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Abstrakt 
Studien handlar om förskollärares genusmedvetenhet och bemötande, hur förskollärare 
arbetar för att motverka traditionella könsmönster är en central del i studien. Genus är 
något som är komplext och socialt skapat i samhället vi lever i. Studien fokuserar på om 
det görs skillnad på barnen redan i förskolan eller om förskollärare har ett bemötande som 
bygger på genusmedvetenhet. Metoden som tillämpas är kvalitativ och är genomförd med 
hjälp av observationer utifrån de specifika situationerna tambur och samling. Två olika 
förskolor ingår i studien, en med åldersblandade grupper och som har arbetat med genus 
tidigare och en med åldershomogena grupper som inte har arbetat specifikt med genus 
tidigare. I samlingen och tamburen har fokus varit förskollärares bemötande gentemot 
flickor och pojkar. För att undersöka hur förskollärares bemötande skiljer sig har vi tittat 
på hur talutrymmet är fördelat, om barnen får tillsägelse, om barnen får hjälp eller om 
barnen behöver be om hjälp och om barnen blir tillsagda att vänta. Det slutliga resultatet 
i studien visar att förskollärare till viss del har en genusmedvetenhet i bemötandet av 
pojkar och flickor och att de arbetar för att motverka de traditionella könsmönster som 
finns i delar av situationerna. Ett exempel på arbetet med att motverka traditionella 
könsmönster var när förskollärarna arbetade med beebot med barnen.  Förskollärarnas 
genusmedvetenhet i bemötandet av pojkar och flickor synliggörs genom att de inkluderar 
alla barnen och bemöter barnen lika. Att ha en genusmedvetenhet handlar om att vara 
medveten om genus i alla sitationer vilket inte synliggjordes i studien, däremot var 
förskollärarna på god väg mot en genusmedvetenhet eftersom de hade genus i tankarna i 
delar av situationerna.  
 

Engelsk titel 
Which ones are boys and which ones are girls? - A qualitative study of the gender 
awareness of preschool teachers 
 

Nyckelord 
Genusmedvetenhet, bemötande, förskola, pojkar, flickor  
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1 Inledning 
  

Det var helt uppdelat med rosa och blått. Det var bara killarna som gjorde de fartfyllda 
grejerna och tjejerna som gjorde de lugna och vårdande grejerna, berättar Sofie. (Extraextra, 
Aftonbladet 2018) 

  
Citatet ovan kommer från en förälder som yttrar sig om uppdelningen av hur stereotypa 
könsmönster reproduceras i samhället, i det här fallet i en leksakskatalog. Samhället delas 
in i manligt respektive kvinnligt redan från tidig ålder. Reproduktionen underhålls i flera 
delar av samhället, bland annat i leksakskataloger och i förskolan. I reklam av olika slag 
har pojkar ofta blåa kläder och tillskrivs egenskaper som aktiva, busiga och tuffa. Flickor 
syns oftare i samma reklam med rosa kläder och beskrivs som snälla, omtänksamma och 
vårdande. Föreställningar om kön leder till ett förväntat beteende. Frågan om jämställdhet 
och hur genus skapas diskuteras i flera olika samhälleliga sammanhang, inte minst i 
förskolan. Jämställdhet i förskolan handlar om att förskollärare skall motverka dessa 
traditionella könsmönster. 
  

Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar på liksom de krav och förväntningar som ställs på 
dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 
Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 
förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 
begränsningar utifrån stereotypa könsroller (Lpfö 98 2016:10). 

 
Läroplanen för förskolan [Lpfö 98] är en viktig del i arbetet med genus och betonar vikten 
av alla människors lika värde och jämställdheten mellan könen. Läroplanen uppmanar 
förskollärare till att aktivt motverka de traditionella könsmönster som finns i förskolan 
(Lpfö 98 2016). För att kunna ändra synen som finns på genus och få förskollärare att bli 
mer genusmedvetna behöver det finnas både kunskap och en vilja till förändring 
(Holmberg 2005). Förskollärares kunskap om genusmedvetenhet och om de arbetar med 
genus ledde till ett intresse som växte fram inom området genus.   
  
Utifrån egna erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning och arbete i förskola är 
arbetet med att motverka traditionella könsroller inget som märkbart har synliggjorts i 
verksamheten. Även med tydliga styrdokument och medvetna satsningar på 
genuspedagogik inom förskolan visar forskning att förskollärare bemöter flickor och 
pojkar olika samtidigt som förskollärare själva är övertygade om att de inte gör skillnad 
(Eidevald 2009, Hedlin 2010, Månsson 2000). Egna erfarenheter får stöd i forskningen, 
som innebär att traditionella könsmönster istället reproduceras i förskolan det vill säga att 
flickor lär sig vara tysta och vänta på sin tur och pojkarna som syns och hörs får hjälp 
direkt. Många gånger tillåts pojkar att vara mer högljudda utan att någon förskollärare 
säger till, medan om däremot en flicka beter sig på samma sätt blir hon tillsagd att dämpa 
sig.  
 
Även om det finns styrdokument och genuspedagogik som grund inom 
förskoleverksamheten, verkar det som att förskolor och förskollärare överlag inte är 
medvetna om att de i motsats till att motverka traditionella könsmönster istället 
reproducerar skillnader vad gäller kön. Trots att styrdokument finns är det svårt att få 
grepp kring genus särskilt eftersom egna erfarenheter säger att förskollärare anser sig 
arbeta med genus och själva tycker sig bemöta alla barn lika. Skillnader som kan göras 
sker omedvetet utan att förskollärarna själva reflekterar över sina handlingar, vilket i sin 
tur gör förskollärares agerande ännu mer svårfångat. Genom studien vill vi bidra till 
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kunskap om förskollärares genusmedvetenhet och göra personal i förskolan observanta 
på begreppet samt ge en inblick i hur genusmedvetenheten tar sig uttryck på en förskola.  
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2 Bakgrund - Förskolans värdegrundsarbete  
Förskolans värdegrundsarbete syftar till att förskollärare ska arbeta med olika värderingar 
för att lägga grunden till ett livslångt lärande för barn. Alla som verkar inom förskolan 
ska fostra barn till goda samhällsmedborgare som respektera alla människors lika värden, 
män som kvinnor (Lpfö 98 2016). Förskolans styrdokument ger dock inga svar på hur 
pedagoger ska arbeta med värdegrunden, bara att det ska arbetas med. Under arbetet med 
värdegrunden är det mycket som sker i stunden och pedagoger agerar utan att tänka eller 
reflektera över vad som händer och därför blir värdegrundsarbetet svårt att synliggöra i 
förskolan. Att arbeta med allas lika värden är med andra ord en viktig del för barn redan 
i förskolan (Skolinspektionen 2018). Jämställdhet är en del av värdegrundsuppdraget och 
är därför något som det ska arbetas aktivt med i både förskolan och skolan. Jämställdhet 
är ett svårt begrepp att definiera och pedagoger kan ha olika uppfattningar om hur de ska 
arbeta med begreppet (Lpfö 98 2016). Jämställdhet definieras av Skolinspektionen som 
att män och kvinnor ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Jämställdhet 
handlar också om hur relationerna mellan pojkar och flickor respektive kvinnor och män 
förhåller sig till makt (Skolinspektionen 2017).  
 
För att uppnå jämställdhet i samhället är en genusmedveten verksamhet i förskolan en 
förutsättning. Den innebär en förståelse för de normer och könsmönster som finns och att 
det bidrar till att motverka traditionella könsmönster (Wedin 2014). Oavsett 
könstillhörighet ska förskolan erbjuda alla barn möjligheter att utvecklas och pröva sina 
intressen och förmågor utan att traditionella könsmönster ska begränsa barn. Enligt 
läroplanen för förskolan ska traditionella könsmönster motverkas (Lpfö 98 2016). 
Jämställdhetsarbetet är en viktig del för att klara lärandeuppdraget i förskolan och för att 
förbereda barn för skolan och den omvärld som de lever i. Förskolan är en värld för barn 
som varit könsintegrerad en längre tid. Idag ska både pojkar och flickor få utföra samma 
lekar och aktiviteter och materialet på förskolan ska ses som könsneutralt. Trots 
könsintergrationen finns det rapporter och forskning som tyder på att pojkar och flickor 
bemöts olika i förskolans verksamhet. Majoriteten av förskolorna uppvisar inte de krav 
som Skollagen har på att pojkar och flickor ska ha lika förutsättningar (Skolinspektionen 
2017). 
 
För att kunna arbeta i enlighet med förskolans jämställdhetsuppdrag krävs det ett 
professionellt förhållningssätt med utgångspunkt i forskning och vetenskap. Eftersom 
jämställdhet är ett kunskapsområde krävs det att personalen på förskolan har kunskap om 
jämställdhet. För att veta vad, varför och hur något genomförs, behöver det finnas 
kunskap om det. Brist på kunskap gör att könsmönster inte upptäcks, vilket försvårar 
arbetet. En av de viktigaste kvalitetsbärande aspekterna är förskolepersonalens 
bemötande och förhållningssätt, enligt läroplanen har alla barn rätt till ett likvärdigt 
bemötande.Ett likvärdigt bemötande handlar om hur pojkar och flickor blir bemötta i 
olika situationer och vilka förväntningar de vuxna har på barn. Förskolans 
jämställdhetsarbete handlar om att barn ska stå i fokus och få möjlighet att bredda sina 
intressen och lekmönster i verksamheten (Skolinspektionen 2017). 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att synliggöra förskollärares genusmedvetenhet och arbetet med att 
motverka traditionella könsmönster. Specifikt fokus riktas mot förskollärares bemötande 
av flickor och pojkar vid samling och vid tambursituationer.  
  
Till hjälp för att besvara studiens syfte har följande frågeställningar tagits fram. 

1. På vilket sätt framträder förskollärares genusmedvetenhet i bemötandet av pojkar 
och flickor?  

2. Hur synliggörs det att förskollärare motverkar traditionella könsmönster?  
 
Forskningsfrågorna kommer besvaras med hjälp av systematiska observationer. Empirin 
som samlas in kommer analyseras med hjälp utav de teorier som förklaras i studien. Även 
tidigare forskning kommer vara relevant då empirin kan ställas mot den eller motsäga sig 
den.  
 

3.1 Begreppsdefinitioner 
Kön är det som är biologiskt, det vill säga att pojke eller flicka är den biologiska 
benämningen på kön. Beroende på sitt biologiska kön får människor olika roller i livet. 
Skillnader mellan kön beskrivs ofta som naturliga (Dahl 2016). Barnet definieras om 
pojke eller flicka direkt vid födseln. I studien kommer det biologiska könet benämnas 
som enbart kön.  
 
Genus är inget barn föds till utan något som är socialt konstruerat senare i livet, genus 
betonar det föränderliga och relationella mellan maskulinitet och femininitet (Dahl 
2016). Egenskaper som tillskrivs pojkar/män och flickor/kvinnor, är i teorin det som 
benämns som genus. Flickor tilltalas oftast med barnsligare och ljusare röst, medan 
pojkar tilltalas med mörkare och kraftigare röst (Hedlin 2010). Det biologiska könet 
barnet får, har betydelse för till exempel vilka kläder och leksaker som inhandlas eller 
om barnet ska ha långt eller kort hår och så vidare. I studien kommer det sociala könet 
som är skapat av samhället beskrivas som genus.  
 
 
 
 



  
 

5 

  
4 Tidigare forskning 
Här kommer tidigare forskning att presenteras inom områdena genusmedvetenhet och 
traditionella könsmönster och pedagogers bemötande gentemot flickor och pojkar. 
 

4.1 Genusmedvetenhet och traditionella könsmönster  

Andersson (2011) har i sin studie arbetat ihop med ett arbetslag under en avgränsad tid 
på en förskola, för att få en bättre inblick i förskolans verksamhet. Studien handlade om 
genusmedvetenhet med fokus på naturvetenskap. Resultatet i studien visade att 
personalen på förskolan hade genusmedvetenhet i sitt planerande av aktiviteter. Forskaren 
beskrev genusmedvetenhet i förskolans verksamhet som att läraren medvetet skulle ha 
genus i tankarna under exempelvis planerade situationer och aktiviteter på förskolan. 
Pedagoger skulle även anstränga sig för att se olika konstruktioner av genus som fanns 
synliga i verksamheten. Genusmedvetenhet var något som kopplades till förskolans 
jämställdhetsarbete. Som pedagog gäller det att vara genusmedveten om jämställdheten 
som förekommer i verksamheten. Förmågan att uppmärksamma sitt eget tänkande och 
sitt eget agerande var en annan synvinkel på genusmedvetenhet som Andersson (2011) 
tog upp. Studien är relevant i arbetet med genus eftersom förskollärares 
genusmedvetenhet ska synliggöras i förskolans verksamhet. 

 I Arvidsons (2014) studie intervjuades och observerades ett flertal genuspedagoger. 
Anledningen till att genuspedagoger valdes var för att de hade en annan kunskap kring 
studiens problem. I resultatet framkom att de flesta av genuspedagogerna själva valt att 
gå utbildning inom genus. Att vara genuspedagog har inte alltid varit lätt utan det fanns 
motstånd bland både föräldrar och kollegor. Studien handlar om vuxnas förhållningssätt 
till deras genusmedvetenhet gentemot barn och hur det i sin tur påverkar barns köns- och 
genusskapande. Genus har betydelse i flera aktiviteter som barn deltar i, under en dag på 
förskolan. Studien visar även att hur personal planerar och utformar samlingen har 
betydelse för hur aktiva flickor och pojkar är. Vad personal gör och säger under en 
samling har därmed betydelse för genusskapandet (Arvidson 2014). Studien är relevant 
eftersom den tar upp både genusmedvetenhet och samlingar, vilket är det som ska 
undersökas.  

Månsson (2000) har gjort en studie med observationer och intervjuer på tre valda 
förskolor i en medelstor kommun i södra Sverige. Studien handlar om hur pedagoger 
bemöter flickor och pojkar, om de bemöter alla barn lika eller om bemötandet skiljer sig 
åt. I studien gick det att se att fler pojkar än flickor deltog i planerade vuxenstyrda 
aktiviteter. I de aktiviteter där tydliga regler finns uppsatta av vuxna men ingen vuxen 
närvarade var blandningen mellan flickor och pojkar större. Hur pedagoger agerar i 
förskolans verksamhet går att koppla till traditionella könsmönster och exempelvis vilka 
lekar barn väljer. Vad barn väljer kan bero på de könsmönster de fått hemifrån. Forskning 
visar även att personal i förskolan förstärker de könsmönster som redan finns, exempelvis 
att flickor var stillsamma medan pojkar var livliga (Månsson 2000). Edström (2014) har 
genomfört en studie där tre förskolor och nio pedagoger var involverade. Resultatet på 
studien visade att flickor i grupp hade mindre inflytande i förskolan än vad pojkar i grupp 
hade. Hur mycket inflytande barn får kan relateras till att pedagoger på förskolan inte har 
den genusmedvetenhet som de skulle behöva för att bemöta flickor och pojkar lika 
(Edström 2014). Månssons (2000) och Edströms (2014) studier är relevanta eftersom 
studien kommer att fokusera på samlingssituationer, vilket är en styrd vuxenaktivitet. I 
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samlingen ska det synliggöras hur förskollärare planerar aktiviteter för att alla barn ska 
bli delaktiga.  

Arvidsons (2014) studie med fokus på genuspedagoger kom fram till att det var svårt att 
bryta de traditionella könsmönsterna som fanns, även om pedagogerna var 
genusmedvetna. Svårigheten kan komma att påverka deras förhållningssätt till flickor och 
pojkar. Studien visar trots att pedagoger påstår att de har ett förhållningssätt som är 
genusmedvetet, bemöts barn ändå utifrån traditionella könsmönster. För att kunna skapa 
lika villkor för barn på förskolan är det av vikt att pedagoger har en genusmedvetenhet 
som genomsyrar hela verksamheten. Forskning som tar upp liknande frågor visar att 
pedagoger ofta säger en sak, att de arbetar för att motverkar traditionella könsmönster, 
men i själva verket har ett bemötande som reproducerar traditionella könsmönster 
(Arvidson 2014).  

4.2 Pedagogers bemötande av flickor och pojkar 
Eidevalds (2009) studie visar att personal på förskolan bemöter pojkar och flickor olika. 
Forskaren har i sin studie “det finns inga tjejbestämmare” gjort videoobservationer av två 
arbetslag vid två olika förskolor med barn i 3-5 års ålder. Syftet med Eidevalds (2009) 
observationer var att studera om pojkar och flickor behandlas lika eller olika av 
personalen på förskolan. Resultatet visade att pojkar och flickor sågs som varandras 
dikotomier, där flickor ses som lugna och stillsamma medan pojkar ses som högljudda 
och dominanta. Studien visade också att flickor blir tillsagda oftare än pojkar om de är 
“för högljudda”. Förväntningar finns på hur pojkar och flickor ska bete sig och hur de bör 
vara, vilket också leder till hur andra människor i samhället bemöter barn. Studien visade 
att förskolan och skolan hade olika uppfattningar om genus och bemöter flickor och 
pojkar utifrån traditionella könsmönster. Bemötandet är ofta något som sker omedvetet 
av pedagoger på förskolan, vilket kan leda till att könsmönster förstärks istället för att 
motverkas (Eidevald 2009). 
 
En internationell utblick i ämnet finns i Laevers och Verbovens (2000) studie som har 
genomförts i Belgien med hjälp av observationer på två olika förskolor. En förskola är 
mer traditionell med tydliga rutiner och uppstyrda aktiviteter. Den andra förskolan är lite 
friare i undervisningen, vilket innebär att de inte har några planerade aktiviteter i 
förskolans verksamhet. De två olika förskolorna har valts ut just av anledningarna att den 
ena har fri undervisning och den andra mer traditionell undervisning. Resultatet av 
studien visar, likt Eidevalds (2009) studie, att flickor ses som mer ordningsamma och 
lugna, medan pojkar framstår som mer aktiva och öppna gentemot pedagoger. Studien 
visar att pedagogers syn på flickor och pojkar påverkar barns beteende och sättet 
pedagoger bemöter barn (Laevers och Verboven 2000). Eidevalds (2009) och Leavers och 
Verbovens (2000) studier är relevanta eftersom förskollärares bemötande gentemot 
pojkar och flickor ska synliggöras i förskolans verksamhet. 
  
I Eidevalds (2009) studie ovan var en del av resultatet även att pojkar och flickor ses som 
olika råder en likhetsnorm bland förskollärarna som innebär att flickor förväntas trivas 
bäst tillsammans med andra flickor och att pojkar trivs bäst med pojkar. Likhetsnormen 
gör att barn förväntas dra sig till dem som är lika dem själva, det vill säga samma kön 
(Eidevald 2009). Vidare visar Eidevald (2009) i sin studie att pedagoger skiljer på 
gruppen pojkar och flickor redan i åldrarna 1-3 år. Studien visar även att pojkar i den 
åldern får ta mer egna initiativ och får mer utrymme än flickor. 
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Eidevald (2009) menar att de flesta pedagoger påstår att de bemöter pojkar och flickor 
individuellt och utifrån deras unika personlighet. De bemöter dock barn utifrån stereotypa 
föreställningar om genus och istället för att utmana föreställningarna förstärker pedagoger 
föreställningarna i verksamheten. De traditionella föreställningarna om vad som ses som 
manligt respektive kvinnligt påverkar främst hur de bemöter och tolkar barnet (Eidevald 
2009). Månssons (2000) studie om hur flickor och pojkar bemöts visar att det sker 
särbehandling mellan flickor och pojkar. Likt vad Eidevald (2009) kommit fram till visar 
Månssons (2000) studie att pojkar får mer uppmärksamhet, blir oftare tilltalade och får 
mer taltid och ses i större utsträckning som individer än vad flickor gör. Pojkar får oftare 
mer detaljerade instruktioner, mer hjälp och i större utsträckning mer beröm än flickor. 
Samtidigt uppmuntras flickor till att ta mer ansvar, att vara mer stilla och att vara mer 
självständiga. Överlag är pojkar ute mer och leker medan flickor är inne eller håller sig 
närmare pedagoger. Flickor tar efter kvinnliga pedagoger och ibland ses de som deras 
extra hand. Att flickor ses som pedagogers extra hand kan leda till att flickor blir mer 
ansvarstagande i förskolan. Flickor kan ha mer förväntningar kring ansvar och de 
förväntningarna är inte alltid positiva (Månsson 2000). Eidevalds (2009) och Månssons 
(2000) studier är relevanta eftersom samlingar med flera barn ska observeras. 
 

4.3 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis visar forskning att pedagogers genusmedvetenhet har stor betydelse 
för hur de bemöter pojkar och flickor. Hur pedagoger planerar samlingen är av vikt för 
hur aktiva pojkar och flickor är. I de vuxenstyrda aktiviteterna deltar fler pojkar än flickor 
medan det i de aktiviteter där ingen vuxen deltar är blandningen mellan pojkar och flickor 
större (Arvidson 2014, Månsson 2000). Som pedagog gäller det att vara genusmedveten 
kring sitt eget agerande. Att flickor i grupp har mindre inflytande än pojkar kan kopplas 
till att pedagoger på förskolan inte har tillräckligt stor genusmedvetenhet för att kunna 
bemöta pojkar och flickor lika (Andersson 2011, Edström 2014). 
 
Pedagoger skiljer på flickor och pojkar som grupp, då de behandlar dem olika. Flickor 
ses som lugna och stillsamma, medan pojkar är mer högljudda och aktiva. Forskning har 
också visat att flickor får mindre utrymme i grupp och att det är flickor som blir tillsagda 
om de gör för mycket ljud ifrån sig. Pojkar får mer uppmärksamhet och blir bemötta mer 
efter sin personlighet än flickor (Eidevald 2009, Leavers och Verboven 2000, Månsson 
2000). Pedagoger på förskolan påstår att de bemöter pojkar och flickor lika, vilket de i 
själva verket inte gör. De bemöter barn utifrån de traditionella könsmönster som finns 
och istället för att motverka dem förstärker dem (Eidevald 2009). Svårigheter med att 
bryta de traditionella könsmönster som finns kan påverka pedagogers förhållningssätt 
gentemot flickor och pojkar. De traditionella könsmönster som finns går att se i 
exempelvis vad barn leker och vilka värderingar de har med sig hemifrån (Arvidson 2014, 
Månsson 2000). 
 

  



  
 

8 

5 Teoretiskt ramverk 
Syftet med studien är att synliggöra förskollärares genusmedvetenhet och hur de arbetar 
med att motverka traditionella könsmönster. I det här avsnitt presenteras de teorier som 
kommer användas i studien. Det perspektiv som används är socialkonstruktivism. 
Genusmedveten pedagogik är teorin som har två olika principer manligt och kvinnligt 
hålls isär och det manliga värderas högre än det kvinnliga. 

5.1 Socialkonstruktivism 
Genus kan ses som en social konstruktion eftersom samhället delar upp människor i olika 
grupper, tillhörande män och kvinnor, där de också tillskrivs olika egenskaper. Män och 
kvinnor skapas genom uppdelning i kategorier och förstärks genom olika 
handlingsmönster och roller. Handlingsmönstret och rollerna är något människor anser 
som givna inom kön och genus och bidrar till normer och könsmönster i förskolan och 
samhället runt omkring oss. Genus är socialt konstruerat i samhället och skapar bilden 
som finns om vad som är normalt respektive onormalt (Allwood & Erikson 2017). Utifrån 
den här studien kan socialkonstruktivism komma till uttryck, då genus är socialt 
konstruerat i samhället och inte en biologisk sanning. Studien ska belysa hur 
förskollärares sociala interaktion ser ut tillsammans med barnen och hur barnen behandlas 
beroende på kön. 

5.2 Genusmedveten pedagogik 
Genusperspektiv handlar om skillnader mellan pojkar och flickor, om det finns skillnad, 
i så fall när och hur det finns skillnad (Andersson Tengnér & Heikkilä 2017). 
Genusperspektiv för pedagoger i förskolan innebär att föra fram de föreställningar och 
idéer som finns om pojkar och flickor. Sedan är det upp till förskolepedagoger att utgå 
från medvetenhet kring genus när de genomför planering av miljö, material och aktiviteter 
och när de samtalar om sitt egna förhållningssätt (Skolinspektionen 2017). 
Genusmedveten pedagogik innebär formerna för undervisningen och att använda olika 
pedagogiska metoder för att främja lika villkor för pojkar och flickor. En genusmedveten 
pedagogik innebär att som pedagog vara medveten om hur skillnad görs och motverka 
detta. Pojkar och flickor ska få samma utrymme i verksamheten, deras olika färdigheter 
ska stimuleras och uppmuntras till att använda allt material som finns tillgängligt på 
förskolan. Formerna för undervisningen kan beskrivas genom att införa ett 
genusperspektiv och öka genusmedvetenheten för att arbeta med manliga och kvinnliga 
föreställningar som finns i innehållet i verksamheten (Wedin 2014). Holmberg (2005) 
beskriver att genusperspektivet i förskolans verksamhet handlar om att även 
problematisera och kritiskt granska innehållet i undervisningen och verksamheten, inte 
bara verksamhetens former. I förskolans verksamhet kan genusperspektiv exempelvis 
handla om vad det finns för lekmaterial och hur det presenteras för barn, och de aktiviteter 
som genomförs och dess innehåll (Wedin 2014).  

Det finns två principer som följer de handlingar och föreställningar som människor har 
kring genus. Den första principen är att “manligt och kvinnligt hålls isär”, där människor 
delar in män och kvinnor i kategorier och där de ses som varandras dikotomier. Den andra 
principen är att “det manliga värderas högre än det kvinnliga”, vilket innebär att det män 
är och de saker män gör värderas högre än det som kvinnor är och de saker kvinnor gör 
(Wedin 2014). Saker som betraktas som manligt kan aldrig betraktas som kvinnligt och 
saker som betraktas som manligt har ofta högre status än det kvinnliga. 
Förskolepedagoger påstår att de behandlar pojkar och flickor lika, undersökningar visar 
dock att olika förväntningar ges på flickor och pojkar. De påverkar barn omedvetet genom 



  
 

9 

sina föreställningar om hur pojkar och flickor ska vara utan att reflektera över det själva 
(Hedlin 2010). En genusmedveten pedagogik synliggörs i studien genom att studera hur 
förskollärare bemöter pojkar respektive flickor i förskolans verksamhet. Med 
utgångspunkt från genusmedveten pedagogik kommer följande principer belysa hur 
förskollärare agerar utifrån principerna, om de håller isär pojkar och flickor eller om de 
ser pojkar som normen.  

5.2.1 Manligt och kvinnligt hålls isär 

Föreställningarna om vad som är manligt och kvinnligt förändras i takt med att samhället 
förändras, därför ser det också olika ut i olika delar av världen, beroende på kultur och 
tidsepoker (Wedin 2014). De sätt som vuxna bemöter pojkar och flickor på och de 
förväntningar och krav som ställs på dem, påverkar barns uppfattning om vad som är 
kvinnligt respektive manligt. För att synliggöra männen hålls män och kvinnor isär och 
delas in i olika grupper. Männen blir en grupp och förstärks inom den gruppen (Hirdman 
2001). För den här studien är isärhållande relevant eftersom det ska uppmärksammas om 
förskollärare gör skillnad mellan pojkar och flickor.  

Den manliga normen synliggörs genom isärhållande och tar avstånd från det kvinnliga. 
Genom att betona isärhållande och mannen som norm kan det istället ses som att kvinnan 
underordnas mannen (Hirdman 1997). Observationerna i studien kommer synliggöra om 
förskollärare bemöter pojkar och flickor olika och om de på något sätt isärhåller könen. 
Hirdman (1997) talar om isärhållande som något som finns överallt, både inom den 
psykiska och fysiska ordningen. Dess grunduttryck finns i föreställningar om det 
kvinnliga och manliga könet och inom arbetsdelningen där emellan. Isärhållande är något 
som skapas efter hand och inget som barnet föds in i (Hirdman 1997). Wedin (2014) 
nämner att flera förskolor förstärker de olika kategorierna och isärhållandet genom att 
sortera materialet på förskolorna i olika rum, som exempelvis dockleksaker i ett rum och 
bilar i ett annat rum (Wedin 2014). I studien innebär det att specifikt analytiskt fokus 
riktas mot hur förskollärarna bemöter och behandlar flickor och pojkar i verksamheten. 
Gör de skillnad exempelvis vid påklädning, får pojkar hjälp snabbare än flickor, ses 
flickor som de lugna och ordningsamma, tilltalas de på olika sätt? 
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Tidigare i studien är det några författare som nämner olika saker som kan tyda på 
traditionella könsmönster och isärhållande mellan könen, för en sammanställning och 
överblick, se tabell 1.  

Tabell 1    

Flickigt Pojkigt 

Tyst Pratig 

Stillasittande Aktiv 

Rosa Blått 

Långt hår Kort hår 

Snäll Busig 

Dockor Bilar 

 
5.2.2 Det manliga värderas högre än det kvinnliga 

För att arbeta och förstå genus behövs kunskaper både om makt och hierarki eftersom de 
är starkt sammankopplade. Med makt menas påverkan och inflytande, både privat och 
offentligt (Lundberg & Werner 2016). Däremot betyder det inte att varje pojke har mer 
inflytande än varje flicka (Wernersson 2017). Hovelius och Johansson (2004) beskriver 
att hierarki kan förklaras som att det som mannen säger, gör och förkroppsligar är det 
mänskliga för vad som utgör normen (Hovelius & Johansson 2004). Hierarki är relevant 
i studien eftersom det visar på att mannen ses som norm och studiens utgångspunkt är att 
observera om förskollärare bemöter pojkar och flickor lika eller om det verkligen är så 
att pojkar ges en högre status i förskolan än flickor. 
 
Mannen ses som norm vilket skapar en hierarki mellan könen. För att identifiera sig som 
man eller kvinna måste det finnas olika kategorier för könen att identifiera sig med. De 
egenskaper som beskrivs som kvinnligt passar inte in på mannen och tvärtom, det handlar 
om att ta fasta på det som skiljer könen åt för att kunna särskilja könen från varandra 
(Bergström 2007). När mäns och pojkars intresse och behov sätts i centrum hamnar 
kvinnor och flickor i utkanten (Hedlin 2010). Observationerna i studien ska även belysa 
om förskollärare exempelvis ger pojkar mer utrymme i verksamheten och om pedagoger 
är genusmedvetna i planerandet av aktiviteter. Ges pojkar mer utrymme i planerade 
aktiviteter kan det tyda på hierarki.  

Barn lär sig att det manliga har högre status och vad som förknippas med kvinnligt och 
manligt. På förskolan kan barn se redan i bilderböcker att huvudpersonerna till största del 
är män (Hedlin 2010). Wedin (2014) skriver för att kunna arbeta genusmedvetet i 
förskolans verksamhet gäller det att vara medveten om de könsnormer och de traditionella 
könsmönster som finns i den egna verksamheten och att använda pedagogiska metoder 
för att kunna arbeta emot dessa normer och könsmönster. Hedlin (2010) menar att de 
värderingar som finns i samhället tar barn in genom att uppleva och faktiskt se hur 
kulturen ser ut samhället och i förskolan. Några exempel från förskolan som Wedin 
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(2014) lyfter är att pedagoger ägnar mer tid åt pojkar än åt flickor eller att benämningen 
pojkflicka för en flicka uppskattas i högre grad än en flicka som är flickaktig. Utifrån den 
manliga normen skapas en, som för oss känns naturlig, över och underordning (Wedin 
2014). Hirdman (2001) menar att när en flicka gör något som anses pojkigt är det ingen 
som funderar över det och det är en statushöjning för flickan. Om det däremot är på andra 
hållet att en pojke gör något flickigt sänker han sin status (Hirdman 2001). Under 
observationerna ska det begrundas hur förskollärares syn på traditionella könsmönster ser 
ut och hur det påverkar deras bemötande gentemot pojkar och flickor.   
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6 Metod 
Med utgångspunkt i studiens syfte som är att synliggöra förskollärares 
genusmedvetenhet och arbete med att motverka traditionella könsmönster presenteras 
nedan kvalitativ metod, observation som metod, urval, genomförande, etiska 
överväganden och studiens trovärdighet. 

 
6.1 Kvalitativ metod  
Studien har utgått från den kvalitativa metoden, då förskollärares pedagogiska 
genusmedvetenhet skulle belysas och hur de bemötte pojkar och flickor i förskolans 
verksamhet. Denscombe (2018) menar att kvalitativa analyser beskrivs med ord istället 
för med siffror, det vill säga skriftliga redogörelse för händelser. Fördelar med den 
kvalitativa metoden var att materialet var detaljerat och enkelt att arbeta med. Genom en 
kvalitativ metod gick det även att få fram olika slutsatser, det fanns alltså inte en given 
förklaring. En nackdel med kvalitativ metod var exempelvis att det blev svårare att 
fastställa en överförbarhet av resultatet. Om en kvantitativ metod hade valts skulle mer 
exakt data gå att få fram eftersom en kvantitativ metod oftast handlar om siffror blir 
resultatet tydligare än vid användning av en kvalitativ metod där resultatet tolkas 
(Denscombe 2018). Den kvalitativa metoden var i studien kopplad till observationer för 
att få syn på hur förskollärare bemötte pojkar respektive flickor i den dagliga 
verksamheten. Anledningen till att studien byggde på en kvalitativ metod var för att 
synliggöra vad som skedde på förskolorna. Genom detta gick det att fokusera på 
förskollärares genusmedvetenhet i bemötandet av pojkar och flickor.  
  
6.1.1 Datainsamling - Observation som metod 

Observation valdes av anledningarna att forskningsfrågorna var observationsfrågor, 
vilket gjorde de anpassningsbara för observation. Studien belyste hur förskollärare 
agerade i verksamheten, tanken med observation var att få uppleva händelserna med egna 
ögon istället för att få situationerna återberättade i andra hand av förskollärarna. För att 
veta vad som var relevant för studien gjordes en koppling till tidigare forskning och olika 
teorier, det är tidigare forskning och teorier som hela studien bygger på. Denscombe 
(2018) skriver att under en observation kommer informationen direkt från händelsen när 
den sker. Händelsen hade skett oberoende om observatören var där eller inte alltså var det 
inget som påverkade materialet, situationerna var naturliga och opåverkade. Nackdelar 
med observationer var dock att det inte förklarade varför något inträffade, utan bara vad 
som inträffade (Denscombe 2018).  
 
Eftersom pedagogerna i förväg visste vad vi skulle observera kan detta haft påverkan på 
hur de agerade under situationerna. Vi kom till förskolorna en stund innan 
observationerna började för att barn och pedagoger skulle känna sig bekväma i 
situationen. Denscombe (2018) menar för att inte påverka materialet bör observatören 
smälta in i miljön för att försöka vara obemärkt. Dock kan det vara något som kan vara 
svårt då observatören ofta använder sig av olika material i sin observation som kan 
intressera barn. Ett bra sätt kan vara att placera sig lite avskilt men ändå med uppsikt över 
saker som händer. Att undvika att prata med deltagarna som observeras är också en viktig 
del till att få en bra observation som möjligt (Denscombe 2018).  
 
Under observationerna har ett observationsschema använts för att enklare synliggöra hur 
förskollärare bemötte pojkar respektive flickor. Denscombe (2018) beskriver att ett 
hjälpmedel som används under observationer är observationsscheman. Det kan vara en 
lista med olika punkter som observatören kan använda under tiden som observationen 
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genomförs (Denscombe 2018). Mycket tid lades ned för att få till ett bra heltäckande 
observationsschema så att hela området täcktes för att inte behöva göra om 
observationerna. Under observationen satt observatörerna avskilt och hade ett enkelt 
observationsschema (bilaga 1) till hands som inte drog till sig för mycket uppmärksamhet. 
Samma schema användes under hela studien för att belysa samma sak under alla tillfällen 
(bilaga 1). För att skapa ett sådant schema hade vi i förväg bestämt vad som skulle 
observeras och under vilken tid observationerna skulle pågå eftersom allt som sågs inte 
gick att ta med. Det som observerades var bemötande av pojkar och flickor och hur de 
arbetar för att motvetkar traditionella könsmönster.  
 
Observationerna har skett tills situationerna under samling och tambur var färdiga och 
har inte avbrutits mitt i en situation. Denscombe (2018) menar att en observation kan 
påverkas av hur länge den pågår. Om en särskild situation ska observeras sker det oftast 
tills situationen är färdig annars kan observationens längd vara bra att bestämma. Vid en 
observation spelar flera faktorer in, vad olika personer ser vid samma situation kan 
variera. För att observationerna inte ska påverkas av vem som utför dem underlättar det 
om systematiska observationer utförs. Med systematiska observationer menas att vem 
som helst ska kunna utföra dem och få samma resultat (Denscombe 2018). Kihlström 
(2007) menar att observationer är ett bra sätt att visa på hur teori och praktik hör ihop. 
Observationer är något som varit återkommande under utbildningen och kommer vara en 
del av vardagen som färdiga förskollärare. Kunskaperna om olika delar i barns lärande 
och utveckling ökar också med hjälp av observationer.  
   
Efter observationerna skrev vi ned precis vad som hände (observationsbeskrivning), 
vilket också var det som blev resultatet. Därefter gjordes en analys i fem steg, utifrån 
tidigare forsking och teori. Första steget var att kategorisera den insamlade datan. Andra 
steget var att försöka se tydliga samband och skapa teman av materialet. Tredje steget var 
att gruppera de olika teman som framkommit i olika kategorier. Fjärde steget var att tolka 
fynden efter valda teoretiska begrepp. Femte och sista steget var att jämföra data med 
andra förklaringar (Denscombe 2018). För att vi skulle få en bra analys har dessa fem 
steg följts under tiden som datan analyserats. 
 

6.2 Urval 
I studien skedde observationerna på två olika förskolor, i två olika kommuner. 
Förskolorna benämns som förskolan Ormen för den förskolan som ligger i en mindre stad 
och förskolan Anden för den som ligger på en mindre ort. På Anden finns fem avdelningar 
med åldershomogena grupper, observationerna har skett bland barn som är tre år. På 
avdelningen där observationerna skedde arbetar två förskollärare och en barnskötare. 20 
barn är inskrivna på avdelningen. Förskolan Ormen har tre stora avdelningar med barn i 
åldrarna 1-5 år. På varje avdelning går 36 barn och arbetar fyra förskollärare, två 
barnskötare och två outbildade personal på vardera avdelning. Barn delas oftast upp i 
mindre grupper och observationerna skedde här bland barn som är 3-5 år. Förskolan har 
tidigare arbetat med genus. 
 
Två specifika situationer valdes för att kunna fokusera på enbart dem. Situationerna som 
observerades var samling och tambursituation. Anledningen till att de situationerna 
valdes var för att samlingen är en planerad situation och förhoppningarna var att få syn 
på om förskollärarna hade planerat sina aktiviteter utifrån en genusmedvetenhet. 
Tambursituationen valdes av den anledningen att det kan vara en stressig situation då 
förskollärarna agerar mer spontant. För att observationer ska ge en rättvis bild av vad som 
sker måste observationerna vara utspridda under flera tillfällen och inte ske samma tid 
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(Denscombe 2018). De ägde därför rum två dagar på vardera förskola, totalt fyra dagars 
observation. Att observationerna skedde i fyra dagar innebar att åtta situationer 
observerades, fyra samlingar och fyra tambursituationer. Däremot valdes endast fyra 
observationer för att kunna analysera noggrannare.  
 
De förskolor som kontaktades var förskolor som vi var bekanta med sedan tidigare via 
jobb eller verksamhetsförlagd utbildning. Efter kontakten med de olika förskolorna 
valdes de eftersom att deras arbetssätt skiljde sig åt. På förskolan Anden var det 
åldershomogena grupper och på förskola Ormen var det åldersblandade grupper. 
Förskolan Anden arbetade mer traditionellt, vilket innebar att de hade tydliga rutiner och 
åt inne på avdelningen och hade cirka tre pedagoger i arbetslaget. På förskolan Ormen 
fanns ett upplägg med storarbetslag och matsal. Förskolan Ormen arbetade med genus 
eftersom de hade haft ett barn som benämnde sig själv som pojke men som valde att ha 
långt hår och klänning. Även barnets val av färg på kläder var otraditionellt liksom lekval. 
Observationerna skedde på avdelningar med barn födda - 15. Dock var fokuset inte barn 
utan förskollärarares förhållningssätt utifrån ett genusperspektiv studerades. De personer 
var i fokus under observationerna var förskollärare som hade arbetat i förskolan under 
flera år. Förskollärarna i studien var mellan 40-55 år och alla var kvinnor. Förskollärarna 
hade olika erfarenheter av att arbeta med genus, vilket också var en faktor till att 
observationerna valdes att genomföras på två olika förskolor. 
 

6.3 Genomförande 
Till att börja med skickades ett informationsbrev/missiv ut till de berörda förskollärarna 
och vårdnadshavarna (se bilaga 2). I missivet beskrevs syftet med studien och vad det 
skulle användas till. I samband med att missivet skickades, bestämdes dag och tid för när 
observationerna skulle genomföras. När observationerna sedan genomfördes fick 
förskollärarna även skriva under att de tagit del av informationen och ville medverka i 
studien. Även barnskötarna som arbetade på avdelningen fick skriva under eftersom de 
var synliga under observationerna, dock inte i fokus.  
 
Förskollärarna hjälpte till med att samla in vårdnadshavarnas underskrifter så att deras 
barn fick medverka i studien, vilket skedde innan observationerna påbörjades. Båda var 
närvarande och genomförde observationerna för att få en bra diskussion efteråt. Att båda 

var närvarande gjorde att mer uppmärksammades då det var svårt att se hela tamburen, 
vilket gick att lösa med att vi delade på oss och tittade på olika delar av 
tambursituationerna. Under observationerna användes varsitt observationsschema och vi 
satt på olika platser och observerade samma situationer. Under observationerna har vi 
även varit noga med att inte använda några namn på varken förskollärare, barn och 
förskola. Något som Denscombe (2018) nämner som viktigt och som kommer tas i 
beaktande är att skydda personerna som observeras. Att ha materialet i ordning är viktigt 
för att kunna läsa igenom materialet igen. Ett bra sätt, som kommer användas är kodning 
av materialet och för att kunna referera till de olika observationerna med hjälp av koden, 
vilket kommer att göras under arbetsprocessen men kommer inte vara synligt i 
slutresultatet (Denscombe 2018).  
  
När observationsschemat skapades, gjordes spalter med olika alternativ (se bilaga 1) 
vilket gjorde att det snabbt gick att endast markera med ett kryss om något hände. Med 
hjälp av kryssen gick det att se hur fördelningen mellan pojkar och flickor såg ut i de olika 
kategorierna. De olika kategorierna som användes var hur talutrymmet fördelades, 
bemötande och uppmuntran, tillsägelse, om barnen fick hjälp när de bad om det eller när 
de inte bad om det och om förskollärarna bad barnen vänta. Genom att sedan räkna 
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kryssen gick det att se hur förskollärarna bemötte pojkarna respekive flickorna. Meningen 
med kategorierna var att ge en inblick i förskollärarnas bemötande dock användes inte 
kategorierna i resultatet men alla kategorierna handlade om bemötande. Spalterna som 
gick lodrätt täckte hela området och spalterna som gick vågrätt var om de olika 
alternativen gällde flickor eller pojkar. Genom ett tydligt observationsschema behövde vi 
inte skriva något under observationerna och det var då enklare att hinna med om det 
skedde flera händelser efter varandra eller samtidigt. Längst ner fanns det plats för “övriga 
kommentarer” om något behövdes förklaras i skrift. 
  

6.4 Etiska överväganden 
För att personerna som observerades skulle känna sig trygga med att vara med i studien 
utgick vi från de fyra forskningsetiska principerna från Björkdahl Ordell (2007) 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
  
Björkdahl Ordell (2007) skriver att informationskravet innebär att respondenterna får 
information om vad studien innebär och dess syfte innan observationerna sker. Alla 
pedagoger på avdelningen, även de som inte har varit med under observationerna samt 
vårdnadshavarna, har fått tagit del av studiens syfte. Informationskravet vad gäller 
studiens syfte kan dock påverka studiens resultat då förskollärarna i förväg visste vad 
fokus i studien var, det vill säga att synliggöra deras bemötande av pojkar respektive 
flickor.  
 
Björkdahl Ordell (2007) beskriver samtyckeskravet som innebär att respondenterna 
själva får bestämma om de vill delta i undersökningen eller inte. Samtyckeskravet 
respekterades genom att de som inte kände sig bekväma eller inte ville vara med under 
observationerna inte behövde delta. Vårdnadshavarna fick också bestämma om deras barn 
fick vara med i studien eller inte. Pedagoger som inte ville vara med fick istället vara i ett 
annat rum tillsammans med de barn som inte fick vara med i studien. 
  
Björkdahl Ordell (2007) förklarar att konfidentialitetskravet innebär att respondenterna 
får vara anonyma i studien, alla namn i studien är därför fingerade. Fiktiva namn användes 
på båda förskolorna. Fiktiva namn användes för att ingen skulle kunna spåra vilka 
förskolor eller personer som deltog i studien. 
  
Björkdahl Ordell (2007) menar att nyttjandekravet innebär att uppgifterna som skaffas i 
samband med studien endast får användas i studiens syfte. Deltagarna på förskolorna fick 
veta att materialet endast användes för att färdigställa studien och det självständiga arbetet 
och att allt material skulle raderas när studien var examinerad. Anledningen till att 
materialet raderades var att det endast fick användas i studiens syfte vilket minskade 
risken att materialet spreds vidare. 
  

6.5 Metodkritik 
Denscombe (2018) beskriver trovärdighet som ett mått som används av forskare för att 
visa hur pålitlig studien är (Denscombe 2018). För att studien skulle bli mer trovärdig 
behövdes det att fler förskollärare deltog och observerades. Däremot var de 
observationerna som gjordes fullständiga och ett observationsschema har användes. 
Forskare i kvalitativa studier har ofta svårare att visa att resultatet är trovärdigt 
(Denscombe 2018). Studien undersökte förskollärares genusmedvetenhet och bemötande 
och resultatet svarade på forskningsfrågorna. Studiens trovärdighet ökar genom att båda 
studenterna deltog vid observationerna som en säkerhetsåtgärd för att inget skulle missas.  
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Trovärdigheten kan dock komma att påverkas då förskollärarnas sätt att agera mot barn 
kan vara annorlunda, då de genom informationskravet, visste vad studiens syfte var. 
Observation var den metod som ansågs lämpligast till studien. Skulle intervju genomföras 
skulle det vara möjligt att förskollärarna hade haft en annan syn på sin egen 
genusmedvetenhet än vad som visade sig i observationerna.  
 
För att en studie ska vara tillförlitlig behöver noggranna tolkningar göras, fördomar ska 
undvikas och analysen ska grunda sig på insamlad empiri. När en kvalitativ studie görs 
är det svårt att påvisa studien som tillförlitlig eftersom förutsättningarna kan förändras 
eftersom olika forskare kan fokusera på olika saker (Denscombe 2018). Personer som 
använder sig av liknande observationsschema på samma förskolor för att observera 
samma förskollärare kan uppnå liknande resultat som i studien. Däremot kan resultaten 
skilja sig från dag till dag och olika situationer eftersom barngruppen kan vara olika 
sammansatt och barn utvecklas, vilket är faktorer som kan påverka resultatet av studien. 
Av de anledningarna är studien tillförlitlig till viss del men då förutsättningarna kan 
förändras kan tillförlitligheten minska. Vårt val av systematiska observationer kan dock 
öka tillförlitligheten, eftersom vem som helst då ska kunna utföra observationerna utan 
att resultatet påverkas. Resultatet blir inte påverkat av de systematiska observationerna, 
utan hur barngruppen ser ut från dag till dag. Observationerna blir olika på grund av 
barngruppens sammansättning.  
 
Överförbarhet innebär att man genom urvalet ska kunna dra slutsatster och återfinna 
samma slutsats någon annanstans. Genom att se om studien är överförbar använder sig 
läsaren av informationen om fallet som studerats för att kunna bedöma i hur stor 
utsträckning informationen går att överföra på liknande fall (Denscombe 2018). 
Observationerna har endast gjorts på två olika förskolor under en kort tidsperiod vilket 
ledde till att resultatet inte kan sägas vara fullt överförbart. Observationerna kan därför 
endast utgöra en indikation på hur det var på de två platserna under dessa tidpunkter.  
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7 Resultat och analys  
Att synliggöra genusmedvetenheten hos förskollärare och hur de arbetar med att bryta 
de traditionella könsmönsterna är studien syfte. Utifrån observationerna presenteras här 
det resultat och analys som framkommit från det observationsschemat som använts. 
Analysen utgår från de teoretiska utgångspunkterna samt tidigare forskning. 
Avslutningsvis kommer en slutsats att presenteras. 
 

7.1 Observation samling Ormen 
Klockan var 09.45 på förskolan Ormen och det var dags för samling. Under samlingen 
var det två förskollärare och 18 barn med. Av barnen var det tio pojkar och åtta flickor. 
Barnen och förskollärarna satte sig i en ring på en stor matta på golvet i ett stort allrum 
på avdelningen. Barnen fick sätta sig var de vill och sju av pojkarna satte sig på ena sidan 
av ringen och fem av flickorna satte sig på andra sidan av ringen. De andra pojkarna och 
flickorna satte sig inte på någon speciell plats utan bara där det fanns plats. Förskollärarna 
började att få igång barnen med en välkomstsång där de sjöng namnen på alla som var 
närvarande i samlingen. Under samlingen använde förskollärarna sig av tecken som stöd 
(TAKK) tillsammans med barnen. De gjorde tecken med händerna under tiden som de 
sjöng sångerna och även när de pratade. När de hade sjungit färdigt lät förskollärarna 
barnen berätta något som de kände att de ville lyfta för hela gruppen. Både pojkarna och 
flickorna i gruppen var väldigt pratsamma och pratade högt och mycket och 
förskollärarna tillät barnen prata mycket. Tre pojkar räckte upp handen och förskollärarna 
uppmuntrade dem att berätta det de ville. En flicka fick också berätta något för de andra 
i gruppen. En annan flicka räckte upp handen flera gånger och ville säga något men istället 
var det en pojke som fick uppmuntran att berätta något. Flickan som inte fick berätta 
något tröttnade tillslut och tog ner sin hand.  
 
Förskollärarna sa till tre pojkar och sedan en flicka om att de skulle sitta still. Hon visade 
även med kroppsspråket genom att lägga en hand på axeln på pojken som skulle sitta still. 
Förskollärarna pratade med barnen om vilken veckodag det var och vilken bokstav dagen 
började på. En flicka serverade frukt till sina kompisar, hon gick runt i ringen och bjöd 
alla barnen och förskollärarna på den frukt de ville ha. Efter frukten började de öva på 
luciasångerna. De sjöng sånger som handlar om ”kungen”, ”kalle kotte”, ”tomtegubbe 
och ”en sockerbagare”. Under sången ”en sockerbagare” sjöng förskollärarna och barnen 
ordet ”hen” istället för ”han”. När de hade sjungit färdigt hämtade en av förskollärarna en 
stor fyrkantig plywoodskiva som de hade gjort till en julkalender. Plywoodskivan var 
målad i rutor i olika färger med olika siffror på och en startruta. En av förskollärarna 
började med att fråga barnen vilken siffra dagens datum hade. De barnen som ville svara 
på frågan räckte upp handen. En pojke fick svara och svarade att siffran var tre. Pojken 
som svarade fick sedan programmera en beebot1 som skulle gå till rätt siffra på 
plywoodskivan. Pojken fick hjälp med att programmera beeboten rätt, även när han inte 
bad om hjälp. Någon gång blev programmeringen fel och han fick då börja om från 
början. Andra gången hamnade beeboten på rätt ruta med hjälp av en förskollärare. När 
beeboten hade hamnat på rätt siffra valde en förskollärare sedan en flicka som skulle få 
programmera beeboten tillbaka till sin startruta. Även flickan fick hjälp med att 
programmera beeboten rätt. Förskolläraren hjälpte även henne utan att hon själv bad om 
det. Samlingen avslutades och det var dags för barnen att gå ut i tamburen och klä på sig. 
 

                                                 
1 En beebot är en robot som ser ut som ett bi som används för programmering inom förskolan. På ryggen 
har biet pilar som barnen får trycka på för att få beeboten gå dit den vill. Efter varje programmering går 
det nollställa biet och programmera in en ny bana. 
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7.2 Observation samling Anden 
Klockan var 10.05 på förskolan Anden och barnen och förskollärarna satte sig i en ring 
på en grön matta inne i ett lite mindre lekrum. I samlingen var det tre pedagoger med 
varav två var förskollärare och fjorton barn, sju pojkar och sju flickor. Samlingen började 
med att förskollärarna skulle välja ut ett barn som skulle få öppna deras julkalender som 
de hade på avdelningen. Flera av barnen, mestadels pojkar, säger att de hoppas att det är 
de som ska få öppna julkalendern. Förskollärarna säger till pojkarna att de ska lugna ner 
sig och vara tysta under tiden. Förskollärarna pratade med varandra för att bestämma 
vilket av barnen som ska få öppna kalendern. De valde en pojke, de menade på att han 
inte var på förskolan varje dag och för att han var hjälpreda den dagen. Innan 
förskollärarna berättade för barnen vilken som skulle få öppna julkalendern lät de barnen 
gissa genom att ställa ledtrådar, såsom ”det är en pojke”, ”han har orangea byxor på sig” 
”han har vit tröja och blåa strumpor”. Efter att förskolläraren nämnt könet på barnet 
frågade hen barngruppen vilka som var pojkar och vilka som var flickor. Pojkarna räckte 
upp handen när hen frågade vilka som var pojkar och sedan räckte flickorna upp handen 
när hen frågade vilka som var flickor.  
 
Sedan fick pojken som blev vald gå fram för att öppna luckan. Pojken kröp sakta fram på 
mattan och bort mot förskolläraren. Han fick först öppna luckan på en julkalender med 
en liten text i och sedan fick han en sax som han skulle klippa ner ett pappershjärta med 
som hängde på väggen. Han stod en stund och letade efter rätt siffra. Han hittade hjärtat 
men fick hjälp av en förskollärare att klippa ner det från väggen. På baksidan av hjärtat 
stod det ett uppdrag på, som en av förskollärarna hjälpte pojken att läsa upp. Uppdraget 
innebar att barnen skulle vara snälla mot varandra. Barnen fick då frågan om hur de skulle 
göra för att vara snälla mot varandra och barnen började diskutera med förskollärarna. 
Pojkarna pratade mycket tillsammans med förskollärarna. Under diskussionen fick 
pojkarna flera tillsägelser om att de fick vänta på sin tur eller en klapp på knät om de inte 
satt still. En gång var det en flicka som blev tillsagd att vänta. Efter julkalendern sjöng de 
två julsånger tillsammans, “Sockerbagaren” och “Tippetapp”. Förskollärarna delade 
sedan på barnen och hade två små samlingar.  
 
Kvar var då två förskollärare med sex barn, fyra pojkar och två flickor. De andra barnen 
i gruppen gick ut i rummet bredvid tillsammans med en pedagog för att ha en egen 
samling. Förskollärarna som var kvar började med att dela frukt till barnen. De frågade 
var och en vilken sorts frukt de ville ha, äpple eller banan. När barnen hade ätit upp sin 
frukt tog en av förskollärarna fram en rutig, genomskinlig plastmatta och några bilder 
med bland annat; en katt, ett hus, en bil, en fotboll och en docka. Bilderna la de under 
plastmattan och eftersom mattan var genomskinlig syntes bilderna igenom mattan. Sedan 
fick barnen i tur och ordning använda sig av en beebot och välja en bild som de ville att 
beeboten skulle gå till. Det var en pojke som fick börja att programmera beeboten. En 
förskollärare frågade barnen vilket kön de trodde det var på beeboten, barnen svarade 
“han”. Förskolläraren sa inget om att det var rätt eller fel utan hen sa bara att hen inte 
visste och lät barnen bestämma könet. Både pojkarna och flickorna fick hjälp av 
förskollärarna att programmera beeboten så att den skulle gå till rätt bild. Barnen fick 
tillsägelse att de skulle vänta på sin tur medan kompisarna programmerade beeboten. 
Förskollärarna uppmuntrade barnen under tiden de programmerade beeboten. När alla 
barn fått prova tog en av förskollärarna fram en leksaks-kyckling ur fickan som pep. Hen 
uppmanade barnen att sätta sig i en ring och bad pojken bredvid sig hålla ena handen på 
kycklingen. Förskolläraren uppmanade sedan barnen till att ta varandras händer, när alla 
tog varandra i händerna började kycklingen pipa. När några sedan släppte händerna 
slutade kycklingen pipa. Förskolläraren förklarade att det kallades för en “sluten krets”. 
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Precis innan samlingen avslutades uttryckte en pojke att ville stanna kvar inne för att baka 
(de bakade pepparkakor på avdelningen) och en annan pojke uttryckte att han ville gå ut 
och leka. Förskolläraren sa att båda pojkarna skulle få göra de aktiviteter de önskade. 
 

7.3 Analys av samlingar 
Här kommer analysen presenteras utifrån resultatet av samlingarna på Ormen och Anden. 
Rubrikerna kommer utgå från frågeställningarna genusmedvetenhet och traditionella 
könsmönster och bemötande. 
 
7.3.1 Genusmedvetenhet och traditionella könsmönster 

Det var fler pojkar med i samlingen på Ormen vilket skulle kunna vara anledningen till 
att pojkarna får mer uppmuntran och talutrymme än flickorna. Under samlingen satt de 
flesta av pojkarna på en sida och de flesta av flickorna på den andra sidan ringen. Eidevald 
(2009) tar upp i sin studie som handlar om ifall pojkar och flickor behandlas lika eller 
olika, att det finns en likhetsnorm. Som menar att pojkar trivs bäst tillsammans med 
pojkar och flickor trivs bäst tillsammans med flickor, vilket gör att förväntningar finns på 
barnen om att dra sig till dem som de själva är lika (Eidevald 2009). Utifrån Eidevalds 
överblick om likhetsnormen kunde vi se att pojkar sitter på en sida och flickor sitter på 
en sida, vilket skulle kunna tyda på att barnen dras till dem som är lika dem själva. 
Förskollärarna tillåter däremot pojkarna respektive flickorna att sitta tillsammans vilket 
skulle kunna tyda på en genusmedvetenhet i bemötandet av pojkar och flickor hos 
förskollärarna och att de inte använder flickorna som krockkuddar2. 
 
Arvidsson (2014) skriver i sin studie att om pedagoger på förskolan ska skapa lika villkor 
för barnen är det av vikt att de har en verksamhet som genomsyras av en 
genusmedvetenhet (Arvidsson 2014). Förskollärarnas genusmedvetenhet i bemötandet av 
pojkar och flickor på Ormen kan ifrågasättas när de inte låter flickan komma till tals. 
Månsson (2000) tar i sin studie upp särbehandling mellan pojkar och flickor (Månsson 
2000), vilket kan ses till viss del i samlingen på Ormen. Särbehandling kan bland annat 
ses i situationen med handuppräckningen. Däremot behöver handuppräckningen inte 
betyda att flickan särbehandlas, förskollärarna kan ha fokus på annat och inte se flickan 
som räcker upp handen vilket kan leda till att flickans handuppräckning inte noteras. Även 
om förskollärarna inte ser flickans handuppräckning betyder det inte att låg 
genusmedvetenhet är anledningen utan andra bakomliggande orsaker kan finnas.  

Under samlingen på Ormen reflekterar vi över att det är manliga stereotyper som är 
huvudpersonerna i sångerna som de sjunger. Reflektioner måste även ha skett tidigare av 
förskollärarna, då de inte benämner den manliga stereotypen i sången om 
”sockerbagaren”, istället sjunger de “hen” och inte “han”. Bytet av ord skulle kunna visa 
på en genusmedvetenhet i bemötandet av förskollärarna samt att de arbetar för att 
motverka de traditionella könsmönster som finns. Däremot under samlingen på Anden 
reflekterade inte förskollärarna över de manliga stereotyperna som de sjöng om i 
sångerna, eftersom förskollärarna inte bytte ut “han” mot “hen”. Hedlin (2010) menar att 
det manliga har högre status än det kvinnliga och det är något barn lär sig. Barnen lär sig 
också vad som förknippas med manligt och kvinnligt. Redan i förskolan får barn höra i 
sånger att det är män som till största del är huvudpersonerna, vilket kan kopplas till 
hierarki, eftersom mannen utgör normen (Hedlin 2010). Förskollärarna i samlingen på 
Ormen uppmärksammar precis som Andersson (2011) säger sitt eget agerande och 

                                                 
2 När förskollärarna sätter varannan flicka och varannan pojke för att två pojkar inte ska börja stöka under 
samlingen.  
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tänkande vilket skulle kunna tyda på genusmedvetenhet. Förskollärarnas 
genusmedvetenhet kan även kopplas till det som Wedin (2014) skriver om, att det gäller 
att vara medveten om de traditionella könsmönster och normer som finns i verksamheten 
och att motverka dessa genom att använda pedagogiska metoder (Wedin 2014). 
Traditionella könsmönster går att se i sångerna som de sjunger under samlingen eftersom 
sångerna handlar om manliga stereotyper.  

Utifrån resultatet från observationen på Ormen kan det tolkas som att förskollärarna har 
genus i tankarna i delar av samlingen, vilket Andersson (2011) skriver att lärarna 
medvetet ska ha under aktiviteter och planerade situationer på förskolan. Han menar att 
det då kan beskrivas som genusmedvetenhet (Andersson 2011). Genusperspektivet som 
beskrivs i förskolans verksamhet kan exempelvis handla om hur material presenteras för 
barnen, vad det finns för lekmaterial samt aktivitetens innehåll och hur den genomförs 
(Wedin 2011). Utifrån genusperspektivet kan det tolkas som att förskollärarna under 
samlingen har en genusmedvetenhet i bemötandet av pojkar och flickor när det gäller hur 
de ska presentera de olika aktiviteterna för barnen samt hur förskollärarna ska genomföra 
aktiviteterna för att bemöta pojkar och flickor likvärdigt. Tolkningarna som gjorts av 
förskollärarnas genusmedvetenhet och arbete med traditionella könsmönster kan ses i 
bland annat att de medvetet har gjort ändringar i sångerna gällande könen samt att de låter 
både en pojke och en flicka programmera beeboten. Som Holmberg (2005) skriver 
behöver förskollärare granska innehållet för att få ett genusperspektiv i verksamheten.   
 
Enligt Hedlin (2010) hamnar flickor ofta i utkanten när pojkars intresse och behov sätts i 
fokus (Hedlin 2010). Teknik anses i samhället som manligt, vilket går att koppla ihop 
med arbetet med beeboten på förskolan Anden. Hade det endast varit pojkarna som är 
intresserade av teknik hamnar flickornas intresse i utkanten. Däremot är det inget som 
pekar på att flickorna inte är intresserade av teknik, vilket betyder att deras intresse inte 
nödvändigtvis sätts åt sidan eftersom pojkar och flickor kan ha samma intressen. Om både 
flickorna och pojkarna är intresserade av teknik kan det tolkningsvis ses som att 
förskollärarna genom att använda beebot under samlingen på Anden arbetar för att 
motverka de traditionella könsmönsterna. Bergström (2007) skriver att mannen som norm 
kan skapa hierarki i samhället (Bergström 2007). Mannen som norm är något som går att 
se under arbetet med beebots, dels av anledningen att beebot anses som manligt av 
samhället men även att alla barnen är överens om att beeboten är en “han”, det vill säga 
av manligt kön. 

I samband med att de olika bilderna läggs fram när beeboten ska användas på Anden 
skulle förskolläraren kunna välja bilder som används för att motverka de traditionella 
könsmönstren. Istället för att välja traditionella könsstereotypiska bilder som exempelvis 
en bil, en katt, ett hus, en fotboll, en docka, kunde förskolläraren välja mer 
könsöverskridande bilder, exempelvis en vårdande man kontra en brandkvinna. Valet av 
bilder kan kopplas till det som Arvidson (2014) skriver att pedagogers bemötande i själva 
verket bygger på traditionella könsmönster. Även Eidevalds (2009) studie visar att 
förskolan bemöter pojkar och flickor utifrån traditionella könsmönster och har olika 
uppfattningar om kön. Bemötandet är något som kan ske omedvetet av pedagoger 
(Eidevald 2009). Arvidson (2014) nämner svårigheterna i att bryta de traditionella 
könsmönster som finns i förskolan. Enligt forskaren påstår pedagoger att de är 
genusmedvetna, men trots allt bemöter de barnen utifrån traditionella könsmönster 
(Arvidson 2014).  
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7.3.2 Bemötande  

Leavers och Verboven (2000) påstår att flickor ses som stillsamma och pojkar som aktiva, 
deras påstående motsäger dock samlingen på Ormen eftersom alla barn får tillsägelse om 
att sitta stilla, inte bara flickorna (Leavers och Verboven 2000). Om det endast skulle vara 
flickorna som får tillsägelser att sitta still, skulle det kunna tyda på att flickorna förväntas 
sitta mer still än pojkarna. Att barnen oberoende kön får tillsägelser om att sitta still skulle 
kunna tyda på en genusmedvetenhet i bemötandet av pojkar och flickor hos förskollärarna 
då de bemöter alla barnen lika. Det upplevs att barnen har samma förväntningar på att 
uppföra sig eftersom tillsägelserna sker både till pojkar och flickor. Isärhållande eller 
hierarki mellan könen är inget som blir synligt när det kommer till tillsägelser i samlingen.  

I samlingen på Ormen går det att se utifrån de teoretiska begrepp som tidigare beskrivits, 
hierarki mellan könen, eftersom flickan som vill berätta något inte blir tilldelad ordet. 
Hovelius och Johansson (2004) beskriver hierarki som mannen som norm och att det 
mannen gör värderas högre än det kvinnan gör. Samlingen skulle även kunna gå att koppla 
till det teoretiska begreppet isärhållande mellan könen eftersom förskollärarna 
uppmuntrar pojkarna till att prata när de räcker upp handen och vill säga något, däremot 
får flickan aldrig ordet. Att förskollärarna isärhåller könen kan kopplas till det Hirdman 
(2001) nämner, att pedagoger delar in barnen i olika grupper utefter kön. Mannen ses som 
norm och kvinnan underordnas mannen (Hirdman 2001), vilket synliggörs i 
observationen eftersom förskollärarna inte låter flickan som räcker upp handen berätta 
vad hon vill utan istället ger pojkarna talutrymmet. Genom att förskollärarna inte låter 
flickan komma till tals skulle det kunna tolkas som om förskollärarna inte har genus i 
tankarna under samlingen. Det betyder däremot inte att förskollärarna inte har genus i 
tankarna i andra situationer.  

Förskollärarna pratar i samlingen på Anden om det biologiska könet när de försöker 
beskriva barnet som ska få öppna luckan på julkalendern. I samband med det säger en 
förskollärare att det är en pojke och att han har orangea byxor på sig. Dahl (2016) 
beskriver att det biologiska könet kan ha betydelse för vilka kläder barnet kan förväntas 
ha. Utifrån observationen beskriver förskolläraren det biologiska när hen benämner 
pojken som pojke. Sedan beskriver de att pojken har orangea byxor, vilket skulle kunna 
tyda på ett bemötande utan värdering av förskollärarna, det vill säga de gör inte skillnad 
på pojkar och flickor. Det går att se en antydan till att förskollärarna bemöter barnen 
utifrån vilket kön de tillhör på Anden, vilket kan tyda på ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv, då förskollärarna frågar barnen “vilka här är pojkar”? och alla pojkar räcker 
upp handen. Allwood och Erikson (2017) skriver att de sociala konstruktionerna har en 
viktig betydelse av att skapa en bild av vad som är onormalt samt normalt. Den sociala 
konstruktionismen är skapad i social interaktion med andra och handlar om människors 
antaganden om innebörder i olika begrepp, exempelvis genus (Allwood & Erikson 2017). 
I det här fallet handlar det om förskollärarnas antaganden om kön, när hen från början 
delar in barnen i pojkar och flickor, en skillnad som är biologisk.  
 
Talutrymmet är större bland pojkarna än flickorna på Anden, vilket kan kopplas till 
Edströms (2014) studie om barns inflytande i förskolan. Edström (2014) menar att pojkar 
har mer inflytande i grupp i förskolan än vad flickor har (Edström 2014). Talutrymmet 
går även att koppla till vad Eidevald (2009) menar att pojkar oftast ses som mer högljudda 
än flickorna. Eftersom pojkarna får mer talutrymme kan de upplevas som mer högljudda. 
Under samlingen på Anden är det pojkarna som får det mesta av talutrymmet medan 
flickorna sitter still och lyssnar på vad förskollärarna berättar, vilket kan kopplas till tabell 
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13 om hur traditionella könsmönster kan se ut. Att pojkarna har mer talutrymme innebär 
dock inte att pojkarna har mer inflytande än flickorna under samlingen på Anden. 
Förskollärarna kan lyssna på flickorna lika mycket när det kommer till barnens 
önskningar, som i sin tur kan påverka verksamheten.   

Isärhållande av könen under samlingen på Anden är inget som markant synliggörs, 
förskollärare bemöter flickor och pojkar på ett liknande sätt och inte utifrån den 
isärhållande teorin. Hirdman (1997/2001) menar att isärhållande är när mannen ses som 
norm och att män och kvinnor delas in i olika grupper beroende av kön. I samlingen på 
Anden nämner en pojke att han vill leka ute, samtidigt nämner en annan pojke att han vill 
vara inne och baka, en aktivitet som sker nära pedagoger och kan anses flickig. 
Förskolläraren bemöter båda pojkarna och bekräftar att de båda får följa sina önskemål. 
Förskollärarens bemötande skulle kunna tyda på en motarbetning av traditionella 
könsmönster. Pojken som föredrar att vara inne och baka kan enligt teorin om hierarki 
ses som att han avviker från normen och vad som anses vara manligt. Wernersson (2017) 
menar att det finns hierarki inom könen och att skillnader som finns inom samma kön kan 
vara större än skillnader mellan könen (Wernersson 2017). Eftersom båda pojkarna tillåts 
göra det de vill är inte hierarkin inom könen synlig, det vill säga, Wernerssons (2017) 
teori motsäger det som framkom under observationen, därmed tolkas det som att 
förskollärarna inte lägger någon värdering i vad pojkarna vill göra.   
 

7.4 Observation tambur Ormen 
Klockan 10.10 skulle barnen på förskolan Ormen gå på toaletten, för att sedan gå ut i 
tamburen och klä på sig ytterkläderna. Det var tio pojkar och åtta flickor som skulle klä 
på sig samtidigt. Tamburen bestod av två olika tamburer där barnen hade sina hyllor med 
sina kläder. Skorna hade dem på en annan hylla precis framme vid ytterdörren. Två 
förskollärare fanns till hjälp för barnen, en i varje tambur. När barnen hade gått på 
toaletten började de plocka med sina kläder. En flicka tog ner sin overall från hyllan och 
lade ut den på golvet. Förskollärarna uppmuntrade både flickor och pojkar till att klä på 
sig själva. En pojke kom fram till en av förskollärarna och ville ha hjälp med att knäppa 
jackan. Förskolläraren hjälpte pojken att knäppa jackan och gick sedan vidare till en 
annan pojke som också bad om hjälp och hjälpte honom med att knäppa byxorna. Samma 
förskollärare gick sedan vidare och hjälpte en annan pojke med att ta på vantarna. Den 
andra förskolläraren säger till en flicka att hon skulle försöka ta på sina vantar själv. En 
av förskollärarna säger till en flicka ”vad bra! Du kunde ju själv!”. Samma förskollärare 
uppmuntrar även en pojke genom att säga ”Du kan försöka själv, jag vet att du kan!”. En 
pojke stod och väntade en stund innan en förskollärare kom fram och hjälpte honom, 
pojken bad dock inte om hjälp. Samma förskollärare sa sedan till en av flickorna att klä 
på sig sina kläder. Hen sa även till två flickor att skynda sig på med sina kläder. En 
förskollärare visade en rosa halskrage för en pojke och frågade om den var hans, pojken 
skakade på huvudet och svarade att halskragen inte var hans men han visade upp sin 
glittriga mössa för förskolläraren. Förskolläraren hjälpte en flicka med att knäppa sin 
jacka, direkt därefter gick hen vidare till nästa flicka för att hjälpa henne med att knäppa 
jackan. Ytterligare en pojke kom fram och frågade förskolläraren om hen kunde hjälpa 
honom med att dra över overallen över skorna, vilket förskolläraren också gjorde. En 
flicka som höll på med något annat än sina kläder fick tillsägelse av en förskollärare att 
klä på sig. En pojke stod vid dörren och ville ha hjälp med att knäppa dragkedjan på 
skorna, han bad dock inte om hjälp men förskollärare hjälpte honom ändå. En efter en 
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gick barnen sedan ut och tillslut blev båda tamburerna tomma när alla barnen hade gått 
ut. 
 

7.5 Observation tambur Anden 
Klockan var 10.30 på förskolan Anden och samlingen på avdelningen var precis slut. 
Barnen har precis varit på toaletten och ska nu klä på sig sina ytterkläder för att gå ut på 
gården att leka. Det var tre pojkar och två flickor som skulle gå ut samtidigt vilket gjorde 
att det inte blev så trångt i tamburen. Barnen hade en förskollärare till hjälp om de 
behövde. Tamburen bestod av en större tambur och en mindre tambur. Barnens hyllor 
med kläder var uppdelade i de två tamburerna. Barnen klädde på sig mycket själva och 
förskolläraren uppmuntrade både pojkar och flickor till att prova själva, de saker de ville 
ha hjälp med. En pojke ville ha hjälp med vantarna men förskolläraren sa till honom att 
”vi har ju en regel, där ni ska försöka ta på den ena vanten själva, sen hjälper jag dig med 
den andra om det skulle behövas”. Pojken fick då uppmuntran om att försöka själv, vilket 
gjorde att pojken då blev irriterad och ställde sig i ett hörn och försökte en stund med att 
få på sin vantarna. Förskolläraren hjälper en pojke med att knäppa jackan, utan att pojken 
ber om det. En flicka gick runt i tamburen och gjorde inte många försöka till att klä på sig 
själv. Förskolläraren gick fram till flickan och hjälpte henne med att ta på sig sin jacka. 
En pojke kommer fram till förskolläraren och ville ha hjälp med att dra över vantarna 
över jackärmen. En flicka kom också fram och bad om hjälp med dragkedjan på jackan. 
Förskolläraren gick fram till pojken som kämpade med sina vantar och ser att hans vantar 
är ut och in. Hen rättade till pojkens vantar och hjälpte honom sedan på med dem. En 
pojke klädde på sig sina byxor ut och in och fick tillsägelse av förskolläraren att byxorna 
var på fel håll. Pojken tog av sig byxorna och försökte igen men då hamnade byxorna bak 
och fram istället. Pojken fick tillslut på sig byxorna på rätt håll med hjälp av 
förskolläraren. När alla barnen var påklädda ställde de sig vid dörren för att vänta på att 
få gå ut. Förskolläraren gick då för att klä på sig sina kläder också.  
 

7.6 Analys av tambur 
Här kommer analysen presenteras utifrån resultatet av tamburerna på Ormen och Anden. 
Rubrikerna kommer utgå från frågeställningarna genusmedvetenhet, traditionella 
könsmönster och bemötande. 

 
7.6.1 Genusmedvetenhet och traditionella könsmönster 

I tamburen på Ormen finns det en antydan till isärhållande mellan könen då flickorna får 
klara sig mer själva än pojkarna. Att flickorna får klara sig själva gör att det tolkningsvis 
går att se att förskollärarna har olika förväntningar på barnen beroende på vilket kön de 
tillhör, vilket gör att förskollärarnas genusmedvetenhet i bemötandet av pojkar och flickor 
ifrågasätts. Andersson Tengnér och Heikkilä (2017) beskriver genusperspektiv som de 
sociala skillnaderna som görs mellan könen exempelvis när könen hålls isär. Barnen möts 
av olika förväntningar beroende på sitt kön (Andersson Tengnér & Heikkilä 2017). 
Isärhållande mellan könen synliggörs också eftersom flickorna får fler tillsägelser än vad 
pojkarna får. Enligt Hirdman (2001) synliggörs männen och män och kvinnor delas in i 
olika grupper beroende på kön. De krav och förväntningar som vuxna har och de sätt som 
barnen bemöts på, påverkar barnens tankesätt om vad som är manligt respektive kvinnligt 
(Hirdman 2001). Förskollärarnas bemötande gentemot flickor och pojkar är därmed något 
som kan ses som viktigt för barnen i förskolans verksamhet. Isärhåller förskollärarna 
barnen i tidig ålder får barnen ett tankesätt som egentligen ska motverkas.  
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Andersson Tengnér och Heikkilä (2017) nämner att genus kan belysas i olika 
verksamheter exempelvis kan förskollärare få syn på om de bemöter barnen olika utifrån 
kön (Andersson Tengnér & Heikkilä 2017). Utifrån observationen i tamburen på Anden 
kan det tolkningsvis ses som att förskollärarna har en tanke om hur de bemöter alla 
barnen. De bemöts lika oberoende av vilket kön de tillhör, vilket kan tyda på en 
genusmedvetenhet i bemötandet av pojkar och flickor hos förskolläraren. Andersson 
(2011) skriver att förskolans jämställdhet kan kopplas till genusmedvetenhet och som 
förskollärare ska det finnas en medvetenhet om jämställdheten (Andersson 2011). Under 
observationen visar förskollärare på genusmedvetenhet då de bemöter pojkar och flickor 
på ett jämställt sätt. Förskolläraren gör ingen skillnad på barnen utifrån deras kön. Likaså 
skriver Wedin (2014) i sin studie att genusmedveten pedagogik innebär att flickor och 
pojkar får samma utrymme i verksamheten. Under tambursituationen går det att se en 
tydlig genusmedvetenhet eftersom förskolläraren inte gör någon skillnad på pojkarna och 
flickorna utan bemöter alla barnen lika utefter sin egen identitet istället för efter sitt kön. 
Detta kan tyda på att förskollärarna arbetar för att motverka de traditionella 
könsmönstren. Arvidson (2014) skriver att pedagogers genusmedvetenhet har betydelse 
för barnen i alla situationer i förskolans verksamhet, såsom i tambur och i samling.   

7.6.2 Bemötande 

Wedin (2014) beskriver att pedagoger värderar en “pojkflicka” mer än en flicka som är 
“flickaktig” (Wedin 2014), vilket även går att tolka som att om en pojke är “flickaktig” 
uppskattas det inte i samma utsträckning som om en flicka skulle vara “pojkaktig”. Likaså 
skriver Hirdman (2001) om hierarki att en flicka som gör pojkiga saker höjer sin status 
men en pojke som gör flickiga saker kan sänka sin status istället (Hirdman 2001). Det kan 
kopplas till situationen på Ormen då en pojke blir tillfrågad om den rosa halskragen är 
hans. Att förskolläraren frågar pojken om halskragen kan tyda på att pojken ifråga avviker 
från mannen som norm och beter sig “flickaktigt”. Å andra sidan kan det tolkas som att 
förskolläraren inte lägger någon värdering i om den rosa halskragen tillhör en pojke eller 
flicka. Om en pojke beter sig flickigt bryter han normen om mannen som utgångspunkt, 
vilket motsäger Hirdmans (2001) teori om hierarki.  

I tambursituationen på Anden går det inte att se någon antydan på isärhållande mellan 
könen, förskollärare gör alltså ingen skillnad mellan pojkar och flickor. Hirdmans (2001) 
teori menar att pedagoger håller isär flickor och pojkar. Hirdman (1997) menar även att 
den manliga normen tar avstånd från det kvinnliga vilket synliggörs genom isärhållande 
(Hirdman 1997/2001). Hirdmans teori är något som tambursituationen på Anden 
motsäger då förskolläraren visar en tydlig genusmedvetenhet genom att bemöta pojkar 
och flickor lika. Hierarki är inget som synliggörs i tamburen på Anden eftersom 
förskolläraren inte visar att det är pojkarna som är normen, utan hen bemöter flickor och 
pojkar utifrån samma förutsättningar (Hovelius & Johansson 2004). Lundberg och 
Werner (2016) skriver att kunskap om makt och hierarki behövs för att förstå och kunna 
arbeta med genus (Lundberg och Werner 2016). Förskolläraren i tamburen på Anden ses 
ha den kunskapen som hen behöver för att kunna bemöta pojkar och flickor utifrån ett 
genusmedvetet arbetssätt.  
 

7.7 Slutsats 
I studien kan flera slutsatser dras kring förskollärares genusmedvetenhet i bemötandet av 
pojkar och flickor och deras arbete med att motverka traditionella könsmönster. Utifrån 
resultatet och analysen som framkommit synliggörs förskollärarnas genusmedvetenhet i 
bemötandet av pojkar och flickor i delar av samlingen och tamburen, dock är det svårt att 
se genusmedvetenheten fullt ut under situationerna. Att genusmedvetenheten inte 
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synliggörs fullt ut kan bero på att det exempelvis är fler pojkar än flickor närvarande 
under observationerna. I situationerna där förskollärarnas genusmedvetenhet inte 
synliggörs skiljer sig deras bemötande mellan pojkar och flickor. Förskollärarna ger 
pojkarna högre status än flickorna i förskolans verksamhet under samlingssituationerna, 
eftersom pojkarna är de som får mest talutrymme och plats under samlingarna. Att 
pojkarna får mer plats visar på isärhållande mellan könen. Under tambursituationerna 
synliggörs även där en skillnad i genusmedvetenhet och hur pojkar och flickor bemöts. 
Förskollärarna hjälper pojkarna mer än flickorna även om pojkarna inte ber om hjälp. 
Däremot finns det även situationer där förskollärarnas genusmedvetenhet i bemötandet 
av pojkar och flickor framkommer på ett tydligt sätt då de bemöter barnen lika oberoende 
av vilket kön de tillhör, ett exempel är under arbetet med beeboten. Att förskollärarna 
bemöter barnen utifrån sin personlighet istället för utifrån vilket kön de tillhör visar att 
förskollärarna i de situationerna har en bra genusmedvetenhet i bemötandet av pojkar och 
flickor. Genusmedvetenheten är dock något som ska genomsyra hela verksamheten och 
som vi anser att den inte gör, därför anser vi att förskollärarna behöver utveckla sitt arbete 
med genus.  
 
Även förskollärarnas arbete med att bryta traditionella könsmönster visar sig i delar av 
aktiviteterna, dock inte i alla. Arbetet med att motverka de traditionella könsmönsterna 
synliggörs bara i delar av situationerna, i exempelvis aktiviteten med beeboten och till 
viss del i sångerna de sjunger. Att motverka de traditionella könsmönsterna är något som 
både förskolan Anden och Ormen behöver arbeta mer med för att bryta de normer och 
könsmönster som finns. Förskollärarna behöver ha en tanke om att motverka de 
traditionella könsmönsterna hela tiden och inte bara i delar av situationerna.  
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8 Diskussion 
Specifika situationer som har observerats har varit samling och tambursituation. Nedan 
kommer resultatet diskuteras utifrån de tankar som uppkommit under studiens gång och 
utifrån tidigare forskning och teoretiskt ramverk.  

8.1 Genusmedvetenhet och traditionella könsmönster 
Några förskollärare hade högre genusmedvetenhet medan andra hade något mindre. 
Personalen på förskolan Ormen hade tidigare arbetat med genus, vilket skulle kunna 
innebära att deras genusmedvetenhet var något högre. Det var däremot inget som markant 
synliggjordes i resultatet förrutom att de hade bytt ut ordet ”han” mot ”hen” i sångerna de 
sjöng. Det kan finnas olika anledningar till att genusmedvetenheten inte var högre än på 
förskolan Anden. Det kan exempelvis handla om vilka situationer som studerades, antal 
barn i barngruppen och hur många flickor respektive pojkar som var med under 
observationerna. Arvidson (2011) menar att genusmedvetenhet är något som går att 
koppla till jämställdhetsarbetet i förskolan och det är något som förskollärare ska tänka 
på i sitt arbete med jämställdhet (Arvidson 2011). Förskollärarna på förskolan Ormen 
likväl som Anden hade en genusmedvetenhet som genomsyrade delar av verksamheten 
eftersom de inte visade det fullt ut under observationerna. 
 
Förskollärarnas arbete med att motverka traditionella könsmönster framkom i delar av 
samling och tambursituation. Att förskollärare inte arbetar med de traditionella 
könsmönsterna fullt ut skulle kunna bero på att det behöver tillkomma mer kunskap och 
forskning för att förskollärare ska kunna utvecklas på området. Det skulle även kunna 
bero på att förskollärarna inte anser att de behöver arbeta med de normer och könsmönster 
som finns i alla situationer. Enligt den tidigare forskningen som tagits fram i studien 
menar forskare (Arvidson 2014, Hedlin 2010, Lpfö 98 2016)  att förskollärare istället för 
att motverka traditionella könsmönster reproducerar dem, vilket kan tolkas som att 
förskollärare behöver mer medvetenhet om hur de ska arbeta med att motverka 
traditionella könsmönster i förskolans verksamhet.  
 

8.2 Bemötande  
Enligt Eidevald (2009) skiljer förskollärare på gruppen pojkar respektive flickor, vilket 
visade sig i att pojkarna fick mer utrymme och tog mer initiativ än vad flickorna tilläts 
göra. Även Månsson (2000) tar upp i sin studie att pojkar ofta var de som fick mest 
uppmärksamhet och störst talutrymme (Månsson 2000). Att pojkarna fick mest 
talutrymme behöver inte betyda att pojkarna är de som förskollärarna uppmuntrar mest. 
Talutrymmet kan påverkas av hur många pojkar respektive flickor som deltar under 
samling och tambursituation under tiden som observationerna genomfördes. När 
observationerna genomfördes var fler pojkar med under situationerna, vilket skulle kunna 
påverka resultatet. Om det är fem pojkar och tre flickor med under observationen och alla 
barnen pratar lika mycket har pojkarna som grupp pratat mest, det kan däremot bero på 
att fler pojkar närvarade under observationen. Eftersom majoriteten av barnen var pojkar 
under observationerna blev det naturligt att pojkarna fick mer talutrymme och även 
tillsägelser. Sådana aspekter var också viktiga att ta hänsyn till i analysen.  
 
Utifrån bemötande bör man ha i åtanke att det inte enbart handlar om kön utan att barn 
bemöts olika utifrån sin personlighet. Det kan även vara så att förskollärarna har ett 
särskilt förhållningssätt till olika barn om barnen är i behov av det. Ett exempel är att 
under en av observationerna var det en pojke som inte deltog i samlingen och det var 
ingen förskollärare som reflekterade över det. Anledningen var att den pojken fick delta 
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på sina egna villkor och utefter sin egen förmåga och förskollärarna pressade inte honom. 
Det hade inget med kön att göra utan att det handlade helt om individen. Månssons (2000) 
studie har visat att pojkar ses som individer i större utsträckning än vad flickor gör 
(Månsson 2000). Dock är det viktigt att tänka på att alla barn ska mötas som individer så 
även om en det varit en flicka som inte deltagit hade det varit okej. Även om 
förskollärarna bemöter barnen lika i delar av situationerna är bemötandet något som de 
behöver arbeta mer med eftersom de inte bemöter barnen lika i alla situationer. Alla barn 
ska alltid få delta på sina egna villkor och verksamheten ska bygga på barnens önskningar 
och intressen.  
 

8.3 Metoddiskussion 
Syfte och frågeställningar för studien var anpassade för observationer. Till en början fanns 
en tanke om att intervjuer skulle genomföras, men efter  närmare eftertanke kom vi fram 
till att observationer var mest fördelaktiga. Genom att använda observation som metod 
synliggjordes vad som verkligen hände i samlingen och under tambursitatonen. Dock 
berättade förskollärarna hur de tänkte för oss innan och efter observationerna, vilket 
gjorde det svårt eftersom det inte var något som kunde vara med i studien. Hade tiden 
funnits till att observera flera förskolor hade det gått att få ett tydligare resultat som hade 
gjort att studien fått en högre trovärdighet och tillförlitlighet. 
 
Med hjälp av det teoretiska ramverket har studien kunnat begränsas. Det har varit enkelt 
att analysera resultatet utifrån de teoretiska begrepp som varit vår grund. Teorierna har 
visat sig vara enkla att koppla ihop med analysen och det som framkommit i resultatet.  
 
De systematiska observationerna och observationsschemat har varit till hjälp för att 
underlätta ett framställande av resultatet. Att använda observation som metod var inget 
nytt. Däremot behövdes inte alla observationer, utan några av observationerna fick 
plockas bort då det blev för svårt att fokusera på studiens syfte och frågeställningar. Med 
mindre observationer att fokusera på var det lättare att kunna framställa ett resultat. Ett 
alternativ hade varit att använda två olika observationsscheman då det upptäcktes att 
några punkter inte användes under samlingen medan de användes i tamburen och tvärtom. 
Alltså behövdes de olika kategorierna för samlingen eller tamburen och några kategorier 
behövdes för båda. Med två observationsschema hade det kunnat gå att få mer specifika 
kategorier och eventuellt ett tydligare resultat. En tanke som dök upp var att det skulle 
kunna ha genomförts både observation och kompletterande intervju för att få svar på 
frågor som inte gick att se direkt utifrån observationerna. En kompletterande intervju hade 
varit intressant för att få en ökad förståelse för hur förskollärarna faktiskt tänkte. Men då 
tiden var avgörande för hur mycket som skulle hinnas med lades fokus på observationer 
som metod. 
 
Innan observationerna genomfördes fick förskollärarna veta vad som skulle observeras 
och den vetskapen kan ha bidragit till att förskollärarna tänkte extra mycket på genus 
under tiden observationerna genomfördes. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om 
förskollärarna inte hade fått information om vad som skulle observeras, de hade då inte 
varit medvetna om vad vi skulle observera och kunde då agera mer impulsivt. Eftersom 
studien utgår från de forskningsetiska principerna från Hermerén (2011) följdes de krav 
som ingick där. 
 
Valet av förskolor kan  ha påverkat resultatet som framkom. Hade andra förskolor valts 
skulle resultatet kunnat se ut på ett annorlunda sätt. Förskollärarna skulle kunna ha haft 
annorlunda genusmedvetenhet och deras bemötande mot barnen skulle kunna se olika ut. 
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Valet av förskolor är något som vi funderat på. Första dagen som observationerna skulle 
genomföras var många förskollärare sjuka, det gjorde att ett beslut om att byta avdelning 
fick tas. En fundering som framkommit var om valet att byta avdelning var rätt eller om 
vi skulle ha stannat kvar och observerat på avdelningen som det var tänkt från början. 
Problemet hade varit att om observationerna hade ägt rum på den avdelningen det först 
var tänkt hade det inte funnits några förskollärare på plats under tiden observationerna 
genomfördes. Studien handlar om att få fram förskollärares bemötande och 
genusmedvetenhet vilket leder till att det är just förskollärare som ska observeras. Om vi 
hade stannat kvar på avdelningen som det var tänkt från början kunde resultatet sett 
annorlunda ut.  
 

8.4 Vidare forskning  
Månsson (2000) skriver att det är mest pojkar med i de vuxenstyrda aktiviteterna, vilket 
stämmer med observationerna och det resultat som framkommit. Däremot har inte 
anledningen varit att aktiviteten är vuxenstyrd som Månsson (2000) påstår utan det har 
haft att göra med att det varit flest pojkar närvarande de dagarna observationerna utfördes. 
Under observationerna har alla barn som varit på avdelningen den dagen deltagit både i 
samlingen och i tamburen. Det skulle vara intressant att se hur resultatet hade sett ut om 
det till största del hade varit flickor som deltog under observationerna. Hade resultatet 
blivit annorlunda eller hade det varit ungefär detsamma? Även om fördelningen mellan 
pojkar och flickor hade varit exakt lika så hade det också kunnat ändra resultatet. Eftersom 
vi inte kunde bestämma hur många flickor respektive pojkar som var med under samling 
och tambursituation den dagen fick de observationerna som genomfördes användas. 
Något att studera vidare skulle kunna vara att undersöka om barngruppens 
sammansättning påverkar förskollärarnas genusmedvetenhet och bemötande. Hur skulle 
barnen i verksamheten påverkas om förskollärare började benämna ”flickor och pojkar” 
istället för ”pojkar och flikor”? Eftersom mannen ses som norm börjar de flesta 
människorna med att säga det manliga först, hur hade förskolleverksamheten påverkats 
om personalen istället började benämna det kvinnliga först? 
 
Studien har fokuserat förskollärare, men outbildad personal har varit med i samlingar och 
tambursituationer, även om fokuset inte riktats mot dem. Under observationerna av 
förskollärarna har det visat sig att outbildad personal inte har samma genusmedvetenhet 
som förskollärarna och det är något som hade varit intressant att studera vidare. Det kan 
finnas flera olika anledningar till varför de outbildade inte har samma kunskap kring 
genus som förskollärarna, exempelvis påverkar utbildningsnivå, ålder och kultur. 
Utbildningsnivå då man i förskollärarutbildningen får viss kunskap om genus. Ålder då 
stigande ålder kan göra att man får en bättre förståelse för hur olika individer definierar 
sig, vilket kan bidra till en genusmedvetenhet. Även kultur eftersom olika kulturer kan ha 
olika synsätt på hur man bemöter barn. Dock borde det gå att öka genusmedvetenheten 
även bland outbildad personal, genom exempelvis utbildning eller kompetensutveckling. 
Om all personal är med på avdelningens planering finns det tillfälle att diskutera genus 
och eventuellt kunna öka allas genusmedvetenhet.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Observationsschema 

Observation (kod): Pojkar Flickor 

Bemötande och uppmuntrande     

Tillsägelse     

Hjälp när barnet ber om det, även icke verbalt     

Hjälp utan att barnet ber om det     

Ber barnet vänta     

Ger mest talutrymme till      

  

Övriga kommentarer: 



  
 

II 

Bilaga 2 

Informationsbrev/missiv 

Hej! 

Vi är två studenter, Evelina Andersson och Sofie Olsson som går sjunde terminen på 
förskollärarprogrammet på Linneuniversitetet i Växjö. Vi håller nu på att skriva ett 
avslutande självständigt arbete vars syfte är att synliggöra förskollärares pedagogiska 
arbete. Därför önskar vi, med ert tillstånd, få observera förskollärare i er verksamhet i 
några särskilt utvalda situationer. De särskilda händelser vi önskar syna lite närmare är 
förskollärarens arbete vid samling och av- och påklädning. Dessa särskilt utvalda 
situationer önskar vi filma, för att sedan kunna gå tillbaka och analysera resultatet. Vi är 
intresserade av att genom observation fånga just pedagogers arbetssätt. Detta innebär 
dock att även barn på förskolan, utan att vara studiens objekt, kan komma med på film. 

Under observationerna kommer de forskningsetiska principerna tas i akt: 
Informationskravet handlar om att förskolläraren och målsmän innan observationerna 
utförs informerats om studiens syfte. Här önskar vi dock att få hålla på det mer specifika 
syftet med studien tills observationen är utförd. Detta för att inte förskolläraren ska 
”anpassa” sin insats efter studiens syfte. Samtyckeskravet innebär dock i detta fall att 
förskollärarna i studien samt målsmän, även efter utförd observation kan dra sig ur att 
medverka i studien. Konfidentialitetskravet innebär att samtliga deltagare i studien 
är  anonyma, alla namn kommer därför att vara fingerade. Materialet kommer förvaras i 
låsta mappar under studiens gång som endast vi studenter kommer åt. Nyttjandekravet 
tillgodoses också vilket innebär att uppgifterna som skaffas i samband med studien 
endast får användas i studien. Efter studien kommer allt observationsmaterial att 
raderas. 

Jag förskollärare/målsman för _________________________ samtycker till att 
jag/barnet är med under observationen för studien. Jag har deltagit informationen om 
vad studien handlar om samt vad den ska användas till. Jag är införstådd med att allt 
kommer vara anonymt inom studien. 

Vid oklarheter kontakta oss 

Evelina Andersson, eveand1@student.lnu.se  Sofie Olsson, sofols2@studen.lnu.se  

Det går även bra att kontakta vår handledare 

Zara Bersbo, zara.bers.bo@lnu.se 

  
Med Vänliga Hälsningar, Evelina Andersson och Sofie Olsson  
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