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SAMMANFATTNING 

Madeleine Karlman & Annika Rubensson 

”Jag tror att man omedvetet bemöter dem olika” 

 – om pedagogers bemötande i samling och tambur ur ett genusperspektiv. 

 ”I think that we unconsciously treat them differently” 

 

– about educationist´s treatment in gathering and hall in a gender perspective. 

 
Antal sidor: 38 

Genus i förskolan anser vi är intressant eftersom det är ett aktuellt ämne som det forskas 

mycket om. Med denna bakgrund anser vi att pedagogerna borde ha kommit långt i arbetet 

kring genus, därför ansåg vi att det skulle bli intressant att gå ut på olika förskolor och 

observera hur det egentligen såg ut. Studiens syfte är att utifrån ett genusperspektiv undersöka 

om hur pedagoger bemöter pojkar och flickor under samlingar och i tambursituationer. Syftet 

är även att undersöka hur pedagogernas uppfattning är om sitt eget bemötande av pojkar och 

flickor samt hur deras inställning är till genus i förskolan. De metoder vi har valt är 

observationer och skriftliga frågor till pedagogerna för att nå ett resultat som svarar mot vårt 

syfte.  

Vårt resultat visar att pedagogerna på de förskolor vi har observerat oftast har stor medvetenhet 

om genus men garderar sig med att nämna att om man skulle bemöta barnen olika sker det 

omedvetet. Vi har också sett att pojkar får mer negativ uppmärksamhet och fler tillsägelser i 

samlingen. Vårt resultat visar även att i tamburen hjälper man pojkarna utan att de ens ber om 

det.  

Vår slutsats utifrån detta är att det inte har hänt särskilt mycket utifrån vad vi har läst i 

litteraturen kring genus i förskolan. Det behövs mer kunskap och mer fortbildning inom detta 

område anser vi. 

Sökord: genus, kön, genusperspektiv, bemötande, förskola 
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1. Inledning 

”Vuxnas sätt att bemöta pojkar och flickor liksom de krav och förväntningar som ställs på 

dem bidrar till att forma flickor och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i 

förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan 

begränsningar utifrån stereotypa könsroller” (Lpfö98:8). Innan barnet ens är fött tillskrivs det 

olika egenskaper utifrån att det är en pojke eller flicka. Är det en flicka förväntas man vara 

lugn och snäll medan en pojke beskrivs livlig och busig (Henkel, 2006). I dagens samhälle 

fokuserar man mycket på jämställdhet och genus, flickor och pojkar ska behandlas lika och 

det ska vara acceptabelt för pojkar att leka med dockor och flickor att leka med bilar (Henkel, 

2006). 

Som pedagog har bemötandet av barnen stor betydelse för hur de kommer att uppfatta vad 

som är kvinnligt och manligt (Skolverket, 1998). Ska den synen förändras anser vi att redan i 

förskolan bör inleda ett genomtänkt arbete kring genus för att kunna motverka traditionella 

könsmönster. Vi anser pedagogen bör reflektera över bemötandet av pojkar och flickor, hur 

man tilltalar dem och vilka det är som får mest talutrymme. Efter läst litteratur och utifrån 

våra egna erfarenheter anser vi att man inte har kommit så långt som man kanske borde ha 

gjort i förskolan. Henkel (2006) skriver om pedagogers bemötande gentemot flickor och 

pojkar som oftast sker omedvetet.  

Genus i förskolan anser vi är intressant eftersom det är ett aktuellt ämne som det forskars 

mycket om. Eftersom det forskars mycket om genus i förskolan anser vi att pedagogerna 

borde ha kommit långt i deras jämställdhetsarbete, därför anser vi att det ska bli intressant att 

gå ut på olika förskolor och observera, hur det egentligen ser ut. Det ska även bli intressant att 

ta reda på hur pedagogerna tänker kring genus i förskolan. Följs det mönster som vi har sett i 

litteraturen eller har pedagogerna blivit mer medvetna? Med hjälp av våra frågor hoppas vi få 

svar på hur pedagogerna själva ser på sitt bemötande gentemot pojkar och flickor och om 

deras uppfattning skiljer sig mot vad vi ser under våra observationer och i så fall hur? 

Som blivande förskollärare anser vi att det är viktigt att man redan i förskolan 

uppmärksammar hur vi bemöter pojkar och flickor eftersom det är där de börjar sitt livslånga 

lärande. Vad vill vi att de ska få med sig? Vill vi att de ska förstå att man bemöts olika från 

individ till individ eller vill vi att de ska få med sig att ”bara för att jag är pojke” så bemöts jag 

på ett visst sätt?  
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2. Syfte 

Studiens syfte är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur pedagoger på fyra förskolor 

bemöter pojkar och flickor under samlingar och i tambursituationer. Syftet är även att 

undersöka vilken uppfattning pedagogerna har om sitt eget bemötande av pojkar och flickor 

samt hur deras inställning är om genus i förskolan. 

Våra frågeställningar: 

Hur anser pedagogerna att man bör arbeta med genus i förskolan? 

Vilken inställning har pedagogerna om hur barnen bör bemötas? 

Hur bemöter pedagogerna barnen under samling och i tamburen ur ett genusperspektiv? 

Vilka skillnader finns det mellan det som vi ser och det som pedagogerna säger sig göra? 
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3. Begreppsförklaring 

Genus - engelska gender, begrepp använt för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer 

och handlingar som sammantaget formar människors sociala kön. Begreppet genus infördes i 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning på 1980-talet. Relationen mellan könen samt 

varierande uppfattningar om vad som uppfattas som manligt och kvinnligt betonas 

(Nationalencyklopedin 1, 30/4-09).  

Kön - egenskap hos individ som beror på vilken typ av gameter (könsceller) den producerar. 

Honan producerar de största och energimässigt mest kostsamma gameterna, äggcellerna. 

Hanen producerar mindre och rörliga gameter, spermier (Nationalencyklopedin 2, 30/4-09).  

Förskola - pedagogisk verksamhet för barn i åldern 1–5 år; den ska erbjuda omsorg och 

främja barns utveckling och lärande samtidigt som den ska vara organiserad så att föräldrarna 

kan förvärvsarbeta eller studera. De tidigare begreppen daghem och deltidsgrupp är numera 

ersatta med det enhetliga begreppet förskola (Nationalencyklopedin 3, 30/4-09).   
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer vi att behandla de teorier som vi kopplar vår studie till, dels 

genusteorin enligt Hirdman dels och den sociala inlärningsteorin enligt Bandura. 

