorts. Nedan 
följer en redovisning av denna analys som resulterade i tre nya kate-
gorier: 

• Situationsbundet genusformande.  
• Individ- och pojkdominans – ”Herre på Täppan”. 
• Barnen har även i låg ålder en egen roll i genuskonstruktionen. 
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Analysen har gjorts med utgångspunkt från Hardings (1986) indelning 
av kön i tre dimensioner: Strukturellt, symboliskt och individuellt kön. 
Den följande analysen har gjorts mot bakgrund av bl a Hardings teore-
tiska grundsyn avseende genusformation, men även med inflytande från 
poststrukturalistiska teoretiker som framhåller det föränderliga i 
kön/genus (Davies & Banks, 1992; Walkerdine, 1989 b). 

7.5.1 Situationsbundet genusformande 
Att ett samspel mellan pedagoger och barn äger rum i en speciell kon-
text spelar roll för hur samspelet utvecklas. De olika grader av vuxen-
ledning i situationerna och aktiviteterna, vilka utgjort innebörden av 
kontext i den här studien, har visat sig spela roll för samspelsmönster 
och genusformande. De Helt vuxenledda situationerna i form av sam-
lingsstunder har en grad av formalisering i sin organisation och sitt in-
nehåll som liknar traditionella klassrumssituationer med hierarkisk or-
ganisation och nedärvda, relativt fasta strukturer. Någon leder aktivi-
teterna och har, i och med denna ledarposition, stor grad av bestäm-
mande över situationen och dess villkor. Barnen som deltar i samlings-
stunden har sina bestämda platser och förväntas följa en given ordning. 
Samlingsstunderna på de undersökta tre förskolorna följer, trots att det 
rör sig om småbarnsavdelningar, detta traditionellt skolliknande möns-
ter, som även Rubinstein Reich (1993) beskriver i sin avhandling om 
samlingar på förskola. Samlingarna innebär en ordningsritual och de 
olika delmomenten är skolförberedande och utgör en träning i det som 
brukar kallas ”den dolda läroplanen”. De regler som Rubinstein Reich 
beskriver förekommer även på de i studien ingående förskolorna, ex-
empelvis att man måste avbryta det man håller på med, att man bör 
infinna sig på samlingsplatsen och sitta ner på golvet. 
 Dialogen mellan pedagoger och barn och, inte minst, mellan barn 
och barn blir begränsad i denna formaliserade situation. Pedagogen styr 
till största delen talutrymmet och initiativet. Samlingsstunden där peda-
gogen styr är utformad på liknande sätt på alla förskolorna, men det tal-
utrymme barnen tar och den aktivitet och det engagemang de visar, 
skiljer sig åt mellan de olika förskolorna. Pojkdominansen på samling-
arna stämmer väl med tidigare forskning som visar att vuxenledda, mer 
formaliserade situationer, leder till större pojkdominans (Einarsson & 
Hultman, 1984; Kärrby, 1987; Odelfors, 1996). Det är barnens initiativ 
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till vuxenkontakt som analyserats och pojkarna tar ofta talutrymmet 
spontant. Det är framför allt verbala uttryck som registrerats och det är 
därmed de äldre pojkarna som dominerar och det händer, som tidigare 
nämnts, att långa dialoger utvecklas där pedagogen, genom blickar eller 
annat kroppsspråk, styr in samtalet i riktning mot den pojke som tidiga-
re tagit initiativ till kontakt. Exemplet nedan är hämtat från förskolan 
Linet och en samling som pedagogen Emma håller i: 

Man har just sjungit ”Blinka lilla stjärna”... Pedagogen Emma: ”Tror ni vi 
har några gubbar också. Några sådana gubbar som ni ska baka i morgon? 
Då ska vi ju baka... pepparkaksgubbar” (Maria pratar med ”spännande” 
röst och långsamt på slutet). Emma: ”Kommer ni ihåg hur många peppar-
kaksgubbar vi sjunger om?” (hon vänder sig direkt till Julius). Alla bar-
nen och pedagogerna vänder sig mot Julius. Julius: ”Två”. Emma: ”Det 
var nästan rätt... en till – tre. Vi kanske bara har två?”. Julius: ”Fyra”. 
Emma: ”Ja efter tre kommer fyra. Tre pepparkaksgubbar kommer hand i 
hand. Vilken färg har de?”. Julius: ”Bruna och svarta”. 

 
Fysisk kontakt förekommer relativt sparsamt, men det händer att bar-
nen tar initiativ till beröringar och smekningar på samlingarna. Vad 
gäller denna affektiva kontakt är såväl de yngsta som de äldre barnen 
inblandade. Båda exemplen är hämtade från förskolan Linets samlings-
stunder. Pedagogen Frida leder den första och pedagogen Emma den 
andra, som är en sångsamling med rörelse: 

Pedagogen Frida har tagit fram en låda med lappar där alla barnens namn 
står. Frida säger: ”Det hoppar bara lite i vår låda i dag. Det är ju inte så 
många barn i dag. Det hoppar bara lite. Vi får väl se vilka barn som hop-
par här då? Alla de barn som inte är här i dag. De kanske inte hoppar?”. 
Alla barnen tittar intensivt på Frida och lådan. Julius och Rita böjer sig 
fram över lådan. Ludde vänder sig mot pedagogen Emma och lägger hu-
vudet i hennes knä. Emma klappar honom över håret. 

 
Pedagogerna sjunger ”Vift på rumpan-affär”. Alla barnen utom Greta 
och Nina vickar på stjärten. Greta lite på slutet av sången. Greta tar 
sedan pedagogen Fridas hand och tittar på henne. Frida tittar ner på 
Greta. 
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Pojkarnas initiativ och pedagogernas förstärkning 
Förutom att pojkarna dominerar talutrymmet på samlingen, följer peda-
gogerna upp och förstärker pojkarnas initiativ genom blickkontakt eller 
nya frågor med nämnande av den aktuella pojkens namn eller utveck-
lande av samtalet. Exemplet som följer är hämtat från förskolan Rosen 
vid en samling med pedagogen Bea som leder sångsamlingen: 

Mårten sitter vid pedagogen Beas sida och hjälper till att sätta upp bilder 
med sångfigurerna. Alla tittar på Mårten och bilderna. Mårten tittar på 
Bea och säger: ”Blicka”. Bea: ”Blinka, var det det du ville...ah?” Hon tit-
tar på Mårten och säger: ”Du kan du, Mårten”. De sjunger sen ”Om jag 
var ett öga så kunde jag”. Bea pekar på sitt öga när hon sjunger. Mårten: 
”Nää”. Bea till Mårten med kraft i rösten: ”Vaaa, nu är det en katt och en 
gris och en ko”. Bea sätter upp bilderna på tavlan. Mårten pekar på varje 
bild och säger: ”Gris, katt o..?”. De sjunger sedan ”Lille katt”. 

 
Följande exempel från en sångsamling vid förskolan Linet illustrerar 
samma sak. I det exemplet är det en subtil skillnad mellan pojk- och 
flickbemötande. Det är pedagogen Emma som håller i samlingen där 
man sjunger om olika kroppsdelar och gör rörelser till: 

Pedagogen Emma säger till barnen med ”spännande” röst: ”Jag tänkte vi 
skulle sjunga om rumpan. Var är rumpan någonstans?”. Emma tittar runt 
på alla. Emma: ”Där är rumpan ja”. De flesta barnen pekar och tar på 
stjärten utom Nina och Greta. Pedagogen Frida till Greta: ”Var är rumpan 
Greta... om du vänder dig?”. Frida visar och tar på Gretas stjärt. Julius: 
”Där man kissar”. Emma nickar och tittar på Julius: ”Kissar ja”. Julius till 
Emma: ”Kiss” och han pekar på snoppen. Emma: ”Ja kiss från snoppen 
um, det gör det”. Emma nickar allvarligt mot Julius. Rita: ”Jag är flicka så 
jag har hål”. Emma nickar mot Rita och viskar: ”Ett hål, du är en flicka”. 

 
Kommentar: Pedagogen Emma följer vid ett par tillfällen upp Julius 
svar om kiss och snopp med hög och tydlig röst och nickar mot honom 
vid båda tillfällena. Hon svarar även Rita och nickar mot henne, men 
använder en viskande röst.  
 Att pedagoger förstärker vissa pojkars dominans genom att följa upp 
och kommentera samt genom blickkontakt och övrigt uppmärk-
sammande finns belagt i tidigare forskning kring förskola och skola 
(Andrésen, 1988; Wernersson, 1977). Det har då gällt äldre barn än de 
som är aktuella i denna studie.  
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 De Delvis vuxenledda situationerna har ur könsaspekt, som tidigare 
nämnts, en jämnare fördelning av barnens signaler om kontakt med 
pedagogerna. Flickorna tar mer initiativ till samspel med pedagogerna 
än i de Helt vuxenledda situationerna och de får svar som i många fall 
leder till dialoger. En matstund på förskolan Linet utgör ett exempel på 
en sådan liten dialog. Pedagogen Emma sitter vid middagsbordet och 
äter och pratar med barnen. 

Vid ett bord säger något barn: ”Min mamma kommer”. Greta säger då: 
”Jobbar”. Pedagogen Emma svarar: ”Mamma jobbar på ”kebaben”. De 
vuxna fortsätter sedan att prata om var ”kebaben” ligger och ställer frågor 
till Greta om detta”. 

 
Den andra observationen är hämtad från förskolan Rosen vid en mid-
dagsstund vid pedagogen Disas bord. Linnea har sin syster Monica på 
samma avdelning. Samtalet rör sig om att mammorna och papporna ska 
komma senare. 

Linnea till pedagogen Disa: ”Monicas mamma pappa också”. Disa: ”Ja”. 
Linnea: ”Vi ska inte glömma Monica”. Disa: ”Va?”. Linnea högre: ”Vi 
får inte glömma Monica”. Disa: ”Nej, nej vi får inte glömma Monica”. 
Linnea: ”Då blir Monica lessen”. Disa: ”Blir Monica lessen om vi glöm-
mer bort henne? Så det får vi inte göra”. Linnea: ”Det får vi inte göra”. 

 
Vid flera observationer rör sig samtalen vid middagsstunderna om hän-
delser och förhållanden som är kopplade till barnens hemliv, deras för-
äldrar och syskon. Det verkar som om matstunden väcker tankar kring 
hemlivet och här ges också tiden för dessa samtal från pedagogernas 
sida.  

Flickorna blir mer synliga under de delvis vuxenledda situationerna 
Flickorna framträder mer vid de i inte så hög grad styrda situationerna, 
framför allt i jämförelse med de Helt vuxenledda situationerna. De ut-
trycker synpunkter och visar sin egen vilja gentemot de vuxna. Detta 
har iakttagits såväl vid måltidsstunderna som vid på- och avklädnings-
situationerna. Följande exempel är hämtat från en påklädningsstund vid 
förskolan Linet med pedagogen Frida, då man ska gå ut och leka: 

Pedagogen Frida hjälper Rita med tröjan. Rita: ”Jag får knappen i mun-
nen”. Frida: ”Får du knappen i munnen? Så nu får du hoppa i din overall”. 
Frida lägger Ritas overall på golvet. Frida ropar till Greta: ”Greta!”. Rita 
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ställer sig på golvet och hoppar på overallen. Rita till Frida: ”Jag hoppar i 
overallen”. Frida tittar till och skrattar efter en stund och säger: ”Du hop-
par i overallen”. Hon skrattar igen. Rita skrattar och säger: ”Ja det gör 
jag”. Rita har ivrig röst och hoppar livligt. Frida skrattar och tar Rita på 
axeln. Frida: ”Ta på dig overallen nu, det var klart du hoppade i overallen. 
Sa jag att du hoppade i overallen?”. Åsa tar på Ritas arm. Rita börjar hop-
pa igen: ”Nu hoppar jag i overallen igen”. (Situationen fortsätter på ytter-
ligare två A4 sidor transkription.) 

 
Det andra exemplet är från en s k tambursituation på förskolan Rosen 
med pedagogen Ada. Barnen håller på att klä på sig med hjälp av peda-
gogerna och de ska sedan gå ut och leka: 

Pedagogen Ada säger till Monica som står vid sidan om henne med 
overallen på: ”Här är din vante”. Ada till Monica: ”Det var nog din”. Ada 
pekar mot en vante på golvet. Monica svarar med arg skrikröst och tittar 
argt på Ada: ”Jag tar den själv!”. Ada tittar till på Monica och säger med 
förvånad röst: ”Visst” och sedan med lite stött röst: ”Visst ta den själv. 
Det kan du ju”. 

 
Som jämförelse kan nämnas en händelse vid en Helt vuxenledd situa-
tion, en samlingsstund, med samma flicka inblandad, då man ska 
sjunga om varje barn, som ska resa sig upp och sträcka upp armen. Det 
är pedagogen Ada som leder samlingen: 

I samlingen har man sjungit om Monica och avslutar nu med: ”Res på dig 
Monica och ropa hej”. Monica vänder sig flera gånger om och tittar sö-
kande mot pedagogen Bea som sitter vid sidan om. Barnen tittar förvän-
tansfullt mot pedagogen Ada. Bea räcker handen mot Monica och gör en 
”res dig upp”-gest. Monica dröjer ett tag, reser sig försiktigt och tvekande 
och tittar på Bea. Monica tar tummen i munnen. De andra barnen tittar på 
Monica och pedagogerna ropar: ”Hej!”. 

 
Kommentar: Monica ger här ett osäkert och blygt intryck när hon ska 
ställa sig upp inför alla på samlingen. 
 Dessa observationer kan ses som exempel på att flickor inte kan be-
handlas som en enhetlig kategori utan att olika situationer ger olika 
könsbestämda förutsättningar.  



 

164  

7.5.2 Individ- och pojkdominans – ”Herre på Täppan” 
Vid den slutliga analysen gjordes en genomgång av de 30 situationerna 
med jämn köns- och situationsfördelning för att undersöka i vilken ut-
sträckning de tre pojkar, som var och en tycktes dominera på de tre för-
skolorna i undersökningen verkligen gjorde det. De pojkar som tycktes 
dominera observationsmaterialet var Julius på förskolan Linet, Martin 
på förskolan Tuvan och Mårten på förskolan Rosen. Kategoriseringarna 
från samtliga de ingående situationerna analyserades utifrån denna 
aspekt och det visade sig att det var just dessa tre som intog en domine-
rande position på sina respektive förskolor. När registreringarna som 
var gjorda på dessa tre pojkar räknades bort blev resultatet att den pojk-
dominans som tidigare redovisats försvann och övergick i flick-
dominans. Detta visar att det inte är pojkar som grupp som dominerar 
utan att någon enstaka pojke ”representerar” gruppen pojkar och ger 
bilden av pojkarna som dominerande grupp, ett fenomen som skulle 
kunna kallas ”Herre på Täppan”. 
 Det är framför allt under de Helt vuxenledda situationerna som ”Her-
ren på Täppan” framträder tydligast men han intar en framträdande po-
sition även i andra situationer, som exempelvis i vissa av de Delvis vux-
enledda situationerna. Nedan följer ett exempel från en måltid på för-
skola Tuvan med pedagogen Laila: 

Magnus: ”Titta jag har spillt. Titta jag har spillt”. Magnus tittar på peda-
gogen Laila. Laila: ”Vi får nog torka det sen”. Magnus får päron av Laila. 
Laila: ”Så Edit vill du också ha ett, va?”. Edit: ”Ja”. Edit får päron. Kris-
tin: ”Dä, pä” och tittar bort i rummet. Laila tittar inte åt Kristins håll. 
Martin sitter med ryggen mot bordet. Laila: ”Martinne, kan du vända dig 
hit?”. Laila pratar med öm röst och fortsätter, nu med glad röst: ”Titta det 
kommer en överraskning Martin”. Martin: ”Överraskning, överrask-
ning!”. Martin viftar med händerna. Laila reser sig. Eva: ”Det är jag som 
fyller år idag. Det är jag som fyller år i dag”. 

 
Kommentar: Trots att Eva fyller år, så dominerar Martin och får den 
mesta uppmärksamheten från pedagogen Laila. 
 Den observation som redovisas i följande stycke är hämtad från för-
skolan Tuvan och visar hur Martin dominerar rörelsestunden. Vid rörel-
sestunderna på den här förskolan är den ordinarie pedagogen med, men 
stunden leds av en gästpedagog. Gästpedagogen har tagit fram en korg 
och barnen har fått gissa vad det är i den. Hon har haft lite hemlighets-
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full röst och några barn har blivit lite ängsliga. Mitt intryck är att bl a 
Martin är osäker och lite ängslig för vad som ska hända. Han ställer 
frågor oupphörligt. De har just fått se den spindel som fanns i korgen 
och ska gå på rep på golvet vilka föreställer spindelnät och bli jagade av 
en fantasifågel: 

Gästpedagogen: ”Nu ska jag se om jag klarar av att göra spindelnät”. 
Martin: ”Jag kan göra spindelnät, jag kan göra spindelnät”. Jill springer 
fram till nätet och sätter sig sen på sin plats. Gästpedagogen till Martin: 
”Kan du det?”. Martin: ”Ja”. Martin: ”Det är vi som ska gå på dem. Ska 
vi gå på dem?”. Gästpedagogen: ”Nej man ska inte gå på dem”. Martin: 
”Vad ska man göra då?”. Gästpedagogen: ”Du ska få se”. Martin: ”Varför 
ska de bindas?”. Pedagogen: ”Man ska inte gå på kanterna”. Martin: ”Det 
vill jag”. 

 
Observationen fortsätter med stor dominans av Martin. Gästpedagogen 
verkar försöka få Martin att inte ta för stort utrymme och ibland svarar 
hon honom inte, men då upprepar han det han just sagt. Vid ett tillfälle 
svarar pedagogen kort: ”Du ska få se”. Det kan påpekas att det är ytter-
ligare 11 barn närvarande. Martins sista replik under observationen är: 
”Jag är Bamsespindeln!”. I den här situationen verkar det som om Mar-
tin hanterar sin oro genom att ständigt fråga och försöka få någon kon-
troll över vad som ska ske.  
 Ett annat exempel är hämtat från förskolan Linet från en samling 
med pedagogen Frida: 

Julius: ”Hattarna, hattarna” Pedagogen Frida: ”Är det Hjalmarhattarna du 
säger?”. Julius: ”Nej, nej”. Frida till Julius: ”Kan du göra mig en tjänst 
Julius?”. Frida tittar på Julius och pekar mot julstjärnan i fönstret. Frida: 
”Om du springer och...” Nina: ”Frida Frida”. Nina pekar på något på gol-
vet och tittar på Frida. Frida: ”Ja vi lägger dem här” (Frida tar skor, tror 
jag). Julius springer mot fönstret. Frida till Julius: ”...och tända den så att 
den lyser”. Julius: ”Ja, ja!” med glad röst. Frida tittar efter Julius som är 
borta vid fönstret och tänder stjärnan. När han tänt ropar barnen på sam-
lingen: ”Jaa”. Julius: ”Stjärna”. Frida: ”Stjärna”. Frida: ”Det kan vi ju en 
sång om, ’Blinka lilla stjärna’”. Julius kommer tillbaka och sätter sig. Fri-
da: ”Kan du räkna Julius? Kom och sätt dig först”. Julius sätter upp ett 
finger. Frida ler mot honom och nickar. Frida: ”Kan du räkna?”. Frida: 
”Du får säga högt”. Julius: ”Ett, två, tre”. Alla sjunger ”Blinka lilla stjär-
na”. 
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Ett tredje exempel är från förskolan Rosen och en samlingsstund som 
pedagogen Bea håller i. Mona är en flicka som är gäst från den andra 
avdelningen. Hon har tidigare varit på den aktuella småbarnsavdelning-
en och har sin mamma som personal här, dock inte pedagogen Bea, som 
leder samlingen i följande observation. Det är sångstund och bilder till 
sångerna sätts upp på en tavla vid samlingsringen och Mona sitter bred-
vid Bea och hjälper till med bilderna: 

De sjunger ”Bä bä vita lamm”. Vid slutet av sången börjar först Mårten 
och sedan Sven att skrikgnälla: ”Ijjjajjijjjj”. Sven och Mårten tittar på 
varandra och ler och tittar på pedagogen Bea och viftar med armarna. Bea 
säger till dem: ”Men ni är inte tretton år ännu (med en blandning av till-
rättavisande och humoristisk röst), va”. Bea tittar med huvudet framåtlu-
tat mot Sven och Mårten. De tystnar. Mona reser sig direkt när sången är 
slut och tar ner bilden från tavlan. Pedagogen Bea till Mona: ”Ska du läg-
ga ner den här då?” (om bilden). Mona tar bilden och lägger den i en låda. 
Eskil: ”Hej då bä”. Mårten och Sven kryper fram mot tavlan. Pedagogen 
Disa fångar upp Sven och drar honom tillbaka till hans plats. Han sätter 
sig. Mårten fortsätter att krypa fram och sätter sig på Monas plats och hon 
lägger ner en bild bakom sig. Eskil: ”Hej då bä”. Bea: ”Hej då bä”. Mår-
ten säger något nästan ohörbart som: ”Ooa”. Pedagogen Bea till Mårten: 
”Det här är Monas plats. Då kanske Mona blir galen på dig”. Mårten sitter 
kvar och Bea sätter upp en ny bild och börjar sjunga och göra rörelser till 
sången. Mona reser sig under sången och går till pedagogen Disa med 
bilden med lammet på och ställer sig sen framför Bea och tittar med han-
den i munnen och ett sorgset uttryck i ansiktet. Mårten gör ljud till Bea 
och plockar bland bilderna. Bea till Mårten: ”De här ska faktiskt ligga 
där. De här kan du lägga där (om bilderna). Den där har vi faktiskt haft”. 
Mona: ”Mamma, mamma”. 

 
Kommentar: Mona är uppenbart glad att få sitta bredvid sin f d försko-
lefröken på samlingen. När Mårten kryper fram och intar Monas plats, 
uppmärksammas det av pedagogen Bea och kommenteras. När Bea 
nämner platsbytet tittar hon på Mårten och kommenterar Monas even-
tuella reaktion men frågar inte Mona eller tittar på henne. Mona ser 
ledsen ut och lämnar sedan sin plats och detta kommenteras inte vidare 
av pedagogen. Senare återvänder Mona och ställer sig framför peda-
gogen Bea med handen i munnen, men inte heller detta kommenteras. 
Mårten fortsätter att vara delaktig i ledandet av samlingen. 
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 En observation från förskolan Tuvan belyser ”Herre på Täppan”-
fenomenet i relation till en flicka som av de vuxna tilldelas en mer 
missgynnad position: 

Det är sångsamling som pedagogen Viktoria håller i. Barnen har fått in-
strument. Viktoria: ”Nu spelar jag, nu spelar jag”. Viktoria spelar på sin 
gitarr. ”Nu slutar jag. Då gör jag så: ’Schhh’”. Viktoria visar med handen 
för munnen: ”Då ska alla marackas vara tysta. Ska vi prova?”. Martin står 
på knä och han säger: ”Jag vill inte ha den” och håller upp sin marackas. 
Viktoria svarar: ”Nu får du ha den så får du en annan en annan gång”. 
Plötsligt räcker Viktoria fram lådan med instrument till Martin och han 
byter marackas. Viktoria: ”Sen får ni ha den ni har”. Edit räcker fram sin 
och ska byta. Pedagogen Laila säger: ”Vi byter inte nu”. Viktoria: ”Nu får 
ni ha de ni har. Nu spelar vi”. 

 
Gemensamt för de tre förskolorna är att det är någon av de äldre poj-
karna, dock bara i ett fall den äldste, som intar den dominerande posi-
tionen. Det är både ålder och kön som dessa har gemensamt. Det är 
alltså en stor grupp pojkar som tar och får betydligt mindre utrymme än 
dessa tre och vissa pojkar har mindre utrymme än en del flickor. Någon 
pojkdominans i allmänna termer går det alltså inte att tala om i det här 
sammanhanget utan snarare en pojke som blir representant för gruppen 
pojkar. Detta illustrerar att pojkar inte är någon enhetlig grupp utan att 
det inom gruppen pojkar finns stora variationer, beroende på bl a ålder 
och individuella drag. De i denna undersökning observerade samlings-
stunderna visar, att i den grupp som tar litet utrymme under de Helt 
vuxenledda situationerna ingår dels de yngsta barnen, dels barn av båda 
könen. Att de yngsta barnen har ett relativt begränsat utrymme kan för-
stås utifrån att det är barnens signaler om vuxenkontakt som registrerats 
medan samlingarna mest bygger på verbal kommunikation. Bland de 
äldre barnen är det, som nämnts, ”Herren på Täppan” som dominerar 
och bland de som tar lite utrymme finns både flickor och pojkar. 

7.5.2.1   Pedagogernas roll i genuskonstruktionen 

De vuxna i förskolan ingår som en del av den process av genusforman-
de som försiggår där. De observationer som redovisats har belyst peda-
gogernas deltagande i denna process. Det verkar som om de kvinnliga 
pedagogerna önskar en motvikt till den feminiserade värld som för-
skolan utgör, något som sannolikt förekommer i de flesta köns-
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segregerade miljöer. Genuskoreografi, ett uttryck som myntats av Hird-
man (1988), skulle kunna användas som beteckning på detta genus-
konstruerande samspel mellan pedagoger och barn. Med detta menar 
Hirdman att det är olika turer och steg som är tillåtna för flickor respek-
tive pojkar och kvinnor respektive män. Det innebär också att kön till 
viss del är förhandlingsbart och att det pågår ständiga samhandlingar 
där kön är en aktiv part. Detta medför i sin tur att pedagogerna inte bara 
påverkar barnen i denna process utan att de i samhandlingar med barnen 
även utvecklar sin egen subjektivitet. Det finns ofta en dold koreografi 
för de inblandade, i det här fallet även för de vuxna. Man är inte medve-
ten om alla de steg och turer man tar och man tar olika turer i olika kon-
text. Observationerna illustrerar detta. 
 På förskolan Rosen, när Mårten tar initiativ och dominerar på sam-
lingsstunden, lämnar pedagogen Bea över ledningen till honom, trots att 
en flicka, Malin, är gäst och fram tills dess har bistått Bea under sam-
lingen.  
 Observationen från förskolan Linet är ett exempel på hur pedagogen 
ger Julius hans framskjutna position. Trots att han under i stort sett hela 
samlingen dominerat talutrymmet och kontakten med pedagogen, ber 
hon honom, bland alla de övriga barnen som inte fått så mycket utrym-
me, att dels tända julstjärnan, dels inleda sången. 
 Även vid exemplet med instrumentutdelningen på förskolan Tuvan 
får Martin, ”Herren på Täppan”, en priviligierad position av pedagogen. 
Trots att han slutat be om att få byta instrument, får han plötsligt ett nytt 
av pedagogen. När sedan en flicka vill byta får hon inte.  
 Vid två av dessa observationer används någon form av smeknamn på 
eller omnämnande av pojkarna, som ytterligare bidrar till att ge dem 
personlighet och framhäva dem. Mårten och Sven blir framlyfta och 
uppmärksammade som speciella och omtalas i halvt tillrättavisande 
halvt överseende ton: ”Ni är inte tretton år ännu va?”. På förskolan Tu-
van kallas Martin med öm röst för Martinne av pedagogen. 

7.5.3 Barnen har även i låg ålder en egen roll i genus-
konstruktionen 

Vuxenrollen och den formande funktionen i vuxnas interaktion med 
barn är belyst såväl i familjeforskning (Bjerrum-Nielsen & Rudberg, 
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1991) som i förskole- och skolforskning (Kärrby, 1987; Öhrn, 1990). 
De yngsta barnen i förskolan är 1-3 år gamla och deras egen roll i ge-
nuskonstruktionen är, som tidigare redovisats, däremot ett relativt out-
forskat område. Tidpunkten för barns uppfattning om sin fysiska 
könstillhörighet brukar, enligt utvecklingspsykologin, förläggas till nå-
gonstans mellan ett och ett halvt och två år. Barnen förväntas då, i sam-
band med att de får en mer medveten känsla av ett jag, få en mer uttalad 
medvetenhet om biologisk könstillhörighet (Bjerrum-Nielsen & Rud-
berg, 1991). Spår i form av kulturella könsmönster och deras uttrycks-
former brukar man förlägga först till en senare period, till omkring tre-
årsåldern. 
 Min undersökning visar att barnen, även tidigare under småbarns-
åren, signalerar önskan om kontakt med de vuxna vilken är könsmärkt. 
Detta blir tydligt framför allt hos de något äldre barnen, mellan två och 
tre år. Bland de yngsta barnen i undersökningsgruppen, de som är mel-
lan 15 och 21 månader, är det svårt att se någon genusskillnad i signa-
lerna till kontakt med de vuxna.  
 Bland de äldre barnen, två-tre år gamla, på småbarnsavdelningarna 
är initiativen till kontakt med de vuxna delvis könsmärkt. En observa-
tion av en samling från förskolan Rosen (en observation som inte re-
gistrerats som signal från flickorna om kontakt med vuxna utan som 
belyser en annan könsmärkt situation) tyder på att flickorna agerar 
hjälpfröknar på eget initiativ, något som inte iakttagits hos pojkar. Det 
är samlingsstund med pedagogen Ada, Bea och fyra barn, vilka ledda 
av Linnea har krupit in under ett bord. Det är förutom Linnea, barnen 
Sven, Mårten och Monica: 

Pedagogen Bea till barnen som krupit under bordet: ”Nej vi är inte färdiga 
än”. Ada: ”Sista sången”. Bea: ”Hallå det här är den sista sången”. Linnea 
kryper ut. Monica kryper också ut. Ada säger till Sven och Mårten: ”Sven 
och Mårten kom och sätt er!”. Linnea ropar in under bordet: ”Kom och 
sätt er”. Monica ropar med stark röst: ”Hallå Mårten och Sven kom och 
sätt er”. Därefter kryper båda flickorna in under bordet mot pojkarna. Ada 
till pojkarna: ”Kom och sätt er!”. Bea går fram mot Mårten och tar honom 
och sätter honom i samlingsringen. Bea till Mårten: ”Kom och sätt dig. 
Katterna väntar på dig” (de ska sjunga om katter sedan). Monica tar där-
efter Mårten i famnen och sätter honom på golvet mellan sina ben och 
håller om honom. Linnea tar Sven på samma sätt och sitter och håller fast 
honom om midjan. De sitter sedan så resten av sången. 
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Kommentar: Det är flickorna som inledningsvis tar initiativ till att krypa 
under bordet, men när pedagogerna säger till kommer flickorna tillbaka 
direkt och de hjälper sedan pedagogerna att ropa tillbaka pojkarna, var-
efter de sitter och håller fast dem under resten av samlingen. De använ-
der samma tilltal och tillrättavisande ton som pedagogerna. 
 Denna observation från förskolan Rosen är en tydlig situation och 
samma flickor är inblandade i liknande hjälpfrökensituationer, men 
bland de övriga flickorna har endast någon enstaka sådan situation iakt-
tagits. Följande observation är ett sådant exempel. Det är från en sam-
ling på förskolan Tuvan där man leker ”Ligga under filten”. Ett barn går 
in i ringen och lägger sig på golvet, pedagogen lägger filten över och de 
andra sjunger: 

Eva har tittat på när pedagogerna rättat till filten över Bosse som lagt sig 
under den. Eva reser sig och rättar till filten. Pedagogen Laila: ”Eva”. Eva 
sätter sig i ringen. 

 
Kommentar: Eva rättade till filten men eventuellt missuppfattade peda-
gogen detta och gav henne en tillsägelse. 
 Att flickor i förskolan håller sig närmare pedagogerna och ibland 
agerar hjälpfröknar och hjälper till att hålla ordning och ger tillsägelser 
till pojkarna är belagt i tidigare forskning (Hägglund, 1984; Kärrby, 
1986). Att beteendet återfinns i så låg ålder som här är dock inte tidiga-
re belyst. 
 Under samlingsstunderna väljer barnen olika genusbundna positio-
ner. ”Herren på Täppan” intar en självklar ledande position medan ver-
bala flickor som tar mer talutrymme i andra situationer som under mål-
tiderna och under den inte vuxenledda leken inte tar så mycket initiativ 
utan i stället svarar på frågor. 

De allra yngsta barnen 
Det är sammanlagt 11 små barn och deras del av initiativen till kontakt 
med de vuxna är förhållandevis liten i förhållande till de äldre barnen. 
De situationer där de yngsta framträder i observationsmaterialet är av 
naturliga skäl vid de Delvis vuxenledda och de Inte vuxenledda situa-
tionerna, eftersom dessa består av måltidsstunder, blöjbytesstunder 
samt på- och avklädning. Det är dock svårt att skilja ut genusaspekter i 
barnens signalerande och de vuxnas svar. De olika förskolorna verkar 
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skilja sig i detta avseende, men materialet är relativt litet och det är där-
för svårt att dra några slutsatser. Det som tydligt framgår är att barnens 
signaler till övervägande delen består av signaler om önskan om att få 
något. Det vanligaste är att man vill ha något, mat eller leksak, och att 
önskan uppmärksammas på något sätt av pedagogerna även om den 
inte alltid tillgodoses. Det vanligaste är uttryck i icke verbal form, som 
pekgester och blickar eller ordliknande ljud. De två exempel som följer 
hämtade från förskolan Rosen och Tuvan: 

Vid middagsbordet på förskolan Rosen sitter pedagogen Bea med tre 
barn. Bea häller upp mjölk till sig själv. Tilda sträcker fram sin mugg mot 
Bea och pekar på mjölkpaketet. Tilda: ”Na, na”. Bea nickar mot Tilda och 
häller upp mjölk till henne. Bea till Tilda: ”Uum, mjölk”. Tilda sträcker 
fram locket till muggen mot Bea. Bea sätter på det. 
Det är samling på förskolan Tuvan med pedagogen Laila och Viktoria. 
Jens har tagit nappen från Marcus. Bosse säger något ohörbart. Marcus 
gnäller och sträcker fram armen. Laila säger: ”Han har Marcus napp”. 
Pedagogen Viktoria: ”Oj då. Vi får lämna den till Marcus. Marcus får sin 
napp tillbaka”. 

 
Att det är så relativt lite initiativtagande från de allra yngsta barnen till 
kontakt med de vuxna är förvånande men kan i vissa fall förklaras av 
att de vuxna ofta står för initiativet och tar olika former av kontakt med 
barnen. Vid t ex på- och avklädning får de yngsta hjälp direkt av peda-
gogerna och behöver inte signalera om hjälp. En förklaring som gäller 
förskolan Linet är att vid ett fåtal situationer, som exempelvis rörelse-
situationerna, går en pedagog iväg med de (två) yngsta barnen för an-
nan sysselsättning, varför dessa då inte är med vid observationerna. 

7.6 Vikarieobservationer  
Observationsmaterialet med vikarierande pedagoger redovisas med för-
behåll på grund av den begränsade omfattningen av empiriska data. 
Observationerna med vikarier som ersättare för den ordinarie per-
sonalen är gjorda vid en förskola, förskolan Rosen. Observations-
materialet innehåller fem olika videofilmade situationer bestående av 
tre Delvis vuxenledda situationer (en fruktstund, en ritstund och en 
tambursituation) samt två Inte vuxenledda leksituationer. Dessa obser-
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vationer kommenteras dock på grund av att de ger en spegling av det 
övriga materialet och innebär ett intressant uppslag att gå vidare med. 
 Analysen utfördes med hjälp av samma kategorischeman som an-
vändes vid de övriga situationerna med ordinarie personal. Resultatet 
skiljer sig emellertid från det som framkommit med ordinarie pedago-
ger. 
 Vid dessa vikarieledda situationer är det en jämn könsfördelning 
mellan barnen. Mårten, ”Herren på Täppan”, deltar i fyra av de fem 
situationerna. Till skillnad från det övriga materialet, som redovisats i 
ett tidigare avsnitt, har Mårten i de vikarieledda situationerna en undan-
skymd roll. Det förekommer under de fyra situationerna endast ett fåtal 
registreringar med Mårten inblandad. De som dominerar samtliga vika-
rieledda situationer är i stället de två yngsta flickorna, Tilda och Stina, 
vilka i observationerna med den ordinarie personalen haft en något mer 
undanskymd roll avseende kontaktsökande med vuxen. 
 Det är framför allt önskan om att få något som registrerats i samtliga 
situationer. Vid ritstunden framträder både Tilda och Stina och domine-
rar hela aktiviteten genom att banka i bordet med kritorna, göra högre 
och högre ljud och skrynkla ihop ritpappren. Vid detta agerande iakttar 
de ofta vikarien, som ingriper med jämna mellanrum. Observationen 
som redovisas nedan är ett utdrag från denna ritstund med vikarie 1 
som närvarande pedagog: 

Peter håller plastbunken upp och ned. Peter börjar trumma på plastbun-
ken. Stina och Tilda börjar slå i samma takt med kritorna. Tilda tittar till 
på vikarien. Tilda och Stina tittar på varandra och bankar högre. Vikarien 
går fram till Tilda och viskar något i hennes öra och lägger händerna på 
kritorna. Stina fortsätter att trumma. Vikarien sträcker sig mot Stinas hän-
der och säger: ”Schy, schy, schy”. Stina fortätter att banka hårt och tittar 
samtidigt på vikarien. Vikarien sätter sig mellan Tilda och Stina. Vikarien 
lägger sin hand över Stinas och säger något tyst till henne. Tilda börjar 
banka hårt igen. Vikarien lutar sig fram mot hennes ansikte och sträcker 
upp fingret mot henne och säger: ”Tilda, nej”. Stina börjar slå ännu hårda-
re och fortare med kritorna än innan och tittar intensivt på vikarien, som 
lutar sig fram mot Stina och tittar allvarligt på henne och skakar på huvu-
det och säger: ”Stina, nej”, med mycket bestämd röst. Tilda börjar försik-
tigt slå med kritorna. Vikarien tittar allvarligt på Tilda och håller upp ett 
finger mot henne och säger: ”Nej inte du heller”. Tilda tystnar. Vikarien 
reser sig och går till andra änden av bordet. Stina börjar slå med kritorna 
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nu med hela armarna i rörelsen och ännu häftigare. Hon ler och tittar på 
vikarien. Sven säger: ”Neej”, med arg röst. Vikarien säger till: ”Stina, 
nej”. Stina fortsätter slå. Sven viftar häftigt med armarna och skriker: 
”Neeej”, med arg röst. Stina börjar skrynkla sitt papper. Vikarien säger 
till Stina: ”Schy, shchy schy”. 

Tilda och Stina, som dels är bland de yngsta, dels är flickor, har i tidi-
gare material inte haft någon framträdande plats när det gäller signaler 
till de vuxna om kontakt, men är i centrum i samtliga vikarie-
observationer. Mårten däremot, ”Herre på Täppan”, har en mycket un-
danskymd position. Ytterligare en omvänd roll intar Sven, som här age-
rar ”hjälpfröken” och försöker stoppa Tilda och Stina. Detta är, som 
tidigare nämnts, ett begränsat material men en fråga föds efter denna 
genomgång av observationerna med vikarierande personal, nämligen 
om relationen mellan den ordinarie personalen och barnen blir ömsesi-
digt låsande. Föreställningar om barnen finns hos pedagogerna samti-
digt som barnen sannolikt har föreställningar om pedagogerna och des-
sa föreställningar styr interaktionen. I och med att nya vuxna utan dessa 
uppbyggda föreställningar kommer in i verksamheten, bryts eventuellt 
gamla samspelsmönster och nya mönster kan uppträda. 

7.7 Affekt i samspel  
Vid en analys av de 30 utvalda situationerna, redovisade i kapitel 6, 
återfanns endast några enstaka intoningar. Efter denna genomgång ana-
lyserades de resterande 30 situationerna och totalt 30 intoningar katego-
riserades i hela materialet. Eftersom könsfördelningen är sned i det to-
tala observationsmaterialet (60 situationer) görs ingen analys utifrån 
kön. Däremot redovisas de olika känslor som tonas in. 
 Observationerna visar att glädje och entusiasm är de känslor som 
framförallt intonas, medan ledsnad och ilska inte tonas in. Detta stäm-
mer med tidigare studier som visar att exempelvis sorg och ilska i för-
skolan inte intonas så ofta som glädjeuttryck (Dencik, et al., 1988). De 
flesta intoningar ägde rum vid Delvis vuxenledda situationer och alla 
utom två uttryckte glädje, entusiasm eller ömhet. Den ena avvikande 
registreringen uttryckte förvåning och den andra ledsnad och tröst. 
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 Nedanstående observation vid blöjbyte i tvättrummet på förskolan 
Rosen med pedagogerna Ada och Disa är ett exempel på affektiv into-
ning uttryckande entusiasm (energi).  

Tilda ligger på skötbordet och väntar på att få ombyte av blöja. Plötsligt 
skriker hon till och sträcker armarna och tittar intensivt mot en mobillek-
sak. Ada säger: ”Når du den inte?”. Disa: ”Så ja Tilda”. Tilda skriker till: 
”Ahhh”, med kraftfull röst. Disa tittar på Tilda och svarar lika långt och 
med samma röst och tonläge: ”Jaaa”. 

 
Från förskolan Linet är följande två observationer hämtade med in-
toningar som uttrycker glädje. I tvättrummet byter pedagogen Emma 
blöja på Greta och pedagogen Frida byter på Ludde: 

Pedagogen Emma har bytt blöja på Greta. Städerskan Ulla står utanför vid 
ett glasfönster. Emma: ”Så är det Ulla som kommer där också”. Greta: 
”Ulla”, med skrikröst. Emma: ”Ulla ja”. Greta: ”Ullaaa?”. Rösten över-
går i skratt. Emma ler, tittar på Greta och skakar huvudet i takt med Gre-
tas skratt. 
Pedagogen Frida byter på Ludde. Ludde ligger på skötbordet och Frida 
sjunger: ”Bä bä vita lamm”. Ludde börjar skratta mot Frida. Frida skrattar 
likadant mot Ludde och lutar sig över honom ner mot hans ansikte. 

 
Ytterligare en intoning som uttrycker glädje är hämtad från förskolan 
Tuvan vid ett bassängbad med pedagogen Laila: 

Marcus, som sitter i bassängen och badar, tittar på pedagogen Laila med 
glad min och säger med glad röst: ”Jaaa”. Laila tittar på Marcus och sva-
rar med samma glada röst och tonläge: ”Jaaa”. 

 
Den enda registrering som uttrycker förvåning är hämtad från förskolan 
Rosen med pedagogen Disa. 

Disa håller på att avsluta fruktstunden då det ringer på dörren. Mårten ut-
ropar med förvånad min och röst: ”Oj”. Disa svarar med samma förvåna-
de röst: ”Men”, och tittar på Mårten med stora ögon. 

 
Ett exempel finns dock på intoning av ledsnad. Observationen är häm-
tad från en lekstund på förskolan Linet med pedagogen Emma: 

Pedagogen Emma sitter på golvet i lekrummet vid en bilmatta tillsam-
mans med barnen. Olle sitter på en träbil. Han kör på Rita. Rita gråter. 
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Emma säger: ”Det var inte meningen”. Emma sträcker sig mot Rita och 
tar tag i henne. Olle reser sig från bilen. Rebecka ropar: ”Mamma, mam-
ma”. Emma pratar tyst tröstande och håller sin kind mot Ritas och pussar 
hennes händer. 

 
I vissa situationer, när barnen är ledsna och gråter, tonar pedagogerna 
inte in känslan av ledsnad utan svarar genom avledning. Följande exem-
pel är hämtat från förskolan Linet med pedagogen Emma: 

Julius och David kommer körande på bilar och brummar. Pedagogen 
Emma kramar Nina. Olle ställer sig vid väggen och gråter. Emma: ”Det 
finns ju bilar till dig”. Emma tar Olle i armen. Olle vänder sig bort och 
gråter bakom en dörr. Emma: ”Det finns ju bilar till dig”. Pedagogen Fri-
da: ”Det är kanske någon speciell han vill ha”. Emma: ”Titta här vi har ju 
fler bilar”. Emma går in i förrådet. Olle gråter. Frida: ”Titta den med fla-
ket. Den här vill jag ha”. Emma kommer inåkande på en bil. Olle gråter... 
Olle får tröst av Emma som har honom i knät och klappar honom och 
stryker honom över håret. 

 
Kommentar: Inledningsvis, när Olle gråter, försöker båda pedagogerna 
prata med honom och ge honom olika förslag, medan han fortsätter 
gråta oupphörligt. Slutligen efter många försök till avledning, då Olle 
fortfarande gråter, får han tröst av pedagogen Emma. 
 Följande observation på samma tema är hämtad från förskolan Tu-
van vid en fri leksituation med pedagogen Laila. Jill har suttit länge och 
trätt ett pärlhalsband. Eva kommer och tar en docka på bordet och råkar 
välta ut pärlor för Jill: 

Pedagogen Laila: ”Försiktigt Eva”. Laila plockar undan pärlorna. Jill bör-
jar gråta. Laila: ”Du är jätteduktig. Du har gjort jättemycket”. Laila klap-
par Jill bakpå huvudet. Jill gnäller. Laila: ”Vet du vad Jill? Du får trä på 
dem så. Du är jätteduktig Jill. Du är jätteduktig. Det var en knut där. Det 
var därför det fastnade”. Laila hjälper Jill med halsbandet. Jill trär vidare 
och Laila plockar undan annat. 

 
Kommentar: Pedagogen Laila klappar Jill på huvudet men pratar sam-
tidigt med en röst som inte uttrycker någon känslomässig intoning av 
Evas känsla av besvikelse. 
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 Ilska är ett känslouttryck som inte observerades mer än vid några 
tillfällen på någon av förskolorna. När det skedde tonades känslan ald-
rig in av pedagogerna.  
 Det fanns alltså, som tidigare nämnts, inte någon möjlighet att stude-
ra eventuella skillnader ur könsaspekt avseende vilken typ av känslo-
uttryck som tonades in.  
 För att utröna i vilken utsträckning affekt i form av leenden, skratt, 
ilska, irritation, ledsnad förekom i pedagogernas övriga responser till 
barnen, förutom de registrerade intoningarna, undersöktes de först ana-
lyserade 30 situationerna med jämn situations- och könsfördelning ut-
ifrån pedagogernas respons med affekt. Det som är registrerat är tydliga 
affektuttryck som leenden, skratt, uttryck för ilska, sorg eller förvåning. 
 Den samlade bilden från de tre förskolorna visade att det var affekt-
uttryck, framför allt i form av leenden och skratt, som förekom på alla 
förskolorna. Det var mer av leende och skratt i svaren till pojkarna. Det 
fanns skillnader mellan förskolorna. På en förskola var det mest skratt 
och leenden i pedagogernas respons i de Delvis vuxenledda situationer-
na, på en annan i samtliga situationer, och på den tredje förekom affekt 
begränsat i pedagogernas svar. 
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8 Pedagogernas berättelse 

Intervjumaterialet redovisas i två avsnitt: 
• Redovisning av pedagogernas föreställningar om barn och genus 

utifrån beskrivningar av barnen i respektive barngrupp. 
• Redovisning av pedagogernas analyserade utsagor om barn och 

kön. 
 

Samtliga 34 barn på de tre förskolorna (15 flickor och 19 pojkar) har 
beskrivits av de i studien ingående pedagogerna. Varje pedagog har 
gjort en beskrivning av varje barn på sin avdelning.  
 I nedanstående avsnitt följer redovisningen av kategoriseringen av  
egenskapsbenämningarna sorterade efter kön. Kvantifieringar har gjorts 
för att tydliggöra eventuella genusmönster. En könsrelaterad bild av 
barnen framträder och denna bild kommenteras under varje rubrik. 

8.1 Föreställningar om barn och genus 
Analysen av pedagogernas beskrivningar av barnen resulterar i mönster 
och bilder som fångar pedagogernas föreställningar om barn och genus. 

8.1.1 Självständiga flickor och behövande pojkar  
En av de mest könsspecifika bilderna som framträder ur beskriv-
ningarna av barnen är bilden av flickorna som är bestämda och själv-
ständiga och pojkarna som har behov av närhet och kroppskontakt.  

 
Tabell 3.  Översikt av kategoriserade barnbeskrivningar 

 
Kategori Pojkar Flickor 
 
Vara bestämd, Säker 2 Säker 1 
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självständig  
och säker  

Bestämmer 1 
Självständig 1 
Självsäker 1 
Stark vilja 3 
Envis 2 

Bestämmer, bestämd 5 
”Vill inte att hon ska be-

stämma” 1 
Stark vilja 7  
Stark som person 1 
Envis 2 
Inte så beroende av vuxna 1 
Självständig 4 

Vara osäker Osäker 2 
Försiktig 2 
Blyg 1 
Rädd att göra fel 1 

Osäker 5 
Försiktig 1 
Blyg 1 
Rädd att göra saker själv 1 

Ha behov av när-
het/kropps-kontakt 

Behöver närhet, sitta i knät, 
kramas 19 
Tycker om att bli buren 1 
Blivit kelig 1 
Gosa i soffan 1 

Behöver närhet, sitta i knät, 
närkontakt 8 
Hänger som en svans 1 
Vill tanka lite 1 

 
Benämningarna under kategorin Vara bestämd och självständig avser 
tio flickor och sju pojkar. 
 Orden bestämmer och bestämd, som används mer om flickor än om 
pojkar, har en delvis negativ klang och i vissa fall kan tonen det sägs i 
ge beskrivningen av flickan i fråga en kritisk ton: 

”Hon leker också jättefint, också bestämd, väldigt bestämd.” 
Pedagog E på förskolan Linet. 

 
”Jag vill inte att hon ska bestämma.” 
Pedagog G på förskolan Tuvan. 

 
I ett par andra fall kan beskrivningen av den bestämda flickan som vet 
vad hon vill vara mycket positiv: 

”Hon är en framåt tjej. Hon är väldigt charmig och positiv. Hon vet vad 
hon vill och inte vill. Är det någon aktivitet hon inte gillar så säger hon 
ifrån.” 
Pedagog E på förskolan Linet.  

 
Den enda negativa benämning av pojke som bestämd är: 

”Det är liksom han som bestämmer. Det är han som är polis.” 
Pedagog G på förskolan Tuvan. 
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Att pojkarna har behov av närhet och vill sitta i knät nämns betydligt 
oftare än motsvarande uttalanden om flickorna. De berör åtta pojkar 
och två flickor. Ibland ges uttalandena med en varm ton och eget upp-
skattande av situationen från pedagogens sida: 

”Nu är han hur go och glad som helst och verkligen så där myspys 
(skratt). Han tycker om att sitta och ler och klappar och så vill han gärna 
röra vid en. Han är mycket sensibel, känner att han vill kramas mycket.” 
Pedagog A på förskolan Rosen. 

 
”Och så behöver han mycket närhet. Det behöver de alla, men han har ett 
så’nt sätt att han vill inte visa att han behöver närhet, men han kommer 
gärna ändå och ger en hand eller en fot så man märker att han söker 
ändå.” 
Pedagog C på förskolan Rosen. 

 
Det finns några beskrivningar av flickor och behov av närhet/kropps-
kontakt, men ingen med samma känslomässiga ton. 

”Hon är långt framme i sitt tal och sina lekar och fungerar jättebra med de 
andra barnen och vill också ha den där kontakten och komma och sätta 
sig i knät.” 
Pedagog F på förskolan Linet. 

 
Pedagogernas uttalanden om pojkarnas större behov av närhet stämmer 
väl med resultatet från observationerna i min tidigare studie (Månsson, 
1996). Det visade sig då att pojkarna, speciellt vid omvårdnadssituatio-
nerna, fick mer tid och närhet från pedagogerna än flickorna som oftare 
klarade sig själva. I den tidigare studien yttrade en pedagog att pojkarna 
har större behov. 
 De vuxnas bild av flickorna som bestämda och som vet vad de vill, 
kan också kopplas till tidigare studier kring olika könsmönster. Barn 
bedöms olika av både föräldrar och förskolepersonal beroende på kön. 
Flickor tillskrivs ofta egenskaper som självständighet och tidig kom-
petens. Haavind (1992) analyserar den bild som ges av småflickor och 
småpojkar och ser den som ett resultat av de egenskaper mödrarna till-
skriver dem. Mödrarna i Haavinds undersökning bedömer t ex en flick-
as självständighet utifrån om hon utför traditionellt typiska kvinno-
sysslor, som att hålla ordning på saker och kunna klä på sig själv. Hon 
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ska på något sätt hela tiden bevisa att hon håller på att bli ”stor”, medan 
pojkar som inte utför dessa sysslor kallas självständiga på grund av 
hävdande av egen vilja. Även i FAST-projektets undersökning (Hägg-
lund, 1984) av föräldrars och daghemspersonals beskrivningar av dag-
hemsbarnen, beskrivs flickorna som mer ansvarstagande och mer själv-
ständiga än pojkarna, både av mödrarna och personalen. Nedan följer 
en redovisning av de könsrelaterade kategorierna. 

8.1.2 Flickor med förnuft och pojkar med kropp 
Ytterligare ett könsspecifikt mönster som framträder ur intervjumate-
rialet är benämnandet av egenskaper som signalerar intellekt, såsom 
hon är smart, kan föra en diskussion, är snusförnuftig, i högre grad 
bland flickorna än pojkarna.  
 Pojkarna beskrivs med fysiska och kroppsliga egenskaper som ro-
bust, liten, springer och flänger. 
 Det finns uttalanden om flickor under kategorin Vara förnuftig och 
tänkande som kan tolkas både positivt och negativt och de avser tio 
flickor: Liknande beskrivningar av pojkarna förekommer också, fast 
inte lika frekvent. De berör sex pojkar: 

”Jag tror att hon är väldigt intelligent. Gud vad hon kan räkna ut grejor.” 
Pedagog A på förskolan Rosen. 

 
”Man kan samtala med henne. Hon har ett rikt språk. Lite snusförnuftig är 
hon emellanåt.” 
Pedagog F på förskolan Linet. 

 
”Jag ser honom som en liten professor eller något så’nt kanske.” 
Pedagog G på förskolan Tuvan. 

 
 

Tabell 4.  Översikt av kategoriserade barnbeskrivningar 
 

Kategori Pojkar Flickor 
 

Vara förnuftig 
och tänkande 

Förstår, förståndig 3 
Redig pojke 2 

Förstår, 1 
Redig tjej 1 
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Tänker, funderar 3 
Duktig 2 
Liten professor 1 
Säger kloka saker 1 
 

Kan så mycket 3 
Tänker, funderar 3 
Duktig 1 
Med förnuft 1 
Kan föra en diskussion 1 
Vet saker 2 
Smart 2 
Intelligent 1 
Kan räkna ut saker 1 
Snusförnuftig 1 
Extrafröken 1 

Visa kropps-
lighet 

Robust 2 
Liten 4 
Verkligen lille 1 
Minstingen 1 
Använder hela kroppen 1 
Ingen koll på sin muskulatur 1 
Har kontroll över sin kropp 1 
Har glimten i ögat 1 
Ser ut som en viking med sitt ljusa 

hår 1 
Stor 1 
Korta ben 1 
Läppen tjock och darrar 1 

Liten 1 
Liten men stark 1 
Kroppen fylld av energi 1 
 

Vara motorisk Springer 7 
Svårt sitta stilla 2 
Klättervillig 1 
Använder hela kroppen 1 
Far och flänger, slänger, kastar sig 3 
Inte den som klättrar 1 
Sitter still, rör sig inte mycket 4 
Ingen ro i kroppen 1 
Smyger som hundar 1 

Gjorde rörelser 1 
Instabil 1 
Trillar mycket 1 
Fart på henne 1 
Det spritter till i kroppen 1 

 
Under kategorin Visa kroppslighet/Vara motorisk finns såväl kroppsli-
ga attribut som motoriska beskrivningar. Exempel på beskrivningar 
som används om pojkarna är: Robust, läppen är tjock och darrar, 
springer, slänger och kastar sig. Uttalandena om pojkar rör åtta pojkar. 
De få uttalanden som finns om flickor kroppslighet rör två flickor: 

”Han ser ut precis som en viking med sitt ljusa hår. Han är så robust på 
nå’t vis. Stor är han.” 
Pedagog E på förskolan Linet. 
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”... och så slänger han sig. På samlingarna går ju inte, han kan ju inte sitta 
stilla länge utan han ska upp och gå och springa så honom har vi inte fått 
att sitta stilla... Han kastar sig mycket på golvet och på soffan och slänger 
sig så här.” 
Pedagog G på förskolan Tuvan. 

 
”Hon är liten men stark liksom. Hela hennes kropp är fylld av energi.” 
Pedagog B på förskolan Rosen. 

 
Betoningen av förnuft och rationalitet hos flickorna skulle kunna tolkas 
som en avvikelse från en traditionell könsdiskurs där rationalitet varit 
kopplat till maskulinitet. När det gäller beskrivningar av flickorna är 
det däremot få beskrivningar som har med deras kroppslighet eller mo-
torik att göra. Verb som uttrycker motorisk rörlighet används frekvent i 
beskrivningen av pojkarna men förekommer så gott som inte bland 
flickbeskrivningarna. Denna beskrivning av pojkar som mer livliga än 
flickor finns bl a redovisad i en undersökning av föräldrar och dag-
hemspersonals beskrivningar av barns egenskaper och sociala beteen-
den (Hägglund, 1984). Utvecklingspsykologins beskrivningar av den 
tidigt utvecklade grovmotoriken hos pojkar kan ses i ljuset av dessa be-
toningar av det grovmotoriska hos pojkarna. Man kan här tänka sig ett 
samspel av biologiska och könskulturella förklaringsgrunder.  

8.1.3 Gränstestande flickor och busiga, roliga pojkar 
Det finns fler beskrivningar av flickor som provocerar och testar grän-
ser än av pojkar. Av de få uttalanden om pojkar, sorterade under denna 
kategori, består tre stycken av: De förstår inte reglerna, vilket dess-
utom uttrycker ett visst överseende, vilket inte återfinns bland flick-
uttalandena.  
 I samma ordgrupp som hyss och trams, vilka har en positiv grundton 
eller åtminstone en ton av överseende, har även rolig och tokig katego-
riserats. Busa, tramsa och skoja har därför behandlats som en kategori. 
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Tabell 5.  Översikt av kategoriserade barnbeskrivningar 
 

Kategori Pojkar Flickor 
 

Vara gräns-
testande 
 

Tar inte på allvar vid tillsägelse 
1 
Problem med gränssättning 1 
Vi måste sätta tydliga gränser för 

honom 1 
Testar 2 
Kastade 
saker på golvet 1 
Förstår inte reglerna 2 
Har regler i sig 1 

Sätter sig mot allt 1 
Tar inte på allvar vid tillsägel-

se 2 
Provocerar 1 
Reagerar, bryr sig inte vid till-

sägelse 1 
Gäller att ha bestämda regler 

för henne 1 
Testar 2 
Har hela tiden gått över grän-

sen 1 
Kastar bestick, knuffar bort 
tallrik 2 
Vet vad man får och inte 1 
Har alltid fogat sig 1 

Vara busig, go’ 
och rolig  

Go’ 4 
Rolig 1 
Busar, tramsar, hittar på hyss 12 
Tjafsar 1 
Spelar lite teater 1 
Tokig 1 

Go’ 2 
Har någon slags humor 1 
Busar o tramsar 4 

 
Kategoriseringen Vara gränstestande flickor avser fem flickor sam-
manlagt, vilket ska jämföras med tre pojkar. Flera uttalanden kring 
gränstestande om flickorna, gäller dock samma flicka: 

”Hon har alltid fogat sig innan och lyssnat och gjort som vi har sagt men 
nu har hon börjat ändra på sig så att hon precis provar våra gränser och 
provocerar väldigt mycket i matsituationer och så’nt.” 
Pedagog G på förskolan Tuvan. 

Pojkarnas eventuella brott mot regler omnämns som bus och hyss, vil-
ket framgår av att kategorin Vara busig, go och rolig har 20 noteringar 
(varav 12 rör bus, hyss och trams) på pojkar och sju på flickor. Noter-
ingarna avser sju pojkar och tre flickor. 

”Han är lite ligist. Han har många busigheter för sig och hittar på saker... 
Inte för att vara elak. Han har lite så’na hyss för sig.” 
Pedagog A på förskolan Rosen. 
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”Han är annars glad för det mesta, busar. Han springer runt mycket och 
har lätt för att trissas upp. Dan brukar kunna få honom att tramsa lite och 
så. Han brukar spela lite teater och då hänger Martin med och springer 
omkring och busar lite.” 
Pedagog G på förskolan Tuvan. 

Det ena av de tre flickuttalandena har en kritisk ton: 
”Och nu som i går blev jag lite arg på henne. Jag satte henne i soffan och 
då hade hon hållit på och tramsat vid mellanmålet och kastat bestick.” 
Pedagog G på förskolan Tuvan. 

 
I intervjusvaren görs uttalandet om flickor och rolighet med ett visst 
förbehåll: ”Hon har någon slags humor”.  
 De forskningsstudier som är gjorda kring barn och humor rör fram-
för allt barn som är äldre än de yngsta förskolebarnen vilka är aktuella i 
denna studie. 
 Humorns könsbundna uttrycksformer redovisas i ett pågående av-
handlingsarbete (Ohlsson, 1999). Kvinnliga och manliga informanter 
svarade på en fråga om den roligaste litterära figuren. Då nämndes 90 
manliga figurer och en enda kvinnlig. När det gäller vardags-
erfarenheter innehåller dock svaren fler kvinnor som roliga, främst 
bland de kvinnliga informanterna. I familjekretsen anses 29% av de 
kvinnliga släktingarna vara roliga, dock endast en rolig mamma.  

8.1.4 Glada flickor och pojkar  
En sammanställning av pedagogernas uttalanden om barnens känslo-
uttryck visar på att den vanligaste benämningarna är glädje, skratt och 
leenden bland såväl flickor som pojkar.  
 
Tabell 6.   Översikt av kategoriserade barnbeskrivningar 

 
Kategori Pojkar Flickor 
 
Visa känsloytt-
ringar 

Skrattar, glad, pigg fnissar, ler 
17 
Ledsen, gråter, gnäller 12 
Tårarna stänker 1 
Skriker 3 

Glad, ler, pigg, skiner upp 19 
Flinade 1 
Ett påklistrat leende 1 
Ledsen, gnäller 7 
Skriker 3 
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Arg, ilsken, häftigt humör,  
utåtagerande 11 
Upprörd 1 
Bekymrad 1 
Butter 1 
Olycklig 2 
Elak 1 
Sensibel 1 
Harmonisk 1 
Kavlugn 1 
Förtvivlad 1 

Arg, har det där 
humöret, får utbrott, 
aggressiv 4 
Allvarlig 3 
Känslig 1 
Elak 1 
Otröstlig 1 
Förtvivlad 1 
Sprallig 1 
 

 
Det är fler uttalanden om pojkar och ledsnad men skiljer bara på något 
enstaka barn avseende antal inblandade barn. 
 Även beträffande ilska finns fler uttalanden om pojkar än om flickor 
men uttalandena rör samma antal barn av båda könen. 
 Det är en överseende ton i ett par uttalanden om pojkarnas ilska, (ett 
citat kan jag inte ha med, eftersom uttalandet skulle göra att det gick att 
identifiera vem det är) som inte finns i samma utsträckning rörande 
flickorna: 

”Han är en häftig unge. Han har ett fasligt humör, men han är duktig och 
hittar på och jag vet inte, jag tycker han har en stor charm. Det är svårt att 
sätta tummen på... men fortfarande blir han så arg och då kan man inte 
går nära.” 
Pedagog B på förskolan Rosen. 

 
”Men hon kan bli riktigt arg... Ja, hon har varit lite argsint på sista tiden.” 
Pedagog på förskolan Tuvan. 

 
Ovanstående beskrivningar kan tyda på att barnen är glada men också 
på att det är den föreställning pedagogerna har om barn. Det finns utta-
landen som tyder på att ledsna barn inte är det önskvärda. Det finns ett 
par uttalanden om ett barn som är ängsligt och har svårt att anpassa sig 
efter inskolningen: ”Det är inte mest synd om henne i hela världen”.  

8.1.5 Avslutande reflexioner 
I pedagogernas uttalanden om barnen finns det en skillnad mellan de tre 
förskolorna. Benämningar kring exempelvis motorik och rörelse sorte-
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rades ursprungligen inte in i någon kategori på grund av att det endast 
fanns något enstaka uttalande på varje förskola. Efter bearbetningen av 
den tredje förskolans material visade det sig att det fanns så många så-
dana uttalanden att en ny kategori Visa kroppslighet/Vara motorisk fick 
bildas. På förskolan Linet beskrivs i stort sett alla barnen som glada och 
pigga. Uttalanden om barnen sorterade inom kategorin Vara gränsbry-
tande domineras av förskolan Tuvan.  

8.2 Utsagor om barn och kön i ett diskursivt 
perspektiv 

Förutom att ge en beskrivning av varje barn i barngrupperna svarade, 
som tidigare nämnts, pedagogerna på ett antal intervjufrågor kring barn, 
förskola och kön. Svaren på dessa frågor har bearbetats med syftet att 
diskursivt placera in pedagogernas utsagor om barn och kön med ut-
gångspunkt från de pedagogiska styrdokumenten.  
 Hos pedagogerna framträder relativt tydligt en bild av det indivi-
duella barnet. Framför allt är det barnet som individ som framträder, 
som ska uppmärksammas och få sina behov tillfredsställda. Grupp-
aspekten finns inte med annat än i undantagsfall, t ex i frågan kring för-
skoleverksamheten: 

”Att inte bara vara en i gruppen utan att man tänker på varje barn indivi-
duellt.” 
Pedagog F på förskolan Linet. 

 
”Alla har olika behov.” 
Pedagog F på förskolan Linet. 

 
”Ja, man ser vad man är för en och vad man tänker och känner.” 
Pedagog A på förskolan Rosen. 

 
”Det är ju mycket med det här nya sättet att ta dem som individer. Mycket 
personlig kontakt. Det tror jag är viktigt.” 
Pedagog H på förskolan Tuvan. 
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Barnet som individ är Barnstugeutredningens (SOU, 1972:26; 1972:27) 
barn. Jagutveckling är det främsta målet vid sidan om begreppsbildning 
och kommunikation i BU. Barnet som individ har en tidigare historia 
före BU, ända sedan Fröbel och barnträdgårdstiden. Hultqvist (1990) 
framhåller det individrelaterade i målbeskrivningarna. Han menar att 
även de två följande huvudmålen, kommunikation och begrepps-
bildning, placerar barnet som enskild individ i centrum. Dialog-
pedagogiken var ju en kommunikation mellan två subjekt, barnet och 
pedagogen. Hultqvist menar vidare att de två sistnämnda delmålen, 
trots att de var individrelaterade, mer riktades mot den sociala gemen-
skapen och därmed var en del av socialpolitiken. En pedagog uttrycker 
sin koppling till dialogpedagogiken: 

”Så kan man visst ha skapande på tisdagarna och ändå utgå från barnens 
behov och respektera det de håller på med. Det tycker jag är viktigt. Det 
är väl den gamla dialogpedagogiken som spökar.” 
Pedagog B på förskolan Rosen. 

 
Barnet som individ och barnet som värdefullt är två gemensamma per-
spektiv, som Halldén (1992) finner i sin undersökning om föräldrars 
uppfattningar om barn. Barnet framträder som en centralfigur i sam-
hället på ett tydligare sätt än tidigare Denna individcentrerade bild av 
barn sammanfaller med föreställningen om barnet som individ hos de 
pedagoger som ingår i denna studie.  

8.2.1 Det psykologiserade barnet 
I språkbruket kring det individuella barnet finns en vokabulär, som ty-
der på att pedagogernas bilder av barnet är placerade i Barnstuge-
utredningens (SOU, 1972:26; 1972:27) psykologiska diskurs. Barnens 
tillit och trygghet som en grund för verksamheten var ett tema i BU 
liksom det är hos pedagogerna: 

”Mycket trygghet. De behöver känna sig trygga med de andra barnen och 
med oss och liksom våga släppa loss.” 
Pedagog A på förskolan Rosen. 
 
”Fast det är uttjatat tycker jag fortfarande att det allra viktigaste är trygg-
heten.” 
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Pedagog B på förskolan Rosen. 
 
”Jag tror har man en trygg grund, jag tror är man trygg och har en social 
bit så kan man gå hur långt som helst.” 
Pedagog E på förskolan Linet. 
 
”Det är viktigt att de känner sig trygga.” 
Pedagog G på förskolan Tuvan. 

 
”Visa att man bryr sig om dem och tycker om dem. Det tror jag de har 
nytta av längre fram i livet. De blir lugnare. Jag tror det är hela grunden 
till trygghet. Det tror jag mycket på.” 
Pedagog H på förskolan Tuvan. 

 
Det finns också ett nytt språkbruk i intervjuerna, som inte förekommer i 
BU men som är psykologiskt förankrat. Begreppet att se barn används 
genomgående. Detta språkbruk förekommer varken i de tidigare styr-
dokumenten eller i det senaste. Det visar att det växer fram en ge-
mensam språkkod för hur man talar om barn inom en yrkeskår, en ge-
mensam diskurs som hör till professionen och som inte alltid är kop-
plad till formuleringar på central nivå: 

”Vad jag vill själv är att se varje barn.” 
Pedagog A på förskolan Rosen. 
 
”Jag ser barnen och jag analyserar det och jag finner på en metod och sen 
utvärdera det.” 
Pedagog D på förskolan Rosen. 

 
”Jag tycker själv jag lyssnar på barnen. Försöker liksom se dem utifrån 
varje barn.” 
Pedagog F på förskolan Linet. 
 
”Och det första, särskilt på morgonen är det ju viktigt när vi tar emot dem, 
att det är tryggt när de kommer på morgonen så att man inte bara låter 
dem gå in själva utan att man ser dem när de kommer och det gör vi alltid 
med varje barn.” 
Pedagog H på förskolan Tuvan. 
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8.2.2 Det varande till skillnad från det lärande barnet 
I diskursen om det individuella barnet går skiljelinjen mellan det barn 
som framträder i BU (SOU, 1972:26; 1972:27) och det som framträder 
i Lpfö 98 (Skolverket, 1998). Bilden av det individuella barnet framträ-
der även i Lpfö fast i en annan diskurs än den psykologiska. I Lpfö 
framträder i stället det aktiva lärande barnet, barnet som ska erövra 
omvärlden, vilket i en något omskriven form var titeln på läroplans-
förslaget. Samtidigt är det betydelsefullt att betona att denna barnsyn 
till viss del fanns företrädd redan i BU och senare i Pedagogiska Pro-
grammet (Socialstyrelsen, 1987) även om begreppsapparaten var en 
annan. 
 Den nya läroplanen Lpfö 98 och förskolan ingår i och med detta nya 
dokument i samhällets samlade utbildningssystem för barn och ung-
domar. Avsnittet Förskolans uppdrag inleds också med texten: Nu bör-
jar det livslånga lärandet. 
 Ordet lära eller lärande förekommer sparsamt i intervjuerna och 
kunskap nämns inte överhuvudtaget. Avståndstagandet till skola och 
det som betraktats som formaliserat lärande är en gammal tradition se-
dan förskolans barndom med rötter i Fröbeltraditionen. Barn skulle 
växa inifrån i stället för att formas utifrån i Barnträdgården. Först i Pe-
dagogiskt Program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987) kommer be-
greppet lära in i målformuleringarna och det har länge funnits tvekan 
kring begrepp som kunskap och lärande hos förskolepersonal. Henckel 
redovisar i sin avhandling rörande förskollärares uppfattningar om in-
lärning att dessa framför allt ser förskolans lärande som social fostran 
och inlärning av vissa praktiska färdigheter (Henckel, 1990), vilket 
även dessa pedagogers uttalanden visar : 

”Jag tror de redan lärt sig hur en tjej och en kille ska vara.” 
Pedagog B på förskolan Rosen. 

 
”Att de lär sig vid maten, att de inte grisar ner.” 
Pedagog F på förskolan Linet. 
 
”Man har ju trott att det är ju klart att man måste lära barn, de kan ju inte 
allt... Att hela tiden jobba med något som de inte kan och som gör oss 
frustrerade och dem frustrerade det är ju fel. Tar man tillvara det positiva 
i stället och jobbar med det så mår ju alla mycket bättre.” 
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Pedagog H på förskolan Tuvan. 
 
Den varande-syn på barndomen (Halldén, 1992) som nämnts i avsnittet 
5.6 framträder till viss del hos pedagogerna. 
 En av pedagogerna uttrycker vid ett par tillfällen en relativt extrem 
varande-bild av barnet: 

”... vad de sen gör skiter jag i. Om de simmar är det väl bra – annars bara 
barnen är glada så är det bra den dag tills de är sex år. De behöver inte 
alls hålla på med lästräning och sånt.” 
Pedagog B på förskolan Rosen. 

Några formuleringar ger uttryck för att barnen inte ska styras för myck-
et: 

”Man får lov att ha tråkigt och komma på saker själv.” ”Man ska inte hål-
la på så mycket.” 
Pedagog B på förskolan Rosen. 

 
”Det är inte det här att göra en massa saker.” 
Pedagog H på förskolan Tuvan. 

 
Även leken och det lekande barnet kan representera en varande-bild av 
barnet. Med tanke på lekens centrala plats i den svenska förskolan, allt-
sedan barnträdgårdspedagogiken med Fröbel som förgrundsgestalt, har 
leken en förvånansvärt liten del i intervjusvaren. Fyra pedagoger av de 
sju nämner inte leken i sina svar kring förskoleverksamheten. 
 Leken framhålls som betydelsefull endast hos två pedagoger och 
nämns i samband med motorik hos en av pedagogerna: 

”Att man får leka mycket, att det finns tid till det.” 
Pedagog A på förskolan Rosen. 

 
”Jag tycker liksom att man kan få in så mycket under lek.” 
Pedagog C på förskolan Rosen. 
 
”Det här med motoriken, att de ska kunna gå och röra sig och leka. Att de 
har börjat med rolleken.” 
Pedagog E på förskolan Linet. 
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Att leken har en instrumentell funktion och inte bara ett egenvärde 
framgår av ovanstående citat: ”... allt kan man lära sig under lek”. I Pe-
dagogiska Programmet kopplas leken till stor del till lärande. Under 
rubriken Lek och temainriktat arbetssätt lyder formuleringen: 

”Leken är därför av största betydelse för barns utveckling av användbara 
kunskaper och färdigheter.” (Socialstyrelsen, 1987, s 24.) 

 
Förutom pedagogernas bild av det varande barnet finns uttalanden som 
framhåller barnens egna initiativ och resurser. Detta mer initiativtagan-
de barn skulle kunna anknytas till bilden av barnet i den nya läropla-
nen: 

”Att komma på saker själv.” 
Pedagog B på förskolan Rosen. 
 
”Att man tar initiativ.” 
Pedagog A på förskolan Rosen. 

 
”Att de får upptäcka och experimentera.” 
Pedagog E på förskolan Linet. 

 
”Att de tar för sig.” 
Pedagog E på förskolan Linet. 

 
”Det är inte det här att göra en massa saker utan man tar dem mycket in-
dividuellt.” 
Pedagog H på förskolan Tuvan. 

 
Nedanstående citat från Lpfö 98 (Skolverket, 1998) kan tjäna som speg-
ling (mina kursiveringar): 

”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande 
och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera.” (a.a., 
s 10.) 

”De ska få hjälp att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själva, att 
handla, röra sig, och att lära sig, dvs bilda sig utifrån olika aspekter…” 
(a.a., s 10.) 

”Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och 
kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.” (a.a., s 11.) 
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Vissa formuleringar och ordval från de ovanstående citaten som reflek-
tera och bilda sig för tankarna till äldre barn och inte småbarn mellan 
ett och fem år. 
 Pedagogernas intervjuutsagor om barnen ger en relativt men inte helt 
entydig bild av barnet. Flera diskurser kring barn och barndom existerar 
parallellt och griper delvis i varandra och ”krockar” som de teoretiska 
konstruktioner de är. Det psykologiserade barnet – barnet i behov av 
trygghet – är centralt hos pedagogerna. Det lärande barnet är inte dessa 
pedagogers förskolebarn. Däremot finns bilden av barnet som själv tar 
initiativ, undersöker och experimenterar utan vuxnas planering, vilket 
skulle kunna kopplas till den nyare diskursen kring det kunskaps-
skapande barnet vilken framträder i Lpfö 98.  
 I denna studie är barnen på förskolan bara omkring 1-3 år gamla. 
Med stor sannolikhet spelar det roll att det gäller de yngsta barnen, vil-
ka på grund av sin låga ålder kan sägas vara mer beroende och i behov 
av trygghet. Dessutom visar tidigare forskning att föreställningar kring 
barn utgörs av sega strukturer som det tar lång tid att förändra (Persson, 
1994).  

8.2.3 Ambivalens kring kön 
När det gäller genusområdet kan man utläsa ett visst genombrott i rikt-
ning mot mindre kategoribindning av kön. Det finns en viss ambivalens 
och tveksamhet i hur man uppfattar att man behandlar och förhåller sig 
till flickor och pojkar. Det finns både tankar om likhet och olikhet i 
behandlingen beroende på kön. 
 Ett svar uttrycker både viss ambivalens och nyansrikedom:  

”Jag vet inte om jag behandlar pojkar och flickor olika. Jag vill inte göra 
det och försöker tänka på hur jag behandlar barnen. Mitt mål är att be-
handla alla barn utifrån deras förutsättningar och inte beroende på om de 
är pojkar eller flickor. Oftast ställs det större krav på flickor än på pojkar, 
speciellt föräldrar skiljer på kraven, men även dagispersonal daltar mer 
med pojkarna.” 
Pedagog A på förskolan Rosen. 
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Uttalandet att ”dagispersonal daltar mer med pojkarna” följs upp av 
samma pedagog med formuleringar som uttrycker särbehandling bero-
ende på kön. Ytterligare en pedagog uttrycker liknande tankar: 

”För pojkar där är det mer, då pysslas det mer, men flickor ställer man 
större krav på.” 
Pedagog A på förskolan Rosen. 

 
”Jag är strängare mot pojkar för jag tycker de försöker mindre.” 
Pedagog A på förskolan Rosen. 

 
”Kanske man pushar lite mer på flickor som man märker är lite blyga och 
tillbakadragna men det gör man med pojkar också men här har vi inga 
pojkar som är blyga utan det är snarare tjejerna och så pushar man på 
dem.” 
Pedagog F på förskolan Linet. 

 
Det finns några uttalanden som, liksom det översta, uttrycker tanken 
om medvetet och mindre medvetet handlande beroende på kön: 

”Jag tror jag behandlar flickor och pojkar olika, men på ett omedvetet 
sätt. Det medvetna förhållningssättet jobbar jag med och då tror jag att 
jag gör mycket lite skillnad.” 
Pedagog C på förskolan Rosen. 

 
”Jag tycker inte själv jag att det är någon skillnad, men tydligen är jag tuf-
fare mot flickorna än mot pojkarna. Jag tycker man ska möta ho-
nom/henne oberoende av kön.”  
Pedagog B på förskolan Rosen 

 
 
Likhetstanken framträder i några svar: 

”Jag tycker inte det... det är klart att man... nej, jag tycker faktiskt inte det 
nu när de är små. Inget jag tänkt på i alla fall. Man tänker inte på det i det 
dagliga arbetet.” 
Pedagog G på förskolan Tuvan. 

 
”Ehh, det är nog mer det individuella. Alltså när tjejerna och killarna le-
ker med varandra leker de samma lekar. De kan leka med samma saker.” 
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Pedagog H på förskolan Tuvan. 
 
Likhetstanken vad gäller kön var framträdande i BU (SOU, 1972:26; 
1972:27). Flickor och pojkar skulle uppfostras lika och könsneutrala 
anvisningar var uttryck för en likhetssyn. I Pedagogiska Programmet 
(Socialstyrelsen, 1987) är framställningsformen fortfarande köns-
neutral. Däremot innehåller Förslaget till ny Läroplan (SOU, 1997) ett 
stort avsnitt, Flickor och pojkar i förskolan, där en genuskonstruk-
tionistisk syn uttrycks och där genus används vid flera tillfällen. I Lpfö 
98 (Skolverket, 1998) är könsfrågorna något nedtonade och genus före-
kommer inte längre som begrepp. 

8.2.3.1   En delvis uppluckrad syn på kön 

I några uttalanden om barn och könsskillnader förekommer en mer 
uppbruten än kategoribunden könsbild, vilken placerar den närmare det 
senaste styrdokumentet än de två tidigare, där könsneutrala formule-
ringar eller likhetstänkandet präglade könsdiskursen. Samtliga uttalan-
den rör barn, utom det sista, vilket avser vuxna:  

”Tjejer som gått rakt fram. Det är inget som säger att flickorna skulle stå 
där och vara räddare, vilket ofta är bilden.” 
Pedagog F på förskolan Linet. 
 
”Fast Tilda är inte en tjej, som man tänker. Henne skulle man ta för 
grabb, fast det är ju det där tuffa – paus – å man tycker att grabbar ska va’ 
tuffa va?” 
Pedagog B på förskolan Rosen. 
 
”Och sedan märker man att de killar som är fåfänga är ju väldigt fåfänga, 
kanske t o m mer än tjejerna. Ja att man får lov att vara fåfäng, att man får 
lov att vara det mer, så att det är därför som de vågar visa det mer. Så 
kanske ändå är de lite fåfänga, killar.” 
Pedagog H på förskolan Tuvan. 
 
”Att det bara är kvinnor som sitter och myser med barnen tror jag inte. 
Att det bara är männen som spelar fotboll, det tror jag inte heller på. Sen 
kan man vara intresserad av olika saker. Mycket tjejer spelar fotboll ock-
så.” 
Pedagog A på förskolan Rosen. 
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Dessa uttalanden skulle kunna tolkas som att det bland dessa relativt 
unga pedagoger finns en uppluckring av tidigare mer låsta könskate-
gorier och att det nu blir mer flytande gränser.  

8.2.3.2   Särartens betydelse – det annorlunda 

Många av svaren har sin utgångspunkt i frågan: ”Hur är det att arbeta i 
en kvinnodominerad miljö?”. Flera av svaren ger en negativ bild av det 
feminina och ett framhävande av det maskulina. 

”Det är bra att Tore är här.” 
Pedagog B på förskolan Rosen. 

 
”Blir blind när man bara är kvinnor. Man hade kanske fått andra tankar. 
Personalgruppen hade fungerat annorlunda. Kanske annan stämning både 
för kvinnorna och barnen. Man smågruffar lite och det kan bli lite gnälligt 
annars. Det kan lätta upp stämningen lite. När Rickard vikarierade var det 
helt annan stämning, uppåt och gladare. Man klädde sig.” 
Pedagog H på förskolan Tuvan. 

 
Det går att dra paralleller från pedagogernas uttalanden om Tore och 
Rickard, som nämns nedan, till ”Herren på Täppan”, vilket är ett resul-
tat från observationerna, som visar på en pojkes dominans på varje för-
skoleavdelning. 
 I intervjusvaren finns liksom i Vallbergs (1992) studie kring köns-
frågor i förskolan i ett jämställdhetsperspektiv, uttalanden om kvinnor 
och ”tjafs och skitsnack”: 

”Men jag saknar att det inte finns män för det blir en annan stämning. 
...vad man väljer att samtala kring, det hänger ju ihop med intressen och 
behov men här har det inte varit så. Men på en avdelning på (där hon ar-
betade innan, min kommentar) med bara kvinnor och där var det mer skit-
snack bland kvinnorna. Bland männen var det mer rakt på, medan hos tje-
jerna var det mer hysch pysch och de pratade mer om varandra än till var-
andra.” 
Pedagog E på förskolan Linet. 

 
Pedagogernas nedvärdering av det ”kvinnliga” i termer av ”skitsnack, 
tjafs och gaggigt” kan ses som en annan sida av särartstänkandet. I den 
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i stort sett helt kvinnopräglade miljö som en förskolas småbarns-
avdelning utgör, kan man tänka sig att behovet av att skilja ut det an-
norlunda växer sig starkt. Nedan följer två uttalanden från samma pe-
dagog, där det första är relativt negativt om kvinnor medan det andra är 
mer positivt: 

”Ibland kan man tänka att det blir ganska gaggigt och så tror jag om man 
jobbar många kvinnor på en arbetsplats och mycket kvinnosnack och det 
skulle jag inte riktigt orka med. Jag har vickat på andra dagis. Det har bli-
vit tantigt liksom, mycket sånt när det handlar om hemmet och familjen 
mer än jobbet. Man får ha lite yrkesstolthet också. Även om man pratar 
om hem och familj är det inget fel men det behöver inte överskugga det 
andra.” 
Pedagog A på förskolan Rosen. 
 
”Jag tycker i och för sig att det är roligt att jobba med män och så, men 
det är inte enkelt. Vi kvinnor vet mer var vi har varandra. Det beror i och 
för sig på vem man jobbar med.” 
Pedagog A på förskolan Rosen. 

 
Sammanfattningsvis är det ambivalensen i pedagogernas utsagor om 
kön som framträder. Det kan stämma med en könsdiskurs där köns-
kategorierna inte är så fixerade. 
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9 Diskussion 

9.1 Små barn i en kvinnodominerad miljö 
Hur möten mellan de yngsta barnen på förskolan och de kvinnliga pe-
dagogerna gestaltar sig i ett genusperspektiv har varit problemområdet i 
den här avhandlingen. Att iaktta skeenden och samspelsmönster som är 
genusformande bland så unga barn som ett till tre år var ett relativt out-
forskat område. En fråga som väcktes i min licentiatavhandling, ”Vil-
ken är personalens respektive barnens roll i konstruktionen av kön?”, 
har jag belyst i den här avhandlingen. 

9.1.1 Möten som formar 
I pedagogernas interaktion med barnen kan man se spår av det icke-
reflekterade förhållningssättet i relation till kön i vardagssammanhang, 
”när man gör som vanligt och det ofta blir ojämställt” (Magnusson, 
1998). Pojkarna ges, speciellt i de mer vuxenledda situationerna, mer 
utrymme och uppmärksamhet. De söker och får bekräftelse, både ge-
nom utvidgade svar som ger förlängda dialoger under längre tid och 
genom ögonkontakt samt mer affektfyllda svar. Detta sammantaget, 
bekräftelsen i form av gensvar på en intersubjektiv nivå, svar med af-
fekt ofta i form av leenden och skratt och ögonkontakt som förlänger 
interaktionen, är kraftigt stärkande för individens självuppfattning. I 
interaktionsmönstren mellan barn och vuxna ges flickor och pojkar 
olika möjligheter att uppfatta sig själva och omvärlden. Pojkarna upp-
muntras mer eller mindre omedvetet genom dessa bekräftande interak-
tionsmönster att uppfatta sig själva som något ”enastående”. Pojkarna 
fostras till individualister och flickorna till kollektivister. Samhälls-
kategorin kön/genus finns som omedvetna psykologiska avlagringar i  
den könsmärkta interaktionen. 
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 Genus ingår i ett rangordningssystem där även klass och etnicitet 
ingår. När man växer upp i ett samhälle med dessa rangordningssystem 
påverkar det ens tankevärld och rådande tankemönster kring kön/genus 
blir för många oreflekterade. 
 Effekterna består i att kvinnor såväl som män, delvis oreflekterat, 
ger litet högre värde åt det män gör. Det uppmärksammas mer och blir 
lite mer betydelsefullt. ”Kön fungerar som förhandsviktning av våg-
skålen i vardagstänkandet”, som Magnusson (1998) uttrycker det.  
 Samtidigt pågår ständiga förändringar av innebörden av kön och det 
sker en uppluckring av den fastlåsande kategorin kön som får till följd 
en mer öppen, föränderlig bild (Walkerdine, 1995). 
 Det finns ingen enhetlig grupp flickor och ingen enhetlig grupp poj-
kar. Det finns exempel i denna studie som visar hur olika sammanhang 
och gruppkonstellationer ger skiftande genusmönster; ”Herren på Täp-
pan” med en dominerande pojke är ett exempel. De yngsta flickorna, 
som inte framträtt så tydligt i samspelet med de ordinarie pedagogerna, 
kan inta huvudrollen i situationerna med vikarierande personal. När den 
något större fruktstundsgruppen reduceras och övergår till en mindre 
grupp, blir interaktionen barn/vuxen livligare och flickorna tar och får 
större utrymme.  

9.1.1.1   Pedagogernas föreställningar 

En utgångspunkt för studien är att pedagogernas, de signifikanta andra, 
interaktion med barnen förutom individuella personliga upplevelser 
även innefattar de samhälleligt och kulturellt färgade föreställningarna 
om kön, den generaliserade andra (Mead, 1976). Föreställningarna kan 
ha en reproducerande, bevarande effekt men kan även, i och med att de 
kan vara flerfaldiga och motsägelsefyllda, innebära dynamik och för-
ändring. Det framkom i intervjusvarens beskrivningar av flickorna re-
spektive pojkarna, att pedagogerna har köns- och individrelaterade för-
väntningar, delvis mindre medvetna och oreflekterade, delvis ambiva-
lenta. Dessa beskrivningar bygger till viss del på individuellt och kultu-
rellt färgade föreställningar om flickor och pojkar. Naturligtvis är de 
föreställningar som exemplifieras här inte heltäckande för pedagoger-
nas föreställningar om barn och kön. Föreställningsbilden skulle sanno-
likt kunna få ett delvis annat utseende om intervjusvaren varit härledda 
ur andra frågor eller formulerats utifrån beskrivning av andra barn. Ex-
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emplen från intervjuerna om barnen på förskolan visade på före-
ställningar om gränstestande flickor och ”tramsiga” pojkar som inte 
helt stämde med observationerna av barnen i praktiken. När flickor 
beter sig på ett sätt som bryter mönstret för den traditionella bilden av 
vad det innebär att vara flicka så ”sticker det ut” och ger vuxen-
reaktioner:  

”Hon är också ett mycket viljestarkt barn. Har alltid fogat sig innan och 
lyssnat och gjort som vi sagt, men nu har hon börjat ändra på sig så att 
hon precis provar våra gränser.” 

”Han gillar också att busa och sedan ibland då han har gjort något bus och 
någon vuxen säger till honom, och det är likadant med F (en flicka), det 
glömde jag att säga, att om man säger till dem så kan de bara börja skratta 
åt en. De tror inte att det är allvar. Men det är det att hon testar den vux-
ne.” 

 
Vad som utgör pojkars brytande mot det ”normala” i att vara pojke är 
mer svårbedömt (Berge, 1997). Omedvetna mallar och värderingar för 
hur flickor och pojkar bör vara, beroende på såväl egen fostran som 
kultur, leder till projiceringar. Sådana projiceringar kan fungera som 
förvrängningar av erfarenheter och leda till myter rörande innebörden 
av att vara flicka eller pojke. Man skulle i det här sammanhanget kunna 
tala om ”en doppelt standard” som Andrésen (1995) använder som teo-
retiskt redskap i sin studie om genusrelaterad interaktion. Detta uttryck 
innebär att samma beteende eller aktivitet bedöms utifrån olika kriterier 
beroende på kön. 
 Kari och Arne, två barn från Andrésens studie på en förskole-
avdelning i Norge, kan stå som exempel på att flickors och pojkars lik-
nande beteende bedöms olika beroende på kön även bland förskole-
personal. Kari är en livlig flicka som är aktiv och ibland högröstad. 
Arne har ungefär samma beteende som Kari, men medan Kari får stän-
diga tillsägelser av förskolepedagogerna behandlas Arne med överse-
ende. När pedagogerna ska beskriva barnens beteende beskriver de Kari 
som dominerande och Arne som aktiv. En parallell går att dra till peda-
gogernas uttalanden om bestämda flickor och aktiva pojkar i min stu-
die. Det är av betydelse att påpeka, att i de ovan givna exemplen rör det 
sig om äldre förskolebarn, medan det i den nu aktuella studien rör sig 
om barn från ett och ett halvt till drygt tre år.  
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 Man skulle kunna se det som ett utslag av flickornas tidigare mog-
nad eller pedagogernas medverkan i en eventuell genuskonstruktions-
process som bidrar till att flickorna utvecklar vissa sidor, som exem-
pelvis det tidigare nämnda begreppet ”förnuftighet”. Daghemspersonal 
anser ofta att flickor klarar sig själva tidigare än pojkar och verkar 
uppmuntra dem ytterligare till att utveckla denna sida hos sig själva 
genom att visa dem större tillit och ge dem mindre uppmärksamhet. 
 De vuxna ingår i en dynamisk ömsesidig interaktionsprocess till-
sammans med barnen, där såväl barnen och de reaktioner de utlöser 
som de vuxna är en del av en pågående identifikationsprocess. 
 När pedagogerna i ”Herren på Täppan”-situationerna ger någon poj-
ke denna särställning och när någon pojke intar denna position är det ett 
exempel på att vi alla är delar av en könsordning som leder till olika 
könsinfluerade interaktionsmönster vilka vi inte alltid är medvetna om. 
 Frågan om vad barnen har för roll i de vuxnas eget identitetsarbete, 
gör frågan om samspelet mellan vuxna och barn både mer komplicerad 
och mer dynamisk. Området kring de vuxnas och barnens roll i denna 
svårfångade process är relativt outforskat och behovet finns därför av 
fler studier inom området.  
 Förutom de föreställningar om kön som härletts ur beskrivningar av 
barnen uttrycker pedagogerna även vid övriga intervjufrågor ambiva-
lens kring kön. Vid vissa intervjufrågor framträder en skönmålning av 
männen och nedvärdering av det kvinnliga, som den negativa kon-
trasten till det uppvärderade manliga.. Feminiserade miljöer kan föda 
en önskan om det annorlunda representerat av det maskulina. I den i 
stort sett helt kvinnopräglade miljö som en förskolas småbarns-
avdelning utgör, kan man tänka sig att behovet av att skilja ut det an-
norlunda växer sig starkt. 
 Det är intressant att göra en jämförelse mellan vissa positivt laddade 
benämningar om pojkarna och vissa mer negativt laddade om flickorna 
i intervjusvaren, som exempelvis att flickorna ”testar gränser och pro-
vocerar” medan pojkarna ”hittar på hyss och tramsar”.  

9.1.1.2   Relationen mellan föreställning och handling 

Ett av syftena med denna studie är att diskutera om det finns någon 
relation mellan pedagogernas föreställningar om barnen i ett genusper-
spektiv och deras interaktion med barnen. En grundtanke bakom detta 
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syfte är att pedagogernas föreställningar är en del av förutsättningarna 
för praktiken, men även att föreställningarna är ett resultat av praktiken. 
Tanke och handling står i ett dialektiskt förhållande till varandra (Bae, 
1985). Pedagogernas föreställningar kring vilket/vilka barn de har 
framför sig, spelar med stor sannolikhet roll för deras samspel med 
dem. Projiceringar och kulturellt styrda och könsgrundade för-
väntningar har en aktiv roll. Den historiska traditionen och de genom 
åren skiftande ideologiska strömningarna rörande förskole-
verksamheten spelar även de en roll. I det här sammanhanget är det inte 
den individuella pedagogens föreställning i relation till hennes egna 
handlande som belyses. I stället relateras här föreställningarna om ge-
nus härledda ur pedagogernas beskrivningar av barnen i relation till de 
samlade observationskategorierna. 
 Jämförelserna mellan handling och tanke – mellan det observerade 
handlandet och föreställningarna – görs utifrån de kategorier i intervju-
materialet som går att jämföra med observationskategorierna. Jäm-
förelsen mellan resultatet av kategoriseringen av barnens egenskaper 
och resultatet av den videoobserverade barn/pedagoginteraktionen är 
intressant, bl a eftersom båda fokuserar könsaspekten.  
 Föreställningen om bestämda, självständiga flickor är svår att rela-
tera till observationerna. Vad menas med bestämmer och självständig? 
Innebär självständighet att kunna klara praktiska saker som på- och 
avklädning själv och att klara av andra praktiska sysslor på förskolan? 
Det finns några observationer där flickorna går in och agerar hjälp-
fröknar, vilket skulle kunna kopplas till detta hanterande av praktiska 
situationer. I min föregående studie iakttogs hur pojkarna fick mer hjälp 
och hur flickorna i större utsträckning fick klara sig själva (Månsson, 
1996). Jag studerade då interaktionen ur pedagogperspektiv, till skill-
nad från i denna studie, där analysen utgår från barnens initiativ. I den 
här studien, kan jag utifrån analysen av observationerna, inte uttala mig 
om könsskillnad avseende självständighet kontra vuxenberoende.  
 När det gäller bestämmer och stark vilja visar observationerna, spe-
ciellt vid de Helt vuxenledda situationerna, att pojkarna hävdar sin vilja 
och bestämmer i större utsträckning än flickorna. 
 Föreställningen om att pojkarna har mer behov av närhet än flic-
korna kan jämföras med resultatet från videoobservationerna i den nu 
aktuella studien. Registreringarna visar inte någon könsskillnad i mate-
rialet under kategorin affektivt kontaktsökande mellan barn och peda-
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goger, vilket är intressant med tanke på pedagogernas uttalanden om 
pojkarnas större behov av närhet. Samma uttalande återfinns i min tidi-
gare studie (Månsson, 1996). Detta kan tyda på en diskrepans mellan 
verklighetens pojkar och pedagogernas föreställning om dem i det här 
avseendet. 
 Föreställningen om flickornas gränstestande kan man tolka på olika 
sätt. En möjlighet är att det rör sig om uttalanden som tyder på en tradi-
tionell syn hos pedagogerna på vad det är att vara ”flicka”. När flickor-
na visar vilja, så blir det något som framhävs mer, som ”sticker ut” och 
därmed registreras lättare än när pojkar visar samma beteende, eftersom 
detta stämmer bättre med den traditionella uppfattningen om hur det är 
att vara ”pojke”. Detta förhållande tar Berge (1997) upp i det tidigare 
nämnda skolprojektet med kvinnliga och manliga pedagoger och mel-
lanstadiebarn. Hon beskriver en erfarenhet från projektet i termerna 
”motstånd mot flickor som kräver utrymme”. Flickorna i en av klasser-
na på mellanstadiet kände sig förfördelade och upplevde sig få mindre 
uppmärksamhet än pojkarna av den kvinnliga läraren. Den kvinnliga 
läraren såg flickorna som ”manipulativa individualister” vilka krävde 
ständig uppmärksamhet.  
 Det är intressant att relatera ovanstående resultat rörande pedagog-
ernas föreställning om gränsöverskridande flickor till observationerna. I 
kategorin protest, som kan anses vara ett område med anknytning till 
gränssättning, var det till stor del pojkar som registrerades.  
 Man kan också tolka det så, att det är de kvinnliga pedagogernas sätt 
att se på kön, vilket är ett uttryck för deras egna upplevelser av den 
mångfacetterade innebörden av att vara kvinna och flicka. Denna inne-
börd skiftar i olika kontext och kan också vara motsägelsefull. Jones 
behandlar i en artikel ämnet utveckling av kvinnlig subjektivitet och 
mångfald: 

”Sådana motsägelser är typiska för flickors och kvinnors vardags-
upplevelser. Flickor och kvinnor intar ständigt motsägande subjektsposi-
tioner och uppfattar simultant olika innebörder av bilder, symboler, texter 
och sig själva.” (Jones, 1994, s 33.) 

 
Föreställningen om pojkarna som visar kroppslighet och är motoriskt 
aktiva är svår att strikt relatera till kategoriseringarna av observations-
materialet, eftersom motoriken inte är något jag observerat speciellt. De 
flesta uttalandena om motorisk rörlighet kommer från samma förskola. 
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Några pojkar där är grovmotoriskt livliga, vilket sannolikt till viss del 
har påverkat resultatet. 
 Pedagogernas föreställningar rörande barnen spelar med stor sanno-
likhet roll för deras samspel med dem. Projiceringar och kulturellt 
könsgrundade förväntningar har en aktiv roll, vilket närmare beskrivits 
i kapitel 5.6. 
 Den historiska traditionen och de genom åren skiftande ideologiska 
strömningarna rörande förskoleverksamheten har också betydelse i det 
här sammanhanget. 

9.1.1.3   Genus är kontextbundet 

Resultatet visar att olika grad av vuxenledning ger olika samspels-
mönster (se avsnitt 7.5.1). 
 Vid de Helt vuxenledda situationerna – samlingarna – framträder 
genusaspekten tydligt och några pojkar dominerar och får mest ut-
rymme och bekräftelse. 
 Ser man samlingsstunden som en traditionell klassrumssituation, 
med hierarkisk uppbyggnad och tydlig ledning av en vuxen, kan den 
speciella situationen med dominans av en pojke på varje förskola vid 
just samlingarna, få sin belysning i detta skolperspektiv. Åtskilliga stu-
dier visar att samma maktmönster som i samhället i övrigt finns inom 
det mikrosystem som skolan utgör (Einarsson & Hultman, 1984; Niel-
sen & Larsen, 1985; Öhrn, 1990). 
 Man kan naturligtvis inte göra en fullständig jämförelse mellan en 
skola och en småbarnsavdelning, men speciellt förskolans samlings-
stund, med sin mer formella organisation och tydliga vuxenledning, kan 
utgöra en parallell till en klassrumssituation. 
 I de Delvis vuxenledda situationerna tar både flickor och pojkar ini-
tiativ till kontakt och flickorna är mer involverade i dialog med de vux-
na. Överhuvudtaget visar resultatet att flickorna blir mer synliga i de 
Delvis vuxenledda situationerna och att de inte enkelt kan positioneras 
in i en passande könsroll. Med stöd av Hardings (1986) begrepps-
apparat kan förskolans könsprägling granskas ur ett annat perspektiv. 
Det strukturella könet, med vilket Harding bl a menar arbetsdelning 
efter kön, framträder tydligt i förskolan. Den största delen av förskolans 
värld befolkas av kvinnor, vilket får konsekvenser för hur de vuxnas 
interaktion med barnen tar sig uttryck. De två övriga dimensionerna i 
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Hardings teoribildning kring kön – symboliskt och individuellt – är 
involverade och integrerade i representationen av den strukturella di-
mensionen på förskolan. Till skillnad från skolan, där manligheten får 
hegemoni i hela den symboliska gestaltning, där inte för mycket privat 
och personligt ska blandas in och där det gäller att markera sig som 
individ i konkurrens med andra, finns den traditionella ”kvinnliga” 
världen fortfarande till stor del representerad i förskolan, speciellt på en 
småbarnsavdelning. Rummens inredning med dockvrå, men ingen 
verkstad, läshörna, men ingen snickarbänk har en symboliserande funk-
tion och utgör en förutsättning för lekens villkor. I lekmiljön, med sitt 
könsmärkta material, och i pedagogernas könskulturellt planerade verk-
samhet finns dolda förväntningar som signalerar vad flickor och pojkar 
förväntas leka. Innehållet i barnens lek har inte varit fokus i den här 
studien men andra studier visar könssegregationen i leken (Berentzen, 
1989; Hjort, 1996; Wästerfors, 1997). 
 Olika observationer tyder på att även organisationen i form av upp-
delning i olika gruppstorlekar och konstellationer spelar roll. Denna 
studie visar att antalet barn har betydelse för den möjlighet barnen får 
till egna initiativ och signaler. En jämförelse mellan en fruktstund med 
flera barn och en fruktstund i samma rum med samma pedagog, fast 
med färre barn, illustrerar detta. Från att det tidigare varit mycket liten 
barnaktivitet, speciellt från flickornas sida, blir aktiviteten i form av 
barninitiativ, särskilt från flickorna, större. De flyttar närmare pedago-
gen och det blir mer kommunikation mellan barn och pedagog 
(bilagorna 3 och 6). 
 de Jongs (1998) studie visar att fördelningen flickor och pojkar i för-
skolegrupperna spelar roll för lekmönstren. Vid jämn fördelning mellan 
flickor och pojkar leker man mera tillsammans och mindre hierarkiskt 
än vid pojkdominans. Då blir könssegregationen i lekarna större och 
gruppstrukturen mer hierarkisk. Samma studie visar även, att såväl 
flickor som pojkar helst väljer det stora utrymmet med plats för mer 
grovmotoriska lekar framför den mindre dockvrån, vilket är tvärt emot 
schablonbilden, enligt vilken flickor väljer mindre och pojkar större 
lekutrymmen. Flickorna får dock bara tillgång till det större rummet, 
när pojkarna inte är där enligt de Jong. Den symboliska dimensionen av 
kön blir tydlig i en småbarnsavdelnings feminiserat könsmärkta miljö. 



 

 205 

9.1.1.4   ”Det är jag som är Bamsespindeln” 

Citatet ovan är taget från en rörelsestund när Martin, som är förskolan 
Tuvans ”Herre på Täppan”, den pojke som dominerar mest i sin barn-
grupp, uttalar sig efter det att samlingsgruppen sjungit ”Imse Vimse 
Spindel”. 
 ”Herren på Täppan” dominerar och uppmuntras delvis till detta av 
pedagogerna, framför allt på samlingsstunderna. När Bea i avsnitt 7.5.2 
lämnar över ledningen av samlingsstunden till Mårten förstärks hans 
roll av ”Herre på Täppan”. Så formas en ”pojke” och han har själv del i 
formandeprocessen. Han blir en del av individualiseringen och hierar-
kiseringen bland pojkarna.  
 Bea uttrycker i ett intervjusvar att hon inte behandlar barnen olika 
utifrån kön och uttrycker tydligt att hon har en önskan att inte göra det. 
Observationerna visar emellertid på motsatsen. Det finns grund för att 
anta att vuxnas medverkan i barnens könssocialisering ofta är osynlig 
för såväl barn som vuxna. Vuxnas roll i flickors och pojkars identitets-
arbete är en väsentlig aspekt av det kulturella sammanhang i vilket bar-
nens utveckling försiggår. Olika mönster i pedagogernas kommuni-
kation med flickorna och pojkarna representerar de handlingsmönster 
och traditioner som är en del av kulturen. 
 En idealisering av kulturellt bestämda manlighetsdrag går igen i 
vuxnas signaler på ett sådant sätt att de kan uppfattas som uppmuntran 
till ”offentlig dominans”, individualitet och konkurrensmentalitet hos 
pojkar medan samma drag kan signaleras som mindre önskvärda hos 
flickor. Andrésen (1990) beskriver detta som en överidealisering av 
manlighet, vilken är kulturellt formad och har både samhälleliga och 
psykologiska implikationer.  

9.1.1.5   Psykologiska aspekter i interaktionen 

De psykologiska aspekterna vad beträffar köns/genusfrågor har ibland 
överbetonats men lika ofta undervärderats, beroende på inom vilken 
disciplin forskningen bedrivits. I denna avhandling har Stern (1991a) 
bidragit med teoretiska redskap för att studera vilka uttryck barnens 
signaler tar sig i samspelet mellan barnen och de vuxna. 
 Det icke verbala i form av blickar, gester, handrörelser och kramar 
utgjorde initialt ett område av intresse att undersöka. Denna interaktion 
har till viss del varit problematisk att fånga och tolka men har samtidigt 
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bidragit till resultatet. Pedagogerna uppmärksammar i stor utsträckning 
små och ibland subtila signaler. Barnens reaktioner visar också att sig-
nalerna är rätt uppfattade. 
 Barnens initiativ till fysisk kontakt i form av beröring, kramar och 
smekningar, benämnda affektiv kontakt, är inte så vanligt förekomman-
de som förväntat på småbarnsavdelningar med barn i så låg ålder som 
det här rör sig om. Dock ger pedagogerna så gott som alltid affektiv 
kontakt tillbaka. Ett viktigt påpekande i sammanhanget är att pedago-
gernas egna initiativ till affektiv kontakt inte är medräknad. Om så hade 
varit fallet hade resultatet sannolikt blivit annorlunda med fler registre-
rade tillfällen med affektiv kontakt. I licentiatavhandlingen (Månsson, 
1996), när pedagogernas initiativ till kontakt med barnen studerades, 
visade det sig att pojkarna fick mest närhet och fysisk kontakt. 
 De känslouttryck som registrerats är framför allt leenden och skratt. 
Ilska, rädsla och förvåning är mindre vanliga, både från barnens och 
pedagogernas sida. Ledsnad – sorg – har registrerats enbart från bar-
nens sida och inte från pedagogernas. I det här sammanhanget är det 
åter viktigt att påpeka att det endast är barnens signaler till pedagogerna 
som registrerats. Förutom dessa registreringar finns det åtskilliga situa-
tioner med affekt barnen sinsemellan, särskilt vid de Inte vuxenledda 
lekstunderna med såväl skratt som gnäll, skrik och gråt. 
 Vid en granskning av pedagogernas respons på barnens signaler är 
det leenden och skratt som dominerar, vilket är mest påtagligt i svaren 
till pojkarna.  
 Affektuttrycken mellan barn och vuxna är en betydelsefull och kraft-
full del i samspelet. Det får konsekvenser för utveckling av den egna 
subjektiviteten och därmed även för lärandet (Stern, 1991a). Mer kultu-
rellt orienterade kognitivister, som Bruner (1990), involverar det emo-
tionella som en betydelsefull del av lärandet men framhåller kulturens 
formande funktion även när det gäller kopplingen mellan emotion och 
kognition. 
 Barn är mycket receptiva för alla subtila uttalade och outtalade sig-
naler, förväntningar, krav, regler och villkor. De uppfattar tidigt vad 
som är särskilt för flickor och vad som är särskilt för pojkar. Även för 
formandet av könsidentiteten är känslouttryck som kramar, smekningar 
och ögonkontakt en starkt påverkande kraft. Vilka blickar man får, om 
de uttrycker värme uppskattning, entusiasm eller kritik, om man blir 
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tilltalad med leenden och skratt eller med neutral eller kritisk röst. Allt 
detta sätter spår och blir delar av en själv. Sker detta affektiva samspel i 
könade mönster ges det egna könet innebörd och mening. 
 Detta genusrelaterade affektiva bemötande är dock inte endast psy-
kologiskt grundat utan ingår i en historiskt, kulturellt och samhälleligt 
grundad praktik där genus är en del. 

9.1.2 Vad lär barnen i mötet med pedagogerna? 
I denna samspelsprocess mellan barn och vuxna lär barnen framför allt 
kulturbundna sätt att uppfatta sig själva och sin omgivning. De ingår 
också i en genusrelaterad process där de lär sig hur en flicka och en 
pojke är och även bör vara. I denna tid av snabb förändring bryts tradi-
tionella sätt att vara flicka och pojke upp och ersätts med ett delvis nytt 
och inte som tidigare så självklart dikotomiserat innehåll. Samtidigt 
lever hos de flesta parallellt kvar gamla svårupplösliga innehåll i kate-
gorierna flicka och pojke. Konsekvensen kan bli osäkerhet och ambiva-
lens men också tillfällig återgång till gamla trygga mönster. I och med 
att många av de samspelsmönster i vilka pedagogerna deltar inte är helt 
medvetna, är sannolikheten större för att dessa mönster lever kvar och 
påverkar samspelet. En ambition har varit att låta relativt unga peda-
goger ingå i studien för att eventuellt nya genusrelaterade tankar och 
sätt att agera tillsammans med barnen skulle kunna framträda. Pedago-
gerna, uttrycker tankar att kön inte ska spela någon diskriminerande roll 
utan att behandlingen av barnen snarare ska var kopplad till vars och 
ens individuella olikhet och behov. 
 Den dolda läroplanen visar dock att det ofta är en inte medveten sär-
behandling som blir en del av lärandet. Något barnen lär sig är inne-
börden av kön/genus. I och med att pojkarna i många situationer får en 
framskjuten position och ett stort utrymme kommer de att uppfatta sig 
själva, eller i alla fall sitt kön som högt värderat. Det blir en form av 
idealisering och uppvärdering av det maskulina. Pojkar får spela hu-
vudrollen och eftersom genus är relationellt, alltid skapat i relation till 
något annat, blir flickornas roll inte någon huvudroll utan en biroll eller 
statistroll. Denna rollfördelning sker tydligast och framför allt i de vux-
enledda samlingarna. Men just för att det är en samlingsstund, där man 
dagligen följer en ritualiserad uppläggning med teaterliknande form, 
ger den sannolikt stort avtryck. Alla sitter i en ring. Någon framträder 
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och de andra tittar och lyssnar. Ibland ges också bifall i form av leen-
den och skratt. Mycket samlad uppmärksamhet riktas i en sådan situa-
tion mot den person som är i centrum och bekräftelsen blir därför extra 
stark och betydelsefull. Den legitimeras dessutom av att huvudrollen 
ibland tas över från eller delas med en vuxen som abdikerar och överlå-
ter den till den som vill ta över, vilket i de fall som redovisats här har 
varit en pojke. Både den nye huvudrollsinnehavaren och birollerna lär 
sig att ledning är genusrelaterat. 
 Wozniak (1993) beskriver hur lärande sker genom interaktion mel-
lan barn och vuxna. Han skiljer mellan två olika former av lärande. Den 
ena formen innebär ett lärande av kulturens mer praktiska erbjudanden 
(affordances) och den andra av det mer värdeladdade och normgivande 
lärandet. Han menar att speciellt det normerande lärandet är socialt 
bundet och framhåller att ålder, genus och social status bidrar till be-
gränsningar av vilka erbjudanden som kan användas, av vem och när. 
Detta resonemang kan knytas till de olika situationer i förskolans var-
dag där genus bidrar till olika former av erbjudanden och begränsning-
ar. Samlingsstundens styrning mot maskulin dominans är ett exempel 
där genus ger begränsningar i form av vem och när. Måltiderna ger en 
annan form av genusrelaterade erbjudanden där begränsningarna dock 
är mindre.  

9.1.3 Tre förskolor 
Observationsmaterialet från de tre förskolorna Rosen, Linet och Tuvan 
har behandlats som ett material, genus och kontext i form av olika situ-
ationer har utgjort grunden för studien. De tre förskoleavdelningarna är 
dock sinsemellan olika och en fallstudie, då varje förskola behandlats 
som ett fall, hade antagligen gett delvis liknande resultat men även tyd-
liggjort och lagt tyngdpunkten vid andra aspekter. 
 Det finns olika sätt att försöka förstå olikheterna mellan förskolorna. 
Man kan naturligtvis tänka sig att barnen i de olika förskolegrupperna 
skiljer sig sinsemellan och/eller, att pedagogerna skiljer sig från var-
andra i olika avseenden mellan de olika förskolorna, vilket också är 
fallet. Förutom att pedagogerna skiljer sig som grupp mellan de olika 
förskolorna, är de naturligtvis olika som individer. I denna studie har 
ambitionen varit att identifiera mönster i interaktion och i pedagogernas 
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föreställningar. En fokusering vid varje pedagogs berättelse hade inne-
burit en annan studie med andra frågeställningar.  
 En förklaring skulle kunna sökas i olika former av organisation eller 
andra skiftande villkor för de inblandade förskolorna. Skillnaderna 
skulle också kunna hänföras till att de tre förskolorna har bildat olika 
förskolekulturer och att man som pedagoger inom en sådan kultur är 
med och formar och formas av varandra. Inom en specifik förskolekul-
tur kan bildas gemensamma synsätt och uppfattningar som präglar sät-
tet att se på och tala om barnen (Henckel, 1990). 
 Det finns delar i intervjuresultatet som tyder på det sistnämnda. I 
pedagogernas benämningar om barnen är det stundtals påfallande att 
pedagogerna i samma barngrupp lyfter fram liknande egenskaper och 
sidor hos barnen och att man därvid använder samma ordval. Stundtals 
kan benämningarna om ett visst barn överensstämma mellan alla de 
inblandade pedagogerna. Det är också ovanligt att någon pedagog har 
en beskrivning av något barn som skiljer ut sig från de andras. Det är 
intressant att reflektera över hur detta kan ge upphov till en bindande 
bild av och uppfattning om ett barn och hur det i sin tur kan tänkas på-
verka samspelet med barnet. Iakttagelserna från vikariesituationerna 
kan fungera som jämförande observationer. Utifrån det materialet kan 
man ställa sig den pedagogiska frågan om det ibland kan vara så att 
pedagoger, som under lång tid vistas tillsammans med barn i en så slu-
ten värld som en småbarnsavdelning på en förskola, stundtals kan bli 
fångade i bilder (myter) om vissa barn, vilka kan fungera som själv-
uppfyllande profetior.  

9.2 Barnsynen i förskolepedagogiken 
Barnforskningen har under senare år till stor del fått en ny inriktning. 
Den stadieindelade utvecklingspsykologin har lämnat plats för en mer 
kulturellt förankrad syn på barns utveckling. Mer hänsyn har tagits till 
de sammanhang i vilka barn studeras. Barns olika sociala villkor, etni-
citet och skiftande barnomsorgsformer är aspekter som kommit mer i 
förgrunden. 
 Detta skifte i fokuseringen avseende vad ett barn är, har inneburit att 
det skett en förändring i synen på barnets egen kapacitet. Den tidigare 
dominerande föreställningen om barnet beskriver Sommer (1997) som 
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bilden av barnet som ”novis”. Barnets behov och behovs-
tillfredsställelse stod i centrum, vilket stundtals innebar en problem-
fokusering. Barns brister i stället för deras förmåga uppmärksammades 
i stor utsträckning. 
 Diskursen kring barnet i den nya läroplanen Lpfö 98 (Skolverket, 
1998) innebär en motsatt bild. Det ”behövande” barnet har ersatts av 
det kompetenta barnet, som beskrivs som relativt autonomt. Vuxnas 
betydelse har tonats ned och barnets behov har fått mindre utrymme. 
 Den personliga omsorgen om de yngsta barnen i form av omvårdnad 
och känslomässig kontakt hade en mer framträdande plats i BU (SOU, 
1972:26; 1972:27) och Pedagogiska Programmet (Socialstyrelsen, 
1987). Det var dock den psykologiska aspekten på omsorgen som do-
minerade. Den var frikopplad från sina kulturella sammanhang. Som-
mer beskriver det som om den personaliserade omsorgen befinner sig 
på den mikrokulturella nivån. Dessa kulturella aspekter har fått ut-
rymme i det senaste förskoledokumentet. Däremot har den personliga 
omsorgen till stor del tonats ned och i stället framträder det lärande, 
kompetenta barnet. 
 Bilden av det kompetenta, autonoma barnet kan tyda på att om-
sorgen och omvårdande från vuxna omsorgsgivare förlorat i betydelse 
för 90-talets barn: 

”I den moderna barndomen har den personliga och förpliktande omsorgen 
inte blivit mindre avgörande för barns utveckling och välbefinnande – 
tvärtom. Barn behöver självklart också idag uppleva den personliga sam-
hörighet med andra människor som omsorg innebär.” (Sommer, s 100.) 

 
Den sociala och kulturella aspekten av barns olika barndomar har inte 
integrerats tillräckligt tidigare i studier kring barn och barndom. Para-
digmskiftet mot detta mer samhälls- och kulturförankrade barn innebär 
därför en välbehövlig förnyelse i synen på barnet. 
 Risken finns dock vid detta paradigmskifte att ”barnet kastas ut med 
badvattnet”. Med detta menar jag att det minskade inflytandet från psy-
kologin gör att vikten av personlig omsorg och känslomässig kontakt 
får minskad betydelse i synen på barns utveckling. Den kulturella och 
personliga dimensionen är inte samma fenomen, även om de är nära 
förenade i omsorgsanalysen. 
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 Den psykologiska dimensionen i det tvärvetenskapliga arbetet kring 
barns utveckling är nödvändig för att kunna förstå det moderna barnets 
utveckling. Det inre och det yttre livet är varandras förutsättningar och 
hänsyn behöver tas till bådadera för att man ska kunna förstå barn och 
barndom. 

”Det finns en stor fara i att ta utgångspunkt i det historiska och sociolo-
giska barndomsperspektivet. Att begreppet barn reduceras till en given hi-
storisk eller sociologisk abstraktion.” (Sommer, 1997, s 25.) 

9.3 Metoddiskussion 
Min bakgrund som förskollärare bidrog till att jag under insamlandet av 
empiriska data hade förståelse för problem som uppstod i det dagliga 
arbetet osv. Detta anser jag var en fördel. Det bidrog bl a till att jag 
snabbt kom in i verksamheten och inte behövde ställa så många frågor 
kring organisation och rutiner. Det kan naturligtvis också ha bidragit till 
att personalen känt sig extra kontrollerad, eftersom den observerande 
var professionell inom området. Frågeställningar av detta slag kring 
min roll togs upp under planerade samtal vid ett tillfälle per förskola. 
Detta visade sig vara givande för båda parter. Jag som observatör kun-
de ställa frågor kring personalens reaktioner och känslor och de kunde 
fråga mig om oklarheter och tankar de hade kring vad som observera-
des och varför.  
 En nackdel med förförståelsen, som en följd av åtskilliga yrkesår i 
förskolemiljön, kan dock vara att den bidrar till att för mycket tas för 
givet vilket leder till svårigheter att upptäcka företeelser som kunnat 
vara av intresse att granska närmare. 
 Videofilmning har, enligt mitt förmenande, visat sig vara den mest 
lämpliga observationsmetoden vid studie av interaktion. Vid användan-
det av video ges möjlighet att fånga hela förlopp, att få med alla in-
blandade parter och att få med både verbala och icke verbala kom-
munikationssätt. Möjligheten att gå tillbaka och se sekvenser om och 
om igen och att ha möjligheten att diskutera dem med andra forskare är 
ovärderlig. 
 Under en forskningsprocess görs ständigt subjektiva val som påver-
kar utfallet. Vid insamlandet av empiriska data gjordes åtskilliga val. 
Fokuseringen på interaktionen mellan barn och vuxna, gör att barnens 
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samspel och utbyte sinsemellan inte studerats. Trots att detta samspel 
har en stor betydelse i barnens värld på förskolan och för deras ut-
veckling är det inte en del av denna studie. Förutom mitt intresse för 
pedagog/barnsamspelet kan man även motivera detta val med att de 
vuxnas roll under småbarnstiden är särskilt betydelsefull.  
 Frågan som fanns med från licentiatavhandlingen, kring vad och hur 
barnen signalerar om kontakt med pedagogerna, har bidragit till ytter-
ligare fokusering och insnävning. Detta val gör att exempelvis peda-
gogernas roll som initiativtagare i kontakten inte finns med, vilket inte 
ger en fullständig bild av pedagogernas del i samspelet. Denna foku-
sering kan även innebära en styrka. Barnens roll och deras del i sam-
spelet blir mer tydlig och fokuseringen ger möjlighet till större kon-
centration på vissa frågeställningar. 
 Ytterligare en fråga som fanns med från licentiatavhandlingen var 
olika kontexts betydelse för interaktionen. Valet, att graden av vuxen-
ledning i de olika situationerna i verksamheten utgör kontextvariation i 
den här studien, innebär även det ett ställningstagande som påverkar 
resultatet. Det finns, som nämnts i avsnitt 5.4, en mängd olika nivåer i 
och indelningsgrunder för vad som behandlas som kontext i olika stu-
dier. I det här fallet kan man tänka sig att inne- respektive utemiljö, 
tiden på dagen eller antalet närvarande i gruppen skulle kunna utgöra 
studerad kontext. Mitt val styrdes av resultatet i licentiatavhandlingen, 
vilket gav möjligheter till ytterligare utforskande och nya upptäckter. 
 Även vid analysförfarandet görs ständiga val med en utgångspunkt i 
de frågeställningar som är studiens grund. Att i alla situationer identi-
fiera vad i interaktionen som är barnens signaler till kontakt med peda-
gogerna är ibland oproblematiskt men innebär stundtals svåra över-
väganden. 
 Ett sätt att försöka göra konsekventa bedömningar har varit att gå 
igenom och granska videomaterialet sekvens för sekvens åtskilliga 
gånger och under den processen göra revideringar i kategoriseringarna. 
Ytterligare ett sätt att öka bedömningarnas validitet var att använda 
medbedömare. 
 Något som är forskningsmetodologiskt intressant är att jag under 
observerandet och videofilmandet på förskolorna tyckte mig se mycket 
lite av intresse ur genusaspekt. När jag sedan transskriberat allt video-
material och gjort noggranna genomgångar av texterna, framkom nya 
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genusrelaterade förhållanden, samspelsmönster och skeenden som jag 
tidigare inte upptäckt. Den nya dimension som texten ger, är tydligen 
betydelsefull som hjälpmedel att urskilja detaljer som drunknar i film-
sekvenserna. Det visar dessutom hur subtila mönster det rör sig om. De 
tar tid att upptäcka, men när mönstren väl tonar fram blir de tydliga och 
sannolikt bidrar det fördolda i dessa genusrelaterade samspelsmönster 
till att de blir inerta, svårfångade och trögrörliga.  

9.4 Förslag till framtida forskning 
Det finns ett antal frågeområden på olika nivåer vilka det skulle vara 
intressant att vidareutveckla utifrån den här aktuella studien. På makro-
nivå skulle det vara intressant att göra en studie med involvering av, 
förutom genus såväl klass som etnicitet. Även dessa aspekter har en 
stor roll i analysen av ett socialt könssystem (Åsberg, 1998). Det vore 
därför av stort intresse att i framtida forskning försöka studera inne-
börden av kön med klass och etnicitet som integrerade delar, exempel-
vis en studie på olika förskolor med etnisk mångfald bland såväl barn 
som personal och med barn med varierande klassbakgrund. 
 Det vore dessutom intressant att, efter en sådan analys som gjorts i 
denna studie, ha möjlighet att gå tillbaka till de inblandade pedagogerna 
och integrera dem i forskningsprocessen på ett annat sätt, genom att be 
dem kommentera dels egna utsagor i intervjuerna, dels kommentera 
utvalda videoobservationer och gjorda tolkningar av dessa. 
 Affekt och vitalitet i samspelet mellan barn och vuxna är ett svårt 
område att observera och tolka, men eftersom mycket modern kogni-
tionsforskning visar på affektens betydelse för kunskapsutvecklingen 
(Bruner, 1990; Stern, 1991a), är det angeläget att fördjupa forskningen 
inom detta fält. Särskilt gäller det de yngsta barnen som är i en utveck-
lingsfas, när många områden är under stark utveckling och sinnes-
upplevelser kopplade till affekt och vitalitet är av stor betydelse för 
både känslomässig och kognitiv utveckling. 
 Graden av vitalitet – hur livfullt uttrycksfullt och engagerat pedago-
gerna agerar och samspelar – är något som framträder tydligt i video-
observationerna. När pedagogerna uttrycker vitalitet i sitt kroppsspråk, 
sina rörelser, sina blickar, sin uttrycksfullhet och sin förmåga att ge 
föremålen och händelserna liv kan man märka att barnen påverkas, blir 
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mer livliga, mer uppmärksamma, lyssnar mer, blir absorberande – mer 
vitala. När motsatsen sker, när pedagogerna uttrycker neutralitet, trött-
het och leda, som tar sig uttryck i låg aktivitet och begränsat rörelse-
mönster, kan man iaktta hur barnens egen aktivitet och vitalitet begrän-
sas. Detta går att iaktta och det går att se skillnad mellan dels individer, 
dels grupper i det här avseendet. Det är dock ett område som är mycket 
svårt att kategorisera och systematisera, varför det inte är en del av 
denna avhandling. Jag har dock inte gett upp tanken på att det i framti-
den skulle vara möjligt att försöka hitta former för att vidare studera 
vitalitet i samspel mellan barn och pedagoger. Jag är övertygad om att 
det är en mycket betydelsefull del av samspelet med konsekvenser för 
många av barns utvecklingsområden. 

9.5 Pedagogiska implikationer 
Denna avhandling har visat att graden av vuxenledning av barngruppen 
och de olika situationernas utformning är av betydelse för genus-
konstruktion. Detta är viktig kunskap för pedagoger i förskoleverk-
samheten. Den Helt vuxenledda samlingsstunden med så relativt få 
möjligheter till barninitiativ skulle kunna omformas så att barnen kom i 
centrum i större utsträckning och fick möjlighet till fler och mer varie-
rade initiativ. Såväl samlingens innehåll som form skulle kunna varie-
ras.  
 De Delvis vuxenledda situationerna, som exempelvis måltiderna, har 
enligt den här studien mer bredd och variation i ett genusperspektiv. De 
visar även på tid till samtal och dialog mellan barn och pedagoger. Des-
sa mer omvårdnadsinriktade stunder på förskolan har av tradition haft 
stort, både omsorgs- och pedagogiskt, värde i svensk förskoleverksam-
het. Denna omsorgsaspekt som ett pedagogiskt värde finns nämnd i det 
nya pedagogiska styrdokumentet för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 
1998), men har en undanskymd plats i relation till övriga aspekter som 
behandlas. Dessa situationer kan lätt undervärderas och förringas och 
har av tradition en stark genusanknytning. ”Omsorg är av tradition en 
’kvinnlig’ arena. Omsorgsyrkena domineras av kvinnor och präglas av 
vår kulturs synsätt.” Så formuleras omsorgsdelen i det nya läroplans-
förslaget för förskolan (Skolverket, 1998, s 65), vilket följs av text med 
beskrivning av denna omsorg med rötter från 1800-talets borgerliga 
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kvinnoideal. Det är en negativt laddad text och en slutsats man kan dra 
är att förskolan ofta fått en alltför hemlik atmosfär. Detta stämmer till 
stor del och har varit till förfång för den mer verkstadsinriktade verk-
samhet som förskolan behövt för att barn ska få möjlighet att utveckla 
alla sina sidor. Åldern på de barn jag studerat är 1-3 år och denna grupp 
kommer att utgöra den största andelen barn i barnomsorgen sedan sex-
åringarna gått över till skolan och femåringarna börjar ingå i särskilda 
femårsgrupper. I denna ålder bör dock den omvårdande delen av verk-
samheten fortfarande ha stort utrymme och utvecklas och kopplas till 
pedagogiska tankar. Detta skulle dock inte behöva vara något hinder för 
att parallellt utveckla mer verkstadsinriktad verksamhet. 
 Att barn som behöver mest får minst är en sak som påtalats tidigare 
inom förskole- och skolforskningen (Dencik et al., 1988, Öhrn, 1990). 
Det finns barn som av olika anledningar inte ger ifrån sig starka signa-
ler, som inte hörs och syns så mycket och som inte ger ifrån sig kropps-
liga tecken på önskan om interaktion. Barn som ger ifrån sig starka 
signaler dämpas ofta, får negativ eller för mycket uppmärksamhet. Be-
tydelsen av att barn i förskola och skola får mer medveten uppmärk-
samhet från de vuxna och möjlighet till interaktion på såväl individuel-
la som genusrelaterade villkor, är något som behöver uppmärksammas. 
 Det behöver också uppmärksammas och diskuteras vilken betydelse 
det har, att man som förskolepersonal reagerar olika på olika barn, att 
barnen väcker skiftande känslor hos en beroende på vem barnet är och 
beroende på vem man själv är som person. Denna aspekt är även en del 
av genuskonstruktionen. Att man själv som pedagog och kvinna är en 
del i processen som formar flickor och pojkar och att man även är en 
del av en process där ens egen subjektivitet skapas, omskapas och för-
ändras, är något som behöver lyftas fram i fortbildnings- och utveck-
lingssammanhang. Detta skulle kunna synliggöras genom exempelvis 
videoinspelningar och kollegaobservationer med åtföljande diskussio-
ner. 
 Denna avhandling visar att det kan finnas glapp mellan verbala be-
skrivningar och handling. Att synliggöra och diskutera denna skillnad 
mellan hur man resonerar och hur man handlar, skulle kunna utgöra ett 
viktig pedagogiskt utvecklingsområde. En användbar metod i detta ar-
bete skulle kunna innebära att pedagogerna får ge en beskrivning av 
varje barn vilken sedan används som utgångspunkt för diskussion i 
pedagoggruppen. Pedagogerna hade, när de skulle beskriva vissa barn, 
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svårt att minnas dem eller att säga så mycket om dem: ”Det är en som 
försvinner i väggen” och ”Det är en sådan man skulle behöva lyfta 
fram”. Vid uppgiften att beskriva varje barn blir det tydligt vilka barn 
som får långa fylliga utsagor och vilka som blir fåordigt beskrivna. Det 
kan vara en metod att på ett mycket konkret sätt tydliggöra vilka barn 
som blir bortglömda, till skillnad mot att mer abstrakt tala om betydel-
sen av att uppmärksamma barn som ”försvinner i väggen”. Att pedago-
gerna ger en beskrivning av barnen i sin barngrupp verkar också vara 
en framkomlig väg att belysa könsrelaterade föreställningar, vilka kan 
användas i pedagogiska diskussioner med genusanknytning. 
 Under avsnittet 7.6, i samband med vikarieobservationerna, nämn-
des risken för låsning vid vissa bilder och uppfattningar om barn och de 
konsekvenser detta kan få för samspelet med dem. En tänkbar peda-
gogisk åtgärd kan vara införandet av dels kollegaobservationer, dels 
personalbyten mellan avdelningarna. På en småbarnsavdelning kan 
detta naturligtvis inte vara alltför tätt återkommande, eftersom kontinui-
teten för de yngsta barnen är väsentlig. Dock bör sådana åtgärder kunna 
innebära att vissa barn ses med nya ögon. Arrangemanget kan göras 
som en medveten pedagogisk handling, där man efteråt diskuterar iakt-
tagelserna. En positiv utgångspunkt är väsentlig. Observationerna ska 
inte innebära problem- och felsökning utan snarare fungera som ett 
hjälpmedel för den ordinarie personalen att upptäcka eventuellt dolda 
positiva sidor hos barn. 

9.6 Forskningsprocessen – från självkänsla i ett 
genusperspektiv till konstruktion av kön 

I min licentiatavhandling (Månsson, 1996) utgjorde självkänsla att 
centralt begrepp. Jag var intresserad av hur flickorna och pojkarna be-
kräftades respektive inte bekräftades av pedagogerna. Under studiens 
gång vidgades mina kunskaper inom området. I och med detta fick jag 
insikt om den genusimpregnering som finns i själva begreppet själv-
känsla. Identitetsutvecklingen och målet för utveckling har beskrivits i 
psykoanalysen som en process mot ökad autonomi och individuation. 
Att bli pojke och man har inneburit att bryta sig loss från det kvinnliga 
(modern) för att uppnå ökad självständighet. Att bli flicka och kvinna 
har däremot inneburit identifikation och närhet till det kvinnliga (mo-
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dern) med bristande autonomi som följd. Att bli atutonom, att få en  
känsla av ett själv, är alltså starkt könsbundet. Detta får till följd att en 
utgångspunkt i begreppet självkänsla vid studier i ett genusperspektiv 
blir problematisk i och med att begreppet kan leda till cirkelresone-
mang. En forskningsinriktning skulle i stället kunna utgöras av en de-
konstruktion av begreppet självkänsla, vilken skulle kunna få till resul-
tat en belysning av kulturella, historiska och genusanknutna kopplingar 
till begreppet själv och självkänsla. Detta skulle kunna leda till en be-
lysning av begreppets genusladdning och de konsekvenser det fått i 
synen på vad god respektive dålig självkänsla innebär. 
 Sterns teori är intressant i det här sammanhanget i och med att han 
bryter mot den psykoanalytiska traditionen och i stället för autonomi 
och individuation fokuserar det relationella och intersubjektiviteten. 
Man blir ett själv i möte med en annan och utveckling sker i relation till 
andra. Det skulle kunna leda till ett nytt innehåll i begreppet självkänsla  
innebärande en förmåga att relatera till andra. Ett helt annat fokus än 
det traditionella begreppet självkänsla kopplat till avskiljande och auto-
nomi. 
 Bland annat som en följd av insikten om den starka genusladdningen 
av begreppet självkänsla, utgörs forskningsfrågan i den här studien i 
stället av formandet av genus i samspelet mellan pedagoger och barn. 
 Resultaten i avhandlingen visar att båda parter har del i denna pro-
cess – att det är möten mellan vuxna och barn som formar och att for-
mandet är genusbundet. 
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Summary 

The focus of this study is the interaction between the female staff and 
the girls/boys at nursery departments in three day-care centres. The 
study has a gender perspective and gender is conceived as being con-
structed in complicated processes, involving both intrapersonal, inter-
personal and cultural aspects. Comparatively few previous studies have 
dealt with the early gender construction, especially concerning children 
in nursery groups. 
 In Sweden, the day-care system tradition since the sixties implies 
that the day care centre is the main organisation form for children aged 
1-5 or 6. Day care centres involve both care and other forms of peda-
gogical activities. The children are either in mixed age groups or divid-
ed up according to age. In my study, I have chosen age separated de-
partments, divided up into age 1-3, called nursery departments. The 
official term of all day-care activity is preschool. I use both terms de-
pending on the situation. The staff is often preschool teachers nowa-
days but there are still some children’s nurses too. In my study there are 
only one children’s nurse and the others are preschool teachers. For that 
reason I use the term preschool teachers in this thesis. The staff is al-
most always female, which is one reason why I have chosen female 
preschool teachers only. 
 One theoretical basis of this study is Stern’s theory (1991a). In Swe-
den, this is not a commonly used theoretical base for pedagogical stud-
ies. However, my use of the theory is explained by my background as a 
preschool teacher and that for some of my professional years I worked 
at an outpatient unit, run by the Child Psychiatric Clinic in Malmö, 
where the theoretical foundation of the treatment methods of disturbed 
mother-child relationship is Stern’s theory. During this period I learnt a 
lot about child development and particularly about the importance of 
the pre-verbal aspect and the affect dimension concerning development 
involving both emotional and cognitive development. 
 Earlier, during the seventies and partly the eighties, Piaget (1982) 
and Erikson (1954) were the main theorists in Swedish day care. Dur-
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ing the nineties Stern has become a new important theorist. Simulta-
neously, a more sociological view of children is prevailing. Different 
paradigms exist side by side nowadays in Swedish day care. 
 Another theoretical perspective that was of importance at the start of 
my study, but which has not been part of the analysis, is Mead’s sym-
bolic interactionism (1976). In my view, interaction is not only a psy-
chological phenomenon; I am also aware of the great influence from 
society and culture on interaction, especially concerning gender. Mead, 
who does not have a gender perspective, explains the importance of the 
“significant other”, in this case the preschool teacher, and her important 
role of transferring the cultural norms and rules, the “generalised 
other”, in her interaction with the children. In opposition to Mead, I 
think that children have a greater role in the interaction situation by 
being an active part of the construction, rather than only being recipi-
ents of cultural symbols. 
 The gender perspective is represented by Walkerdine (1989c). She 
has performed many studies on gender in preschool- and school-
settings in a poststructuralist perspective. However, she is also influ-
enced by the psychoanalysis in her studies. 
 In studies concerning the youngest children, the so-called toddlers, 
the gender perspective is often missing. My interest is, therefore, to 
study if and how gender construction is visible in the interaction be-
tween children and preschool teachers in day-care centres. I have cho-
sen mainly to focus upon the intersubjective part of the interaction, 
where reciprocity and affect are of great importance.  
 As I am interested in the variety of gender I also have a context per-
spective. I am interested in if, and how, gender is represented in differ-
ent contexts. Context in this study is institutional as well as situational. 
 
The aim of the study  

• To analyse the interaction between the youngest children and the 
preschool teachers in a gender and contextual perspective, 

• to analyse the inner representations of the preschool teachers 
about children and gender, based upon interviews about their de-
scription of each child at their preschool department and to dis-
cuss if and how these representations are to be found in the inter-
action between the preschool teachers and the children, 



 

 221 

• to analyse discursively the interview answers of the preschool 
teachers about children and gender. 

 
The questions addressed in this study are: 

• What kind of signals for contact do the children give to the pre-
school teachers? 

• What and how do the teachers answer the children? 
• Is there a gendered interaction? 
• Which are the inner representations of the teachers concerning 

children and gender? 
• Which discourses are represented in the interview answers of the 

preschool teachers? 
 

This thesis is based upon a licentiate thesis from 1997. One of the aims 
of that study was to examine if Stern’s theory of child/mother inter-
action is possible to use in a preschool context. The results indicated 
that this was the case. 

Theoretical framework 
In the empirical part of the study, where observations are used, the 
theoretical basis is psychodynamic and the main theorist is the Ameri-
can researcher Daniel Stern (1991). Although his theory is based on 
observations of interaction between mothers and infants, his categories 
of development are applicable in day-care centres as well. 
 As Stern does not have a gender perspective, gender theories are 
used as well. One of these theories is Harding’s (1986) theory of differ-
ent dimensions; structural, symbolical and individual gender. Power is 
an important issue of Harding’s gender theory and structural gender 
describes hierarchy and segregation dependent on, amongst other 
things, division of labour and the influence and power of men. 
 The second dimension, symbolic gender, consists of thoughts and 
ideas about the meaning of being female/male in a society, language 
and other social signs. 
 The third dimension is the individual one, i.e. the meaning of what 
the individual’s experience of gendered identity is in the interaction 
with others. 
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 Walkerdine’s (1989b) poststructuralist theory is another theoretical 
influence on the study. Her view of gender, with no fixed gender core 
but a gendered subjectivity taking different positions has influenced my 
study although my view is more moderate in this aspect. I consider 
gender subjectivity as a kind of gendered continual core as well as an, 
over time and in different contexts, changing subjectivity. 
 The context aspect is another important part of the analysis of the 
empirical material. Context in this study is situational but with inte-
grated institutional aspects. The different contexts, which are a part of 
this study of interaction, are the different degrees of teacher guided 
situations. Situations of most pedagogical guidance are the circle times. 
Situations of partial pedagogical guidance are the meals and the situa-
tions of personal care and, finally, the situations of least pedagogical 
guidance are the situations of free play time. 
 The inner representations of the preschool teachers is another focus 
of this study and the theoretical basis is provided by Zetterström 
(1988). He means that conceptions and representations do not have the 
same value. Conceptions are more descriptive and not as ideologically 
connected as the representations. The inner representations are founded 
in personal experiences, social background and ideology. They function 
as a sort of filter, through which the individual regards the world.  
 The discursive aspect of the interview answers on children, pre-
school and gender of the preschool teachers is part of the study and the 
discourses are studied in the curricular texts of the preschool during the 
last 30 years.  

The curricular texts  
The curricular texts studied are preschool curricular texts at a national 
level. The texts are The Commission on Nursery Provision (Barnstuge-
utredningen, BU) (SOU, 1972:26; 1972:27), The Pedagogical program 
for preschool (Pedagogiskt program för förskolan, (Socialstyrelsen, 
1987), The proposal for the new preschool curriculum. To conquer the 
world (Att erövra omvärlden) (SOU, 1997) and the new curriculum for 
the pre-school Lpfö 98, (Skolverket, 1998). The reason why I have cho-
sen to analyse The proposal for new curriculum was that the new cur-
riculum Lpfö 98 had not been decided on at the time I was working 
with that part of the study. In addition, I have studied a report from Na-
tional Swedish Board of Health and Welfare about the youngest chil-
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dren at day-care centres, called “Good day-care for small children” 
(“Bra daghem för små barn”) (SOU, 1981). 
 The curricular texts are studied in order to gain an understanding of 
the official picture of the child and the view on gender. In order to 
achieve this, three areas and the way in which they are treated in the 
texts are studied; the child, the preschool teacher and gender.  
 The presentation is summarised very briefly as follows. From the 
seventies and up until today, the view on the child can be said to have 
developed from a dependent child to a competent child. The texts from 
BU often uses concepts of a child with needs and demands of security. 
The concept of “learning” is seldom used whereas the term of “train-
ing” occurs frequently. In the new texts of the Proposal for a new pre-
school curriculum the dependent child is rare while the competent and 
learning child is in focus. 
 The changing image of the preschool teachers can be summarised as 
a development from being an interaction partner to be an actor in an 
arena. The role of the teacher in BU is a person holding close contact 
with the child and giving emotional contact. This view is changed in 
the Proposal for a new preschool curriculum to a preschool teacher 
being a learning partner, listening to and acting upon the initiatives of 
the child. 
 The view on gender has changed from gender being almost unseen 
in BU to gender being in focus in the Proposal for a new preschool 
curriculum. In the following curriculum, Lpfö 98, the gender texts have 
been reduced and are no longer in focus.  
 
Methods 
The investigation group consists of three day-care centres with a total 
of seven preschool teachers and 34 children; 15 girls and 19 boys. 
 The investigation began in October 1997 and was completed in      
November 1998.  
 The methods of data collection are: Research diary, video recordings 
and interviews with the preschool teachers.  
 The situations observed are the situations with both teachers and 
children interacting. Children’s own play without a teacher being pre-
sent is not a part of the study. It is mainly the video recordings that are 
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analysed. The written observations and the diary texts are used, partly 
as a basis for the memory – to remember when and what situations and 
how many of the children and the preschool teachers were present – 
and partly to compare with video recordings. After exclusion of certain 
film sequences, e.g. scenes where it is impossible to see what is hap-
pening, about twelve hours of video film remain to be analysed. These 
video recordings are all transcribed and analysed and consist of 60 
situations. Video observation is a very convenient method when ob-
serving interaction between people (Lindahl, 1995; Rubinstein, 1993). 
It provides great opportunities to observe subtle parts of interaction, 
e.g. eye glances and affective expressions. It is also possible to review 
parts of the recordings and discover new details. 
 The video tapes and the interviews were transcribed and analysed. 
The video observations were analysed and the first result of the analysis 
was a category scheme. Next step in the procedure was to analyse these 
categories in a gender perspective. 
 When having transcribed and categorised these 60 situations, I be-
came aware of the fact that there was a great imbalance, both according 
to the different types of situations and to the distribution of girls and 
boys. The next step was to choose the same number of situations from a 
pedagogical guidance perspective from each day-care centre and with 
the most even distribution of girls and boys. This was performed and 
resulted in 30 situations, distributed as follows in each of the three 
nursery department: 

Situations of most pedagogical guidance 
Three circle times. 
 
Situations of partial pedagogical guidance 
One dinner time, 
one cloak room situation, 
one lavatory situation, 
one snack time. 
 
Situations of least pedagogical guidance 
Three play times. 
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The interviews consist of two parts. The first part is the preschool 
teachers’ description of each child at the day-care centre. The other one 
consists of questions about children, preschool and gender. The teach-
ers’ answers were analysed in order to reveal their way of identifying 
gender. 
 
Results 
The result can be divided into two main parts; one is the result of the 
observations and the other is the result of the interviews with the pre-
school teachers. 
 
Which signals do the children give when they want contact 
The signals of the children for contact with the preschool teachers were 
analysed and described.  
They are: 

• Wish to get something,  
• wish to share focus, 
• wish to get confirmation, 
• wish to get attention, 
• protest, 
• wish to get affective contact and 
• ask questions. 
 

The first category, wish to get something, is the most common one. It is 
specially frequent during the meal times and dressing/undressing situa-
tions. It is registered when the children want something, like food or a 
drink or a toy, and when they want support with something. 
 The second category, wish to get confirmation, has, compared to 
wish to share focus, a subjective dimension, where the children are in-
volved. It is used when the children want feedback for something they 
have seen, experienced or thought of. Sometimes they want confirma-
tion for something they have accomplished. 
 The third category, wish to share focus, is registered when the chil-
dren point at objects or activities and name them. 
 The fourth category, wish to get attention, is used when the other 
categories are not applicable. 
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 The fifth category, protest, is a problematic one. The aim of the 
study is to observe the children’s initiatives for contact with the pre-
school teachers. That is the reason why protest as an answer to a direct 
question or at a request of the preschool teachers to a special child is 
not registered. 
 The sixth category, wish to get affective contact, is registered when 
the children lean their heads in the knees of the preschool teachers, 
when they stretch their arms towards them with a smile or when they 
want to kiss or hug. 
 The seventh category is to ask questions. This category is only used 
when direct questions from the children are observed. The reason for 
this is that it was almost impossible to observe the difference between 
wishing for confirmation and asking for something. 

Gender is context dependent 
My findings show that different contexts give different kinds of gen-
dered interaction. The situations which demanded most guidance from 
the preschool teachers, e.g. the so-called circle times, are dominated by 
the boys. They take more initiatives and they get more elaborated an-
swers from the preschool teachers. The teachers also give the boys 
more attention and have long dialogues, sometimes prolonged by eye 
contact. 
 The situations with less pedagogical guidance, e.g. the meals, give 
rich dialogues in the interaction between the teachers and the children 
and there are no special gender differences. The girls get elaborated 
answers to the same extent as the boys. There are also dialogues about 
the homes, the parents and siblings of the children. 
 During the free play time the gender differences concerning the ini-
tiative to contact the preschool teachers are almost none. 

Masters of the group 
There is one boy at each nursery department that is the dominating one. 
If the observation data concerning that boy was excluded, the boys’ 
domination of the observation material disappeared and was replaced 
by a girl domination. The dominating boy is one of the older boys at 
each day-care centre, but not the oldest one. One boy acts as representa-
tive for the group of boys. 
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The youngest children are part of the gender construction 

As mentioned before, there have not been many studies made on the 
youngest children at day-care centres in a gender perspective. The re-
sults of this study show that even the small children at a nursery depart-
ment are part of the gender construction with respect to taking initia-
tives for contact with the preschool teachers. Usually, developmental 
psychologists consider the biological awareness of being a girl or a boy 
to take place at the age of about one and a half to two years. The cul-
tural gender construction is not supposed to take place until children are 
about three years old. Among the youngest children, in this study 11 
children, aged 15-21 months, there are difficulties in observing gender 
differences in the initiatives for contact with the preschool teachers.  
 Among the older ones, between two and three years old, there are 
gender differences according to situation. During the circle time, the 
children take different gendered positions. The Master of the group 
takes a leading position while verbal girls, who otherwise take more 
talking space during other situations like the meals and during the play 
time without pedagogical guidance, do not take so many initiatives but 
answer questions. 
 During one circle time there is a special observation where two girls 
act as teachers. The boys have hidden under a table and the teachers 
want them to come back and call for them. However, the boys do not 
come, and two girls, about two years old, call their names and crawl 
under the table and bring them back to the circle time. After that the 
girls sit and hold the boys and have them sitting between their knees, 
holding them with their arms around the boys’ waists. 
 Some other situations, where the girls act as teachers, are registered 
with these same girls involved. There are other similar situations with 
one girl involved but none with boys.  
Situations with girls in preschool, who are close to the female pre-
school teachers and act like them, are keeping order and telling the 
boys what to do, have been previously documented in other studies 
(Hägglund, 1984; Kärrby, 1986). There is not much research to be 
found on this subject concerning children at this low age. 
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Affect in interaction 

In this section, affect tunings are presented, which are described in 
more detail on page 67. 
 When the 30 situations were analysed, there were only a few affect 
tuning situations registered. That is why all the 60 situations are cate-
gorised for analysis of affect tuning. The result is not analysed in a 
gender perspective, since there is an imbalance in type of situations and 
gender distribution in the complete material of all the 60 situations. The 
result reveals that happiness and enthusiasm are feelings tuned in, while 
sorrow and anger are not. This corresponds with earlier preschool re-
search (Dencik, et al., 1988).  

The role of the adults 

To a high degree, the preschool teachers give responses to the initia-
tives for contact from the children. Even small non verbal signals like a 
nod of the head or a gesture with the finger often catch the attention of 
the adult. However, the attention is sometimes gendered. 
 Gender is a relational conception. Femininity and masculinity only 
exist in relation to each other. The adults in the preschool are partici-
pating in that process of gender formation. My observations have 
shown the participation of the preschool teachers in this process. It 
seems like the teachers want a counter-weight to the feminised world 
that a preschool represents. The gendered subjectivity of the preschool 
teacher is aroused in the interaction with the girls and boys. Even the 
kind of context in which the interaction is taking place is part of the 
conditions. When the preschool teacher during a circle time delegates 
the leader’s role to one of the boys, when she gives one of the boys the 
majority of speaking time during another circle time or when one boy 
can choose among the instruments during a music hour when the other 
children are not allowed to do so, she gives these boys a privileged po-
sition. It is during these situations with the highest degree of peda-
gogical guidance, that the role of the teachers in the gender construc-
tion is most evident. 

The preschool teachers’ inner representations of children and gender 
The descriptions of the children resulting in inner representations of 
children and gender are the following: 



 

 229 

• Decisive girls and dependent boys. 
• Girls with sense and boys with body. 
• Girls breaking rules and boys being naughty and funny. 
• Glad girls and boys. 
 

One of the most gender specific pictures that appears is the one of deci-
sive girls and dependent boys who want physical contact. Decisive girls 
are expressed both positively and more critically: 

“She is decisive, very decisive.” 

“She is a forward girl. She is very charming and positive. She knows 
what she wants and what she does not want. If there is an activity she 
does not like, she says so.” 

 
The following quotation is an example of boys wanting affection: 

“And he needs a lot of contact. They all need this, but he has such a way 
of behaving that he does not want to show openly that he needs affection 
but still he comes and gives you a hand or a foot so you will notice that he 
needs it anyway.” 

 
Girls with sense and boys with body. One gender specific pattern is that 
girls are sensible and know things and that boys are physical and mo-
torically active. The following quotations are illustrative: 

“You can have a conversation with her. She has a very varied vocabulary. 
A little precocious she is sometimes.” 

“He looks like a Viking with his blond hair. He is so robust in a way. Big 
he is.” 

 
A third category is limit-breaking girls and naughty boys. Many of 
those denominations of the girls are about one and the same girl. Still 
there are four other girls involved. The following quotations are exam-
ples: 

“She has always obeyed before and listened and done what we have told 
her to do but now she has started to change so that she tests our limits and 
provokes very much at dinner time and such things.” 
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“He is mostly glad. He runs around a lot and is easy to excite. Dan teases 
him to get him to be naughty and so on. He often clowns around and then 
Martin hangs around and runs around and is mischievous.”  

 
There is one comment about girls being funny: 

“She has a sort of humour.” 
 
The fourth category is glad girls and glad boys. 
The inner representations of the preschool teachers presented in the 
results are perhaps not a hundred per cent reliable. If the teachers had 
described other children, the results had maybe been somewhat differ-
ent. 
 
Discussion 
The conclusion is that it is possible to study gender formation at nurse-
ry departments. Gender is situation-dependent and vary in different 
contexts. Boys dominate the circle time; the meals are special situations 
with more dialogues between preschool teachers and children than in 
other contexts and with space for talking for both girls and boys. 
 During free play time the initiatives of the children for interaction 
with the preschool teachers have no gender differences. 

Girls and boys in a female dominated environment  
How meetings between the youngest children at the nursery and the 
female preschool teachers turn out in a gender perspective has been the 
main interest of this study. My licentiate dissertation came out with the 
question Which is the child’s/teacher’s role in the gender construction? 
 The result of this study shows that both parts have their roles in the 
gender construction, that the meeting between preschool teacher and 
children are formative and that this formative meeting is gendered. 

Gender is situation-dependent 
The results show that gender is situation-dependent. During circle times 
the boys dominate with support of the preschool teachers. If the circle 
time is compared with a traditional class-room situation, with hierar-
chical organisation and guidance of a pedagogue, the domination of one 
boy at each nursery can be explained. A lot of school research show 
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that the same patterns of power that exist in society, exist in the micro-
cosm a school represents (Einarsson & Hultman, 1984; Nielsen & Lar-
sen, 1985; Öhrn, 1990). 
 During the meals, with less pedagogical guidance, both girls and 
boys make contact with the preschool teachers and the girls are more 
involved in dialogues with the preschool teachers than during circle 
times. This can be explained by the fact that nursing situations, to 
which the meals at a nursery department can be counted, have by tradi-
tion been viewed as activities of great value, including pedagogical 
value, in Swedish day-care organisation. 
 The play time situations, without pedagogue guidance, are relatively 
few. This depends on the fact that most of the play time situations take 
place outside and are, therefore, not a part of this study, due to difficul-
ties in outside video recording. The limited observation material shows 
that the children make rather few contacts with the preschool teachers, 
girls and boys to the same extent. The boys get more elaborated an-
swers from the preschool teachers, though. 

Master of the group 
That one boy in each group is dominating is partly supported by the 
preschool teachers, especially during circle times. The boys are often 
allowed to play the principal part while the girls get the minor parts. 
The role of the grown-ups in the socialisation of gender is often unseen 
and not quite conscious. The part of the preschool teachers in the work 
of identity among girls and boys is an important aspect of the cultural 
connection in which children are developing. It could be described as 
an over-idealisation of masculinity with both social and psychological 
implications. 

The preschool teachers’  inner representations of children and gender 
related to the observed interaction 
Some of the inner representations of the teachers are for different rea-
sons impossible to relate to the observations. Some representations are 
different from the observed interaction. 
 The inner representations of girls give a picture of dominating, deci-
sive, independent girls. The observations show another picture of domi-
nating boys. 
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 The representations of boys give the picture of boys in need of 
physical nearness. The observations of the children’s signals to make 
contact with the preschool teachers do not indicate this. 

Future research 
Ethnicity and class are not a part of this study, but are nevertheless im-
portant aspects of gender construction. To integrate these aspects could 
be an important development of this study.  
 Affect and vitality in interaction between preschool teachers and 
children are of great importance for both emotional and cognitive de-
velopment. Modern cognition researchers like Bruner (1990) empha-
size the importance of affect for cognitive development. These domains 
are difficult to study and further research is needed. The degree of vital-
ity is not a part of the study and it is also difficult to observe. However, 
it seems that the degree of vitality of the preschool teachers can be re-
lated to the vitality of the children. This is an important issue for further 
research. 

Pedagogical implications 

Different degrees of pedagogical guidance and differences in organisa-
tional aspects of the day-care situations are of importance for the gen-
der construction. A more formalised situation, like circle time with its 
high degree of pedagogical guidance, give few possibilities for chil-
dren’s initiatives. These situations could be changed in such a way that 
the children were given possibilities for more varied initiatives. The 
contents and the form of the circle time could be varied in order to 
study whether the gender modes of expression changed. The situations 
with less pedagogical guidance, e.g. the meals, have more variation in 
the modes in which gender is expressed. In the training of new pre-
school teachers, it is important to highlight these situations as truly 
pedagogical ones. 
 The result indicating that one boy at each nursery department has the 
role of Master of the group is an important issue to be aware of. All 
boys do not dominate and all girls are not retiring. Boys and girls 
should not be put together in two sex-divided groups and treated like 
two clusters with certain gender-characteristics. 
 A tradition with great emphasis on both caring situations and peda-
gogical activities has since long been typical for the Swedish preschool. 
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The result of this study with, for instance, more elaborated interaction 
during the meal times, gives support for these pedagogical ideas. The 
inner representations of children and gender of the preschool teachers 
could be used pedagogically. The teachers could be made aware of 
their comprehending the children as, for instance, needing boys and 
decisive girls.  
 The method to let the preschool teachers describe each child in their 
groups could be useful in development projects. When describing the 
children in this study, some preschool teachers appeared to almost for-
get some children or had little to say about them. This could be used as 
a method to help the preschool teachers to become aware of unseen 
children. 
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Bilaga 1 

Frågeformulär 
Bakgrundsuppgifter 

Namn:........................................................................... 

Födelseår:................... 

Utbildning: 
Bsk.utb. år:.............. Fsk.utb. år:.............. 

Tidigare utbildning:............................................................ 
(t ex gymnasieutbildning, linje). 

Föräldrarnas yrke: 

Mamma.............................................................. 

Pappa................................................................. 

Civilstånd 
Gift/sambo ✈   ✉         Frånskild ✈   ✉         Ensamboende ✈   ✉ 

Egna barn 
Kön: flicka(or) pojke(ar) 

Antal: ............ ............ 

Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

Antal år ............ 

Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 
Antal år ............ 
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Bilaga 2 
 

Intervjuområden 

Beskrivning av barnen på den egna förskolevadelningen 
Hur vill du beskriva barnen i din barngrupp? 
Barn och barndom 
Vad är en bra barndom? 
Hur ser du på barn/barndom i relation till förskolevistelse? 
Barn och könsfrågor 
Tycker du att du på något sätt kan se på barnen att de uttrycker att de är 
flicka eller pojke?  
Tycker du det är någon skillnad i ditt förhållningssätt, din behandling 
av flickorna respektive pojkarna på dagis? 
Om du svarar ja – i så fall på vilket sätt, eventuellt exemplifiera. 
Hur ser du på behandlingen av flickor – pojkar (lika/olika)? 
Förskoleverksamheten 
Hur ser du på förskolepedagogiken? (Förklarande följdfrågor.) 
Avdelningsarbetet 
Hur tänker du kring vad du vill att de här åren på småbarnsavdelningen 
ska ge barnen? 
Upplever du att ni på avdelningen tycker lika i de här frågorna? 
Upplever du att föräldrarna och ni har samma uppfattning? 
Vad är det att vara förskollärare/barnskötare? 
Vad är din styrka som förskollärare/barnskötare? Jag är bra på... 
Vad är anledningen till att du valde det här yrket? 
Hade du valt samma idag? 
Pedagog/genus 
Hur tycker du att det är att vara kvinna i en sådan här kvinnomiljö? 
Vilken kompetens, som har med att göra att du är kvinna, använder du i 
arbetet? 
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Bilaga 3 

 
Fruktstund den 17/11  
Pedagoger: Ada och Bea. 
Barn: Linnea, Monica, Lars, Peter, Mårten, Sven, Eskil, Arvid, Stina  
och Tilda. 
 
 
 
 
 
Ada och Bea pratar med varandra. 
 
Mårten och Peter gladskriker mot var-
andra. 
 
 
 
 
Ada till Mårten: ”Men Mårten” (tittar lite 
förebrående mot Mårten). 
 
 
 
Bea: ”Nej” (mot Stina med bestämd 
röst). 
Bea mot Stina: ”Men nej”. 
 
 
 
Bea: ”Så så sitt ner, ta inte i mig” (skrat-
tar till). 
 
 
Bea: ”Nej!” (med bestämd röst). 
 
Mårten, när han går från Bea: ”Äää” 
(tyst). 
Bea: ”Äää”. 
Ada till Peter: ”Det du har Peter, det ser 
nästan ut som en pippihäst – det ser ut 
som lilla Gubben”. 

Bea och Ada sitter med Linnea, Monica, 
Laban, Peter, Mårten, Sven, Eskil och 
Arvid. Mårten och Peter sitter på två 
stolar och skriker. De andra sitter på 
golvet, Monica sitter i Adas knä.  
Bea delar ut frukt. 
 
Tilda sitter och småslår på Adas knä. 
Ada pratar med Bea och tittar inte på 
Tilda. 
Mårten kastar ner en grön plastskål vid 
sidan om Tilda och Ada. 
 
Mårten reser sig från stolen och går bak-
åt mot Bea. 
Stina som suttit i Beas knä reser sig och 
Bea drar tillbaka henne i tröjan. 
 
Bea fortsätter att få Stina att sätta sig. 
Hon sätter sig. 
Mårten kommer fram mot Bea och tittar 
på henne och tar henne på armen. 
(Bea är rädd om sina kläder). 
Bea drar undan armen och ger sen Mår-
ten en äppelbit. 
Mårten närmar sig armen igen och Bea 
drar undan den. 
 
Mårten går från Bea med lite sur min. 
 
 
 
 
Peter tittar på plasthästen han har i han-
den. De andra barnen tittar också dit. 
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 Bilaga 4 
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Bilaga 5 
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 Bilaga 6 
 
Fruktstund den 17/11  
som fortsätter med pedagogen Bea och de stora barnen Monica, Lin-
nea, Peter, Eskil och Mårten när de små gått ut. 
 
 
 
Linnea: ”Vad ska de göja?”  
Bea: ”De små sa gå ut och de stora ska 
stanna inne. Först ska de äta frukt och sen 
ska vi rita”. 
Linnea: ”Sen ska vi gå ut. Vi ska gå ut 
men vi har inga kläder”. 
Bea: ”Har ni inga kläder?” (frågande). 
Monica: ”Vi har bara såna”. 
Bea: ”Jaså, då kommer ni att frysa ute 
ju”. 
Monica: ”Um”. 
Linnea: ”Då kommer jag inte att vara 
varm” (svårt att höra). 
Bea: ”Inte varm”. 
Monica: ”Banan”. 
Monica: ”Banan”. 
Bea: ”Um”. 
Linnea: ”Jag har fina vantar hemma”. 
Monica: ”Jag tappade” (om bananbiten). 
 
Bea: ”Ska du ha mer frukt Peter?”. 
Linnea: ”Pippihäst – pippihäst”. 
Bea: ”Pippihäst”. 
Monica: ”Dä picka”. 
Linnea: ”Picka”. 
Bea frågande: ”Picka?”. 
Linnea o Monica: ”Picka”. 
Bea: ”Vad är det för något?”. 
Monica: ”Det är prickar på hästen”. 
Bea: ”Ja det är prickar på hästen ja-visst 
är det det”. 

Bea sitter med Mårten mellan benen på 
golvet med Eskil bredvid. Monica och 
Linnea står upp. 
Bea skalar äpple. 
 
 
 
 
 
Monica lyfter ut armarna och gör stora 
ögon. Monica pekar på sina innebyxor. 
 
Linnea o Monica tittar allvarligt på Bea. 
 
 
 
Bea räcker en bit banan till Linnea och 
Monica. 
Pojkarna sitter hela tiden alldeles tysta 
och tittar. Monica tappar bananbiten. 
Monica och Linnea sitter mittemot Bea 
på golvet och äter banan. 
Peter är i en annan del av rummet. 
Peter kommer dragande med en stol. 
 
Monica pekar mot Peters plasthäst. 
 
 
 
Bea tittar ner mot frukten. 
 
Bea tittar upp och har ahaupplevelseröst. 

 