4.1 Genusteori enligt Hirdman 

Hirdman (2004) talar om genuskontrakt och med det menar hon att mellan kvinnor och män 

finns det ett osynligt kontrakt. Det handlar bland annat om hur kvinnor och män förväntas 

vara. Hon menar även att detta kontrakt går i arv, det vill säga att såsom kvinnan i familjen 

förväntas vara så förväntas även dottern att bli. Hon ställer sig även frågan om hur långt man 

kan gå som kvinna eller man innan det går över gränsen på vad som är tillåtet från 

genuskontraktet (Hirdman, 2004). Hirdman nämner även genussystem som är något som vi 

människor ingår i. Det finns två olika principer för genussystemet och det första är mannen 

som norm och det andra kallar hon isärhållandet av könen. Mannen som norm innebär att 

kvinnan är underordnad mannen och det är manligheten som är förebild för vad som anses 

vara ”rätt”. Hirdman menar också att den manliga normen minskar då männen hamnar på 

samma plats som kvinnor i samhället. Isärhållandet är precis som det låter att man skiljer på 

könen, man ser kvinnligt och manligt som motsatser (Hirdman, 2004). 

4.2 Social inlärningsteori 

Albert Bandura är en kanadensisk/amerikansk psykologprofessor som varit med och tagit 

fram den sociala inlärningsteorin. Det som den här teorin står för är att människor lär av 

varandra genom att observera och imitera. Svensson (1992) menar att den sociala 

inlärningsteorin grundas på att det är andra människors reaktioner som skapar en människas 

personlighet. Genom dessa reaktioner lär sig människan vilket slags beteende och vilka 

förhållningssätt som är acceptabla och lämpliga. Banduras sociala inlärningsteori anses vara 

en bro mellan behaviorismteorier och kognitionsteorier eftersom den bygger på minne och 

motivation. Vi anser att den sociala inlärningsteorin är aktuell och vi anser att barnen i 

förskolan omringas av social inlärning då de ingår i en barngrupp med flera förskollärare som 

förebilder. Därför har vi valt att använda oss av denna teori i vår studie. 

 

4.2.1 Modellinlärning/Observationsinlärning 

Svensson (1992) skriver att vissa saker lär vi oss genom att observera andra människor i vår 

omgivning för att sedan prova dem själv och det är detta som vi kallar för modellinlärning. 
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Det är genom att observera vuxna i sin närhet som barnen i tidig ålder lär sig vad som är 

manligt respektive kvinnligt. Detta förstärks genom att barnet får beröm eller bestraffning när 

de inte följer de mönster som de bör. Barn får lära sig att som flicka är man på ett sätt och 

som pojke på ett annat (Evenshaug & Hallen, 2001). Bandura, som var grundare till den 

sociala inlärningsteorin, såg det som en fyrastegsprocess som innefattar uppmärksamhet, 

kvarhållande i minnet, motorisk reproduktion och motivation. Dessa fyra steg fyller en viktig 

funktion i den sociala inlärningsteorin. 

 

Uppmärksamhet 

Uppmärksamhet är det första steget i fyrastegprocessen. Detta steg innebär att man är 

uppmärksam på sin modell (förebild) men det finns saker som kan påverka denna 

uppmärksamhet som exempelvis sjukdom och trötthet.  

 

Kvarhållande i minnet 

Steg två är enligt Svensson (1992) kvarhållande i minnet och innefattar att betraktaren måste 

komma ihåg det som har uppmärksammats. Det innebär även att man skaffar sig inre bilder så 

kallade minnesbilder och på så sätt behåller betraktaren kvar det i minnet.  

 

Motorisk reproduktion 

Det tredje steget som är motorisk reproduktion innebär att man har förmågan att omvandla det 

som man kommer ihåg till ett beteende (Svensson, 1992). Vidare anser Svensson att det är 

fullt möjligt att uppmärksamma och komma ihåg ett beteende men vi kan sakna den 

motoriska färdighet som krävs för att vi ska kunna utföra det. Då krävs det mer övning och 

fler erfarenheter. 

Motivation 

Motivation är det sista steget i fyrastegsprocessen för social inlärning. Motivation är viktigt då 

man som människa ska reproducera ett beteende. Motivationen ökar när man vet syftet och 

varför man behöver lära sig vissa specifika beteende (Svensson, 1992).  
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5. Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi att belysa tidigare forskning inom vårt område och denna forskning 

kommer vi sedan att koppla till våra resultat i diskussionen. 

5.1 Genus  

”Genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Genus är vad det kulturella arvet 

och det sociala systemet format oss till” (Svaleryd, 2007:29). Svaret på vad genus är kan 

variera beroende på vart i världen man befinner sig i, men begreppet i sig fokuserar på 

relationen mellan könen. Genus är alltså inte själva könet utan mer ett förhållningssätt till 

personligheten. 

5.1.1 Vi formas efter vilket kön vi har 

 ”Genus i arbetet som pedagog handlar om en medvetenhet kring föreställningar och 

omedvetna förväntningar på de bägge könen” (Svaleryd, 2007:30). ”Vi föds inte till pojkar 

eller flickor utan vi görs till det” (Rithander, 1991:8). Omgivningen har enorm betydelse för 

hur barn ser på sig själva. Första frågan på BB är oftast om det blev en pojke eller en flicka 

och redan där börjar omgivningen forma barnet utifrån kön. Redan innan barnet är fött så har 

omgivningen olika förväntningar. Genom att titta på den gravida magen så försöker man lista 

ut om det är en pojke eller flicka där inne. När barnet väl är fött så talar vi vuxna med barnet 

på olika sätt beroende på om det är en pojke eller flicka (Henkel, 2007). ”Blåklädda bebisar 

får även höra betydligt färre ord än rosaklädda bebisar” (Henkel, 2007:15). Vi vuxna har en 

bestämd bild av hur en pojke och flicka bör vara redan då barnet är nyfött, flickorna får höra 

många kommentarer om deras utseende eller kläder medan vuxna bemöter pojkarna genom att 

låta som till exempel bilar eller att nämna hur tuffa de är (Henkel, 2007). Likadant då vi hör 

ett barn gråta, är det en liten flicka som gråter så tycker vi synd om henne för att hon är ledsen 

medan om en liten pojke gråter så frågar vi varför han är arg (Henkel, 2007). Wahlström 

(2003:21) ställer frågan ”Gör det mindre ont om pojkar slår sig?” Hon menar att vuxna ser 

olika på barnen beroende på vilket kön barnet har, flickor ses som ömtåliga medan pojkarna 

är tuffa och tål mer.  

Det är alltså vi vuxna som formar barnen beroende på vilket kön de har. ”Ofta tror vi vuxna 

att vi behandlar flickor och pojkar lika, men undersökningar visar att vi omedvetet reagerar 

olika på allt som barnet gör” (Graf, m fl. 1991:14). ”I all välmening styr vi in barn i olika 

lekar och uppmuntrar olika intressen beroende på om de är flickor eller pojkar” (Henkel, 
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2007:17). Det sker ofta omedvetet av oss vuxna men barnen märker snabbt vad som förväntas 

av en pojke eller flicka och försöker då leva upp till våra föreställningar (Henkel, 2007). 

Svaleryd (2007) menar att vi endast behöver höra ordet flicka eller pojke så har vi skapat oss 

en uppfattning: ”Ordet flickor associeras till målarböcker, rosa rosetter, pyssel, förtroliga 

samtal, dockor och bästisar” (Svaleryd, 2007:14). ”Att vara pojke är framför allt att inte vara 

flicka” (Gens, 2002:50). Gens (2002) menar att då en pojke skall beskrivas berättar man ofta 

genom att sätta ”inte” framför typiska flicksaker, till exempel är flickorna lydiga så är 

pojkarna inte det, om flickor är duktiga på finmotorik så är pojkarna tvärtom skickliga på 

grovmotorik och så vidare.  

5.2 Förskolan 

På förskolan får barnet en mängd olika intryck och möter andra vuxna och barn utanför 

familjen. Förskolan skall vara ett komplement till familjen och skall kunna möta alla barn 

(Lpfö 98). I förskolan kan man se att det är kvinnorna som dominerar eftersom de flesta 

pedagoger är kvinnor.(Graf, m fl. 1991). Det gör att flickorna lättare kan känna igen sig 

eftersom de ser pedagogerna som förebilder. Det är även en bidragande anledning till att 

flickor ofta agerar som vuxna mycket tidigare än pojkar (Graf, m fl. 1991). För barnen är 

förskolan en plats där de förbereds för att kunna fungera i samhället så givetvis bör 

jämställdhetsfrågan ha en stor plats där (Rithander, 1991). Henkel (2007) tar upp tre steg för 

att lyckas få en jämställd förskola. Steg ett är att försöka ge mer positiv bekräftelse istället för 

negativ. Det andra är ”Att synliggöra våra omedvetna förväntningar på flickor och pojkar” 

(Henkel, 2007:33) och sist men inte minst att förändra dessa förväntningar (Henkel, 2007).  

5.2.1 Förskolan i ett genusperspektiv  

Förskolan har liksom skolan en läroplan som ska följas. Under rubriken grundläggande 

värden i Lpfö 98 står det bland annat ”En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga 

och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt 

solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet med 

barnen” (Lpfö 98:3). Som pedagog är det inte frågan om det finns ett intresse för att arbeta 

med genusfrågan utan det är något som man som pedagog ska arbeta med. Förskolan ska 

förbereda barnen så att de kan fungera i vårt samhälle.  
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5.2.2 Pedagogers bemötande 

Verksamheten ska präglas av värdegrunden och vikten av vuxnas förhållningssätt är något 

som tas upp. Barn påverkas av hur vi vuxna agerar och det är något som man bör ha i 

bakhuvudet som pedagog. ”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 

förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars uppfattning om vad 

som är kvinnligt och manligt” (Lpfö 98:4). Lpfö 98 tar även upp vikten av att pojkar och 

flickor får samma möjlighet till att utvecklas och att detta ej ska ha något att göra med vilket 

kön man har. ”Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller” (Lpfö 

98:4). Det är mycket som man enligt Lpfö 98 ska sträva mot och att arbeta utifrån ett 

genusperspektiv är en stor del. 

Genus har varit på tapeten och det är mycket fokus på det ute på förskolorna, men frågan är 

om pedagogerna egentligen vet vad genus står för? Att arbeta med genusfrågan som pedagog 

handlar om förhållningssättet som man har gentemot flickor och pojkar. Det handlar även om 

att kunna se maktförhållanden, att observera situationer i vardagen och att se samspelet 

mellan barnen (Svaleryd, 2007). Viktigt att tänka på då det handlar om genus är att vi ska 

tillföra, inte ta ifrån. Olofsson (2007) menar att vi inte ska ta bort det som barnen tycker om 

att leka med, men vi kan tillföra något annat som kan fånga ett intresse. Ett exempel kan vara 

att om en pojke tycker om att leka med spindelmannen så ska dessa inte tas bort för pojken 

utan istället kanske ta fram fler dockor som kan bidra till leken med spindelmannen. Vi bör ta 

tillvara på de egenskaper som pojkar och flickor har. Att se barnen som individer och inte 

utefter vilket kön barnet har ser pedagogerna som en självklarhet, men verkligheten ser 

annorlunda ut. En stor skillnad är vilka förväntningar som pedagogen har på pojkar och 

flickor (SOU, 2004). ”Förskolan har en viktig uppgift i att ge barn av bägge könen 

förutsättningar till att utveckla och uttrycka sina inneboende resurser och behov. Hur vuxna i 

förskolan bedömer och bemöter barn har stor betydelse för barnens upplevelse av vad som 

innebär att vara pojke eller flicka” (Skolverket, 1998: 65). Henkel (2007) skriver att pojkar får 

betydligt mer negativ uppmärksamhet än flickor och då det talas med pojkar så sker det med 

få ord och tillsägelser (Henkel, 2007). Henkel (2007) menar också att då pojkar får mycket 

negativ uppmärksamhet och tillsägelser påverkar det barnens syn på hur en pojke bör vara 

(Henkel, 2007). Barnen märker hur pedagogerna ser på dem och ses pojkar som bråkiga så är 

det något som de försöker leva upp till, det ses som ett naturligt beteende. Ser man som 

pedagog bakom den bråkige pojken så kan pojken se på sig själv ur ett annat perspektiv vilket 
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i sin tur gör att pojken vill leva upp till den bilden som kanske är som stark och snäll istället 

för bråkig (Sandquist, 1998).  

5.2.3 Samling 

Samlingen har en central del på många förskolor men det är även en situation som kan ses 

som besvärlig av pedagogerna. Pojkarna sitter inte stilla och uppmärksamheten riktas då mot 

dem vilket i sin tur gör att de får mer uppmärksamhet och tar mer plats än flickorna. ”I 

samlingen sitter flickorna ofta tysta och räcker upp handen när de vill något. Flickorna får på 

så sätt ordet av den vuxne. Pojkarna tar ordet på egen hand utan att räcka upp handen eller 

vänta på sin tur. Det innebär också att flickorna lär sig vänta på sin tur i större utsträckning än 

pojkarna” (Graf, m fl. 1991:43). Skillnaden mellan pojkar och flickor i samlingen är att pojkar 

gör sig ofta hörda genom att störa på något sätt medan flickor gör sig hörda genom att lyda 

pedagogen och tar på sig en roll som den ”fostrande hjälpfröken” (Skolverket, 1998). 

Pojkarna kan till och med få en extra fråga som kan vara pedagogens försök till att behålla 

deras intresse. Det förekommer även att flickorna används som stötdämpare och har placeras 

mellan två pojkar (Rithander, 1991). Vad är det då som vi lär ut till barnen då vi agerar på 

detta sätt? Rithander (1991) menar att flickorna får lära sig tidigt att de kommer i andra hand. 

Vi lär alltså barnen omedvetet att det är skillnad på flickor och pojkar. Vi lär ut att flickor ska 

vara tysta och snälla medan pojkarna är de som pratar och är roliga och ibland till och med 

stökiga (Rithander, 1991). Odelfors (1998) anser att då det är störst skillnad på pojkar och 

flickor är just i vuxenstyrda aktiviteter såsom samlingen.  

5.2.4 Tambur 

Gens (2002) nämner tambursituationen och menar då att pojkarna inte behöver be om hjälp 

utan det räcker att sträcka fram foten så knyter pedagogen skosnöret. Det är inte enbart 

pedagogerna som tolkar pojkarnas gester utan ord utan även flickorna i barngruppen lär sig 

tidigt att förstå pojkarna utan att de ens behöver berätta vad de vill. Flickorna lär sig även att 

det finns andra runt omkring dem som behöver hjälp fortare än de själva och på så sätt lär de 

sig vänta på sin tur medan pojkarna sträcker fram foten till pedagogen utan att tänka på det. 

Empatin är välutvecklad hos flickorna och de gör allt för att hjälpa till på bästa sätt (Gens, 

2002). 

 

 



 
 

14 
 

6. Metod 

I denna del beskriver vi vårt val av metod vi tar även upp problem med dessa metoder. Vi 

beskriver vårt genomförande samt avslutar med en metoddiskussion. 

6.1 Urval 

De förskolor vi har besökt var slumpmässigt utvalda, det vill säga att vi inte lade någon större 

vikt på vilka förskolor det blev eftersom vi inte ansåg att detta hade någon betydelse för vår 

studie, förutom en som vi valde på grund av att den var relativt nyöppnad och vi ville se om 

den skiljde sig mycket från de andra tre. Vi ringde till fyra förskolor som vi hittade på 

kommunens hemsida. De avdelningar vi valde var två stycken tre till femårs avdelningar och 

två som var integrerade avdelningar vilket innebär att på den ena förskolan var barnen som vi 

observerade ett till fem år gamla och den på den andra var barnen i åldrarna två till fem. Dessa 

valde vi för att det skulle bli lättare att kunna observera tambursituationen då vi tror att det på 

en småbarnsavdelning inte skulle bli någon skillnad eftersom barnen oftast inte kan klä på sig 

själva. Det är ingen större geografisk skillnad på förskolorna eftersom det inte var vårt syfte 

att ta det perspektivet. 

6.2 Förklaring till val av metod 

De datainsamlingsmetoder som vi har valt till vårt arbete är strukturerade observationer och 

skriftliga frågor till pedagogerna (bilaga 1, 2,3 och 4). Med strukturerad observation menas att 

man är förberedd och har någon form av observationsschema att arbeta efter samt ett 

förutbestämt urval situationer eller beteenden som ska observeras (Løkken & Søbstad, 1995). 

Vi har valt att observera pedagogerna och barnen i den vardagliga miljön för att få en så tydlig 

bild av vår frågeställning som möjligt, hur bemöter man barnen i ett genusperspektiv? Det är 

den icke deltagande observationen vi arbetar efter då vi inte ingår i gruppen utan påverkar så 

lite som möjligt. Efteråt följer vi upp detta med frågor som pedagogerna i arbetslaget ska 

besvara enskilt. Genom detta hoppas vi få en tydligare bild av hur det ser ut samt hur 

pedagogerna ute på förskolorna uppfattar sitt eget bemötande och hur de ser på genus i 

förskolan. När vi observerar har vi valt att inte säga till pedagogerna i förväg vad vårt arbete 

handlar om då vi tror att detta kan påverka vårt resultat eftersom de kan tänka efter hur de ska 

bemöta barnen och då blir det inte deras vardag vi observerar vilket är meningen med vår 

studie. 
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6.3 Avgränsningar 

Vi har valt att inte observera barnen utan det är pedagogernas agerande och beteende som vi 

ville se. Därför har vi avgränsat oss till de situationer som är vuxenstyrda där vi kan ha 

pedagogen i fokus. 

 6.4 Kvalitativ metod 

Eftersom vi valt att fokusera på samspelet mellan individer anser vi att den kvalitativa 

metoden passar vår studie. Med kvalitativa undersökningar fångas helheten, man vill förstå 

olika mänskliga företeelser. I den kvalitativa metoden menas att man studerar individen i den 

vardagliga miljön, på så sätt kan observationen blir mer innehållsrik. Då vi har använt oss utav olika 

observationsscheman för att samla in så mycket material som möjligt ses detta som en kvalitativ 

undersökning. Den övergripande tanken med kvalitativa undersökningar är att exemplifiera och 

med hjälp av exemplen kan man sedan dra mer eller mindre långtgående slutsatser. En 

kvalitativ är inriktad på egenskaper hos det man studerar exempelvis vad är typiskt för denna 

situation? (Løkken & Søbstad, 1995). 

6.5 Observation 

”Om man vill studera människors beteende och deras samspel med sin omgivning får man vanligen en 

mer välgrundad kunskap genom observationer i fält än genom att intervjua dem om deras beteende” 

(Kvale, 1997:100). Observation är ett ord som kommer från latin och betyder iakttagelse och i 

pedagogiska sammanhang brukar ordet observation definieras som uppmärksam iakttagelse. 

Det är viktigt att fokusera på det som man vill ha kunskap om, fokus är ett nyckelord när det 

gäller att observera för det gäller att bortse från allt som sker runt omkring (Løkken & 

Søbstad, 1995). Vad bör då en observation normalt innehålla? Lökken & Söbstad (1995) 

nämner några viktiga punkter: 

 Ramarna (tid, datum) 

 Aktörerna (vilka personer deltar) 

 Beteendet (vad händer, hur det sker, vilka är inblandade) 

De nämner också vissa svårigheter med att få tillgång till den miljö där observationen ska ske. 

Det kan vara att pedagogerna inte vill att någon kommer dit, men det kan också vara barnen 

som reagerar på när någon främmande kommer och observerar dem och detta är två viktiga 

saker att ta med sig när man ska gå ut och observera. Rubstein, Reich och Wesén (1986: 19) 

beskriver ett problem med observationer ”Vi ser ibland det vi vill se, även om det inte finns”. 
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Det finns tre faser under en observation: 

 Själva observationen (vad man ser) 

 Beskrivning av observationen (anteckningar) 

 Tolkning av observationen 

Observationer är ett bra komplement till andra metoder såsom intervjuer, enkäter (Løkken & 

Søbstad, 1995). 

6.5.1 Genomförande av observation 

Vi har genomfört icke deltagande observationer och med det menas att vi har varit på 

avdelningen och försökt hålla oss i bakgrunden för att påverka så lite som möjligt. Vi har även 

haft ett dolt syfte vilket innebär att pedagogerna inte har haft vetskap om vårt syfte med 

observationen med ett undantag från en förskola. Vi bestämde oss för att ha fyra förskolor 

med i vår studie så vi ringde och frågade om vi fick komma till dem och observera en samling 

och deras på och avklädning. Men vi valde att inte nämna något om att det var genus och 

bemötande som vi valt att inrikta oss på. Det fungerade bra men det var en förskola som ville 

ha mer information om vad vi skulle göra därför att vi skulle få komma, så i det fallet valde vi 

att berätta lite mer om vad vår studie handlade om. För att vi skulle få ut så mycket material 

som möjligt valde vi att båda två vara närvarande under alla observationerna, enligt vår 

uppfattning kan det hända att man ser olika saker vilket bidrar till att observationen kan bli 

mer innehållsrik. Vi använde oss av två olika observationsscheman (Bilaga 1 och 2), ett som 

vi använde oss av i samlingen och ett som vi använde i tambursituationen. 

Observationsschemat som vi använde oss utav i samlingen kopierade vi en del från Henkel 

(2006), till tambursituationen valde vi att göra ett eget observationsschema eftersom vi inte 

ansåg att det fanns något material som passade vår studie. På alla förskolor var vi med på en 

samling och en tambursituation och situationen i tamburen blev påklädning. När vi hade gjort 

våra observationer satte vi oss ner och sammanställde det vi hade fått fram för att vi skulle ha 

situationen färsk i minnet. 

6.6 Genomförande av skriftliga frågor till pedagogerna  

När vi utformade våra frågor var vi noggranna med att ställa frågor som vi kunde koppla till 

vårt syfte.  På varje förskola gav vi alla i personalen på den avdelning som vi observerat 

varsitt frågehäfte som vi bad dem att fylla i var för sig, detta för att vi ville se om 

pedagogernas uppfattning om genus och barns bemötande skiljde sig åt. Efter önskemål från 
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pedagogerna så fick de en vecka på sig att hinna med att fylla i frågorna och sen åkte vi runt 

till de olika förskolorna och samlade upp dem.  

6.7 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas om det finns möjlighet att mäta det man vill mäta. Svenning (2003) tar 

upp inre och yttre validitet, med den inre menar han att den är logisk och den yttre kallar han 

den teoretiska. Den inre validiteten anses vara kopplingen mellan teori och empiri. Då 

Svenning (2003) talar om den yttre validiteten menar han att den innefattar helheten av 

undersökningen, där generaliserar man för att få fram ett resultat. Vi kopplar detta till vår 

studie som kan ses som en yttre validitet om vi hade valt att tro att vårt resultat innefattar alla 

förskolor runt om i Sverige. Då en uppsats av denna storlek ej kan ses som generell för alla 

förskolor vill vi poängtera att vår studie bör ses som en exemplifiering av hur det kan se ut. 

Svenning (2003) förklarar reliabilitet genom att resultatet ska vara tillförlitligt. För att kunna 

se vår studie som reliabel så ska samma studie med likadant syfte och metod kunna göras av 

någon annan och resultatet ska bli detsamma. Då vi gör en kvalitativ undersökning är kravet 

på reliabilitet inte lika högt som det vore om vi gjorde en kvantitativ undersökning eftersom vi 

använder oss utav exemplifiering och inte generaliserar (Svenning, 2003).  

6. 8 Metoddiskussion 

Vi känner att det var lyckat att kombinera dessa två metoder och att det gjorde vårt resultat 

tydligare och lättare att koppla till vårt syfte. Vi kunde väva samman det som vi hade sett 

under våra observationer och det som pedagogerna gav uttryck för i frågorna vilket 

underlättade för oss när vi skulle sammanställa vårt resultat. De problem som dock kan uppstå 

när man väljer att använda sig av observationer är att förskolorna inte vill ställa upp om de 

inte får veta vad man ska observera (Løkken & Søbstad, 1995). Som vi tidigare nämnde var 

detta något som hände oss och vi var tvungna att berätta mer om vilka syften vi hade. Detta 

var något som vi märkte påverkade resultatet på den förskolan eftersom de såg till att vara 

extra medvetna under den tiden vi var där. Genom frågorna anser vi att vi fick mycket 

användbart material som vi inte hade kunnat få fram i våra observationer. Ett problem som 

kan uppstå då man använder sig av skriftliga frågor är att det kan vara så att det pedagogerna 

skriver är tolkningsbart och att vi tolkar det som de skriver fel (Svenning, 2003).  Detta är 

något som vi har försökt att förhindra genom att utforma tydliga frågor och sedan citera det 

som pedagogerna har skrivit. I efterhand känner vi att vi kunde ha observerat vid fler tillfällen 



 
 

18 
 

än bara ett besök per förskola. Men det var tiden som styrde och vi kände att vi inte skulle 

hinna sammanställa ännu mer material. Detta är något som vi tror kan ha påverkat 

tillförlitligheten i vår studie. 

6.8.1 Forskningsetiska principer 

Vi har valt att inte från början ge de medverkande personerna information om syftet med våra 

observationer men vi har informerat deltagarna om att detta är något frivilligt och i efterhand 

har de fått den information som de önskat. Eftersom vår fokus inte ligger på barnen utan på 

pedagogerna anser vi att det inte har varit nödvändigt att be om föräldrars samtycke för våra 

observationer. Däremot har vi fått pedagogernas tillåtelse att få komma och göra våra 

observationer. Alla uppgifter som vi har samlat in är anonyma och inga personnamn eller 

förskolor kommer att nämnas i vår studie (Vetenskapsrådet, www.codex.vr.se 05.05.2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.codex.vr.se/


 
 

19 
 

7. Resultat/Analys 

Här redovisar vi de resultat vi har fått av våra observationer och frågor. Vi avslutar även varje 

förskola med en analys som blir en sammanställning av det som vi har sett och läst. Vi har 

valt att redovisa förskolorna för sig för att underlätta för läsaren.  

7.1 Förskola A 

Förskola A har fem avdelningar uppdelat på tre småbarnsavdelningar och två 

syskonavdelningar. Vår observation gjordes på en utav syskonavdelningarna, där det arbetar 

tre förskollärare på heltid. På förskola A observerade vi en samling med 15 barn i åldern tre 

till fem år (sju pojkar och åtta flickor) vid detta tillfälle var två förskollärare och en praktikant 

från en högstadieskola närvarnade. Vi observerade även en tambursituation då barnen skulle 

gå ut. 

7.1.1 Observationer: 

Samling 

Barnen ställer upp utanför rummet och går in pojke, flicka, pojke, flicka osv. En av 

pedagogerna ber praktikanten att ställa sig mellan två pojkar för att fungera som en 

stötdämpare. När ljudnivån höjs tittar en av pedagogerna på pojkarna, höjer rösten och säger: 

”Men vad det låter här.” Detta var något som vi lade märke till eftersom det var både flickor 

och pojkar som bidrog till den höga ljudnivån. Det är pojkarna som själva tar ordet och det är 

även de som vi upplever får mest negativ uppmärksamhet genom våra observationsprotokoll. 

Negativ uppmärksamhet ges till pojkarna tolv gånger under vår observation och endast fyra 

gånger till flickorna, det innebär att pojkarna får tre gånger så mycket negativ uppmärksamhet 

än flickorna under en enda samling. Med negativ uppmärksamhet menar vi då pedagogerna 

tillrättavisar barnen med en irriterad ton och tittar argt på barnen.  

Tambur 

När vi observerar i påklädningssituationen märker vi att man hjälper pojkarna utan att de ens 

ber om hjälp. Till flickorna sägs saker som: - ”Du måste ta av dig din fleece jacka för har du 

den under jackan kommer du att bli varm när du kommer ut”. Flickorna kommunicerar 

pedagogerna mera med och till pojkarna svarade pedagogerna när de frågade men använde 

annars mer kortare fraser som – ”Du får träna dig”, ” Ta av dig dem byxorna”. Det talas också 
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över pojkarnas huvuden som om de inte skulle förstå. Exempelvis så står två pedagoger och 

diskuterar vilka kläder pojken ska ha på sig när han står bredvid dem. 

7.1.2 Frågor: 

På förskola A kan man sammanfatta deras tankar kring hur de ser på genus i förskolan utifrån 

ett citat som kommer från ett av svaren: ”Allas lika värde oavsett kön”. I denna fråga var de 

tre pedagogerna väldigt överens och hade i stort sett svarat likadant. Något som framkom i 

svaren var deras olika syn på hur de arbetar med genus på sin avdelning. Två utav tre 

pedagoger anser att de arbetar med genus på olika sätt medan den tredje pedagogen inte anser 

att genus är något som de arbetar med. För att förtydliga denna tolkning väljer vi att ta med 

citat från två olika pedagogers enkäter. Pedagog A skriver: ”Vi försöker bemöta barnen som 

individer. Uppmuntrar barnen att leka tillsammans. Det är okej för pojkar att leka med till 

exempel barbie, flickor som bygger och konstruerar”. Pedagog B skriver ”Vi arbetar inte på 

något speciellt sätt med genus, inte med någon speciell metod”. Angående en fråga om 

bemötande så upplever pedagogerna att pojkar och flickor bemöts lika på deras avdelning 

men de ger uttryck för att om det skulle vara så att de bemöts olika är detta något som sker 

omedvetet.  

7.1.3 Analys: 

Under vår sammanställning av observationer och frågor från förskola A märkte vi att 

arbetslaget inte har samma syn på hur de arbetar med genus och bemötande. Deras svar 

utifrån frågorna skiljde sig markant åt då en pedagog anser att de arbetar med genus och en 

annan pedagog svarar att detta inte alls är något som de arbetar med. I samlingen var det 

pojkarna som tog mest plats då de sökte uppmärksamhet genom att prata och inte sitta på sin 

plats vilket i sin tur innebar att pedagogerna fick avbryta samlingen för att ge pojkarna 

tillsägelser. Detta är något som Rithander (1991) skriver om just att pojkar ofta får 

uppmärksamhet på grund av sitt dåliga uppförande medan flickor får uppmärksamhet genom 

att lyssna på pedagogen och göra det som de blir tillsagda att göra. I tamburen märkte vi att 

pedagogerna bemötte pojkarna som att de var yngre än flickorna trots att så inte var fallet. 

Detta visade sig när pojkarna fick hjälp utan att be om det då pedagogerna snabbt hjälpte till 

att dra upp dragkedjan på jackan. Gens (2002) menar att det är vanligt förekommande att man 

hjälper pojkarna utan att de ber om det medans flickorna får be om hjälp för att få den. 
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7.2 Förskola B 

Förskola B har tre avdelningar uppdelat på en småbarnsavdelning och två syskonavdelningar. 

Vi gjorde vår observation på en syskonavdelning där det arbetar tre heltidsanställda 

förskollärare. På förskola B observerade vi en samling med 17 barn i åldern tre- fem år (elva 

pojkar och sex flickor) och två pedagoger närvarande. Vi observerade även en tambursituation 

då barnen skulle gå ut. 

7.2.1 Observationer: 

Samling 

Då samlingen skulle börja ropade en pedagog en pojkes namn och sen ”Hallå!” för att få alla 

barn att lyssna när samlingen skulle börja. När ljudnivån här blir för hög väljer pedagogen att 

titta på pojkarna då hon säger till barnen att sänka ljudnivån, trots att det finns många flickor 

som hörs tydligt. När det gäller negativ och positiv uppmärksamhet i övrigt är det väldigt jämt 

mellan pojkar och flickor. Pedagogerna säger till det barnet som stör eller sysslar med annat.  

Tambur 

Under påklädningssituationen försöker pedagogerna hinna med att hjälpa alla och plocka fram 

det som barnen behöver. Pedagogerna litar mycket på barnets förmåga exempelvis till en av 

pojkarna (5år) säger de – ”Ja ta på dig den jackan och tycker du att det är kallt får du gå och 

hämta en tröja sen”. Pedagogerna har ett positivt förhållningsätt till de barn som försöker klä 

på sig själva. Pedagogerna hjälper de som ber om det och de barnen som är sist ut hjälper dem 

både av och på med kläderna för att de ska komma ut lite fortare oavsett om det var en flicka 

eller pojke. 

7.2.2 Frågor: 

På frågan om vad genus i förskolan innebär skiljer sig svaren från pedagogerna åt, pedagog A 

svarar att det är ”flicka – pojke” och pedagog B svarar att det är ”könstänkande”. Hur de 

arbetar med genus på avdelningen är pedagogerna ense om och de nämner att personalen får 

fortbildning som en viktig del. Då det gäller bemötandet av barnen svarar de att inte göra 

skillnad på hur de bemöter flickor och pojkar men pedagogerna skriver ändå att de tror att 

detta sker omedvetet. En av pedagogerna uttrycker det såhär: ”Vi försöker att inte göra det, 

men jag tror att man omedvetet gör det ibland, svårt att säga någon speciell situation.” 
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7.2.3 Analys: 

På förskola B så märktes ingen större skillnad på bemötandet mellan pojkar och flickor från 

pedagogernas sida. Pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen var positivt och oberoende 

av barnens kön. Men under samlingen var det pojkarna som pedagogerna sa till när ljudnivån 

ökade trots att vi i våra observationer uppfattade flickorna som lika högljudda. Det vi kunde 

utläsa utifrån frågorna var att pedagogerna inte medvetet försöker att göra skillnad när det 

gäller bemötandet av pojkar och flickor men de tror att det är något som sker omedvetet. 

Hwang & Nilsson (2003) och Henkel (2007) skriver om det omedvetna beteendet när det 

handlar om hur vuxna bemöter barn och hur de tror sig bemöta barn. ”Forskning visar att det 

är skillnad på vad de vuxna gör mot vad de tror sig göra” (Hwang & Nilsson, 2003: 176).  

7. 3 Förskola C 

Förskola C har fyra avdelningar uppdelade på en två till femårs avdelning, två 

småbarnsavdelningar samt en integrerad avdelning vilket innebär att barnen är ett till fem år 

gamla. På den avdelning där vi gjorde vår observation arbetar tre förskollärare heltid. På 

förskola C observerade vi först en påklädningssituation där det var 13 barn i åldern två till 

fem år gamla (fyra pojkar och nio flickor) och två pedagoger närvarande samt en samling då 

tre pedagoger var närvarande.  

7.3.1 Observationer 

Samling 

Vi observerade en samling som ägde rum ute på gården. Pedagogerna låter både pojkar och 

flickor svara och alla får höra sitt namn i en positiv bemärkelse. Pedagogerna tar tillvara på 

det barnen svarar och uppmuntrar detta. När det är något pedagogerna behöver hjälp med ber 

man flest flickor om hjälp, bara en pojke under åtta tillfällen. Det vi la märke till är när de 

pratar med en flicka så säger pedagogen: ”Du är så snäll” och använder ett ljust tonläge. 

Tambur 

Det var många äldre barn som klädde på sig själva utan någon hjälp från pedagogerna. Var det 

något av barnen som bad om hjälp så fick man det men vi märkte inget särskilt när det gäller 

om man bemötte flickor eller pojkar olika. Eftersom alla inte klädde på sig samtidigt var det 

ingen som fick vänta så inga situationer om att be något barn att vänta uppkom vilket gjorde 

att vi inte heller här kunde se hur pedagogerna då bemötte pojkar och flickor.  
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7.3.2 Frågor: 

På frågan om vad genus i förskolan innebär är svaren lite olika, en pedagog beskriver genus 

såhär ”bemötandet av pojkar och flickor, hur vi talar till respektive barn”. En annan skriver att 

det är det sociala könet och utrycker sig såhär ” Jag är övertygad om att barn blir formade och 

påverkade av vuxna och andras förhållningssätt samt miljö”. Den tredje beskriver genus som 

”sextillhörighet- om man är flicka eller pojke till könet”. Om hur de arbetar med genus på sin 

avdelning skriver de också olika om ” vi försöker räkna hur många pojkar och flickor som är 

på samlingen”, ”I arbetslaget pratar vi om hur man bör bemöta pojkar och flickor” och ” Vi är 

i startgroparna för att påbörja ett genus/jämställdhetsarbete”. Upplever pedagogerna att de 

bemöter pojkar och flickor olika och i så fall under vilka situationer, här är svaren som de 

själva gav ”Det skulle i så fall vara att jag ibland kallar flickorna för tultan och snorpan”,” Jag 

tror att man omedvetet bemöter dem olika” och ” Ja även om jag inte vill tro att det är så man 

pratar med olika röstlägen och olika mängd”. 

7.3.3 Analys: 

På förskola C ville pedagogerna veta syftet med vår studie samt vad som skulle observeras 

innan vi kom dit. Vi känner att detta var något som kan ha påverkat hur resultatet blev. Något 

som vi märkte var hur de agerade när vi var närvarande och det kändes inte som att det var 

deras vardag vi fick observera utan att de hade förberett sig för att vi skulle komma dit. Till 

exempel så var de noga att till en början ge pojkar och flickor lika mycket talutrymme och 

inte ge barnen någon negativ uppmärksamhet. Efterhand märktes det att pedagogerna 

kopplade bort att vi var där. När en flicka pratade fick hon beröm av pedagogen och flickan 

blev bekräftad genom att pedagogen sa: ”Du är så snäll.” Pedagogernas tankar om deras 

arbete kring genus skiljer sig åt, detta tror vi kan bero på att förskolan som de arbetar på är 

relativt nyöppnad och arbetslaget har inte hunnit arbeta ihop sig tillräckligt. Men efter de svar 

vi fått på frågorna upplever vi att de är på god väg då de har många tankar på hur man bör 

arbeta ur ett genusperspektiv.  

7.4 Förskola D 

På förskola D finns det två integrerade avdelningar med barn i åldrarna ett till fem år. Vi 

gjorde vår observation på en av dessa avdelningar där det arbetar fyra pedagoger, två 

barnskötare 50 % tjänster, två förskollärare dessa arbetar heltid.  På förskola D observerade vi 
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först en samling med elva barn (sex pojkar och fem flickor) och tre pedagoger närvarande sen 

en påklädningssituation med samma personer. 

7.4.1 Observationer 

Samling 

Pedagogerna upplever vi som positiva och svarar barnen positivt när de säger något. Det vi 

lägger märke till är att pojkarna tar ordet mycket och de är de som besvarar frågor som 

pedagogen ställer rakt ut. När pedagogerna pratar med flickorna använder de ett väldigt ljust 

tonfall och till pojkarna använder de ord som ”vad häftigt det var” och förställer rösten så att 

den blir lite mörkare. När det är en av pojkarna som börjar få lite spring i benen ber en 

pedagog den pojken att bjuda runt frukten för att han ska vara stilla. Vi märkte inte att det 

gavs någon negativ uppmärksamhet till varken flickorna eller pojkarna utan pedagogerna hade 

ett positivt förhållningssätt. 

Tambur 

Här är det många barn som är äldre och de klarar att ta på sig själva. De får mycket beröm av 

pedagogerna för att de är så snabba och klarar sig själva. Pedagogerna ställer frågor till barnen 

som, ”Vad ska du mer ha på dig”? En pedagog pratar över huvudet på en pojke till en annan 

pedagog och pratar om vad han ska ha på sig. De låter barnen testa själva innan de hjälper 

dem och litar på barnens förmåga. 

7.4.2 Frågor: 

Utifrån frågorna till pedagogerna på förskola D fick vi uppfattningen om att de är medvetna 

om genus och dess betydelse. Pedagogernas svar är snarlika och det känns som de är ett 

sammansvetsat arbetslag. På frågan om hur de arbetar med genus på deras avdelning är svaren 

tämligen lika, en pedagog skriver: ”Försöker tänka på hur vi gör, att vi behandlar barnen 

utefter personlighet och inte efter kön.” Ett annat svar är: ”Alla oavsett kön ska utvecklas och 

stimuleras.” Då det kommer till frågan om bemötandet handlar svaren om att de inte tror att 

de bemöter barnen olika beroende på kön, men om det inträffar så sker det omedvetet. En 

pedagog skriver att flickorna själva tar på sig rollen som ”hjälpfröknar” och att detta blir 

något som pedagogerna ibland utnyttjar då de behöver en hjälpande hand. Vid tillsägelser så 

medger en pedagog att de använder en hårdare ton till pojkarna och en mjukare ton mot 

flickorna.  
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7.4.3 Analys: 

Pedagogerna på förskola D var ett väl inarbetat arbetslag, de hade samma tankar kring genus 

och hur de skulle arbeta med genus på sin avdelning. Vi upplever att pedagogerna arbetar så 

som de säger sig arbeta, vi märkte i vår observation till exempel att de använde ett ljusare 

tonläge mot flickorna, vilket även framkom i deras svar. Det anser vi tyder på ett medvetet 

genustänk, och eftersom de är medvetna om hur de agerar gentemot pojkar och flickor så är 

det något som de kan arbeta vidare med. En pedagog medgav i ett svar  att de använder sig 

utav flickorna som ”hjälpfröknar”, detta var inget vi såg under vår observation utan när till 

exempel frukten skulle delas ut så fick en pojke tilldelat detta för att han inte skulle störa 

samlingen. Resultatet av vår observation hade kanske blivit annorlunda om vi varit där fler 

gånger men eftersom pedagogerna uttrycker en medvetenhet om hur de arbetar så tror vi ändå 

att flickorna används som ”hjälpfröknar”. På förskola D liksom de andra förskolorna som vi 

har besökt nämns det omedvetna då det handlar om bemötande. Eftersom pedagogerna på 

förskola D känns medvetna om deras bemötande kring genus ställer vi oss frågan: är man som 

pedagog medveten om att det sker omedvetet, är det då en omedveten handling?  
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8. Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka om hur pedagoger bemöter pojkar och flickor olika ur ett 

genusperspektiv under samling och i tambursituationen. Vi ville även undersöka om 

pedagogernas agerade skiljde sig mot vad de säger sig göra samt hur pedagogerna ser på 

genus i förskolan. I diskussionen kopplar vi vårt resultat mot tidigare forskning och våra 

teoretiska utgångspunkter. Här kommer även våra egna tankar om resultatet in. 

8.1 Pedagogernas omedvetenhet 

Något som återkom i svaren var det omedvetna, pedagogerna menade att de ej bemötte barnen 

olika men det framkom även att de tror att det sker omedvetet. Vår studie visar att 

pedagogerna tror sig vara medvetna om deras bemötande gentemot barnen, men de garderar 

sig tydligt genom att i enkäterna skriva ”Jag tror att man omedvetet bemöter dem olika”. Är 

man som pedagog medveten om att det sker omedvetet, är det då en omedveten handling? 

Odelfors (1998) skriver att det är i de vuxenstyrda aktiviteterna som skillnaderna mellan 

pojkar och flickor är som störst. Det anser vi är oroväckande, vi menar att pedagogerna borde 

vara så medvetna att detta inte uppstår i de vuxenstyrda aktiviteterna.  

8.2 Bemötande 

Enligt den sociala inlärningsteorin har det stor betydelse för hur pedagoger agerar gentemot 

pojkar och flickor, det gör att barnen ser vad som är acceptabelt av dem beroende på vilket 

kön de har (Svensson, 1992). I Lpfö98 står det om pedagogers bemötande och vilken 

betydelse det har för hur pojkar och flickor kommer att se på vad som anses vara kvinnligt 

eller manligt. Under vår studie med observationer och enkäter har vi upptäckt att 

pedagogernas tankar kring bemötandet och deras agerande inte hänger ihop. Då det handlar 

om bemötande av barnen ansåg alla pedagogerna utifrån enkäterna att barnen skulle bemötas 

precis likadant oavsett kön. Något som vi under våra observationer uppmärksammade var just 

skillnaden på bemötandet av pojkar och flickor. Ska man som pedagog arbeta utifrån ett 

genusperspektiv så anser vi att man bör först och främst tänka på sitt eget sätt att bemöta 

barnen. Känner barnen av de såkallade ”oskrivna reglerna” kring vad som är okej för en pojke 

eller flicka. Barnen lär sig tidigt vad som är acceptabelt för en flicka eller pojke, och på så sätt 

formas barnen in i våra traditionella könsmönster, vilket stämde överens med vad vi såg i våra 

observationer (Henkel, 2007). 
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Utifrån de svar vi fick tolkar vi det som att pedagogerna är medvetna om hur barnen bör 

bemötas, men trots det så bemöts pojkar och flickor olika. Vi anser att om det ska bli någon 

ändring på de traditionella könsrollerna så krävs det att pedagogerna tänker över sitt sätt att 

bemöta barnen. Att vara pedagog innebär att man är en förebild för barnen och vi menar att 

det är mycket viktigt att man tänker på det eftersom barnen tar efter vårt agerande. Som 

pedagog förmedlar man väldigt mycket till barnen genom att endast agera på olika sätt. 

Barnen lyssnar på det vi säger men det vi gör får mer effekt. Det är ingen hemlighet att barnen 

tar efter det som vi vuxna gör och vi menar att om pedagogen är medveten om sitt sätt att 

bemöta pojkar och flickor så ser barnen detta och tar efter. På så sätt kanske vi kan få en 

förskola som arbetar utifrån ett genusperspektiv som i sin tur gör att barnen ser på varandra 

som individer och inte som pojke eller flicka. Rithander (1991) menar att förskolan är en plats 

där barnen förbereds för att kunna fungera i vårt samhälle så jämställdhet borde vara självklart 

i förskolan för att lyckas med en förändring av de traditionella könsrollerna i samhället. Vi 

kommer inte ifrån att vi är olika beroende på vilket kön vi har, men vi anser att det som är 

väsentligt är att man bemöts som en individ och inte beroende på vilket kön man har. Alla ska 

få samma möjligheter, könet ska inte spela någon roll.  

8.3 Samling 

Hirdman (2004) nämner de olika förväntningar som finns på kvinnor och män, det kan 

kopplas till vårt resultat som visar att pedagogerna har olika förväntningar beroende på om det 

är en flicka eller pojke. I samlingen var det pojkarna som fick mest negativ uppmärksamhet 

och det var även de som pedagogerna valde att titta lite extra på då det började bli rörigt trots 

att flickorna hördes lika mycket. Henkel (2007) skriver om hur man lättare kan nå en 

jämställd förskola och med det menar hon att för att kunna lyckas förändra den syn som vi nu 

har på kvinnligt och manligt måste vi synliggöra det omedvetna. Henkel (2007) skriver också 

om hur viktigt det är att ändra på den negativa uppmärksamheten som ges på förskolan och 

istället ge barnen positiv uppmärksamhet. Då det handlade om negativ uppmärksamhet så 

märktes det på olika sätt, det kunde vara blickar från pedagogen eller tillsägelser vilket oftast 

blev mot pojkarna. Vi uppmärksammade även att flickorna väntade på att få ordet medan 

pojkarna pratade rakt ut utan att vänta på pedagogens tillåtelse, vilket gjorde att pojkarna 

hördes mer i samlingen än flickorna, Graf (1991) menar att detta är vanligt förekommande i 

samlingen. Enligt Rithander (1991) lär vi då ut till barnen vilken skillnad det är på pojkar och 

flickor. Flickor ses som snälla och lydiga medan pojkar ses som de som pratar och är busiga. 

Kopplar man detta till svaren från pedagogerna så stämmer det inte alls överens, pedagogerna 
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skrev att de bemöter pojkar och flickor likadant medan vi under våra observationer såg 

motsatsen.  

8.4 Tambur 

Den skillnad på pojkar och flickor som vi märkte under observationerna i tamburen var vem 

som fick hjälp med påklädning. Pedagogerna hjälpte pojkarna utan att de behövde be om hjälp 

vilket är något som Gens (2002) skriver om, det märktes även skillnad på samtalen som 

pedagogerna hade med barnen i tamburen. Med flickorna kommunicerade pedagogerna med 

och talade med längre meningar medan pojkarna fick höra kortare fraser och även i vissa fall 

talade pedagogerna över huvudet på dem. Ett exempel är då två pedagoger stod och 

diskuterade vilka kläder en pojke skulle ha på sig när han stod bredvid dem. 

8.5 Pedagogernas uppfattning kring genus i förskolan 

Svaleryd (2007) menar att genus är det sociala könet och det är något som framkommer i 

många utav pedagogernas svar. En del svar handlade dock mer om själva könet än det sociala. 

Vi menar att det underlättar om pedagogerna har samma syn på vad genus är då de arbetar 

utifrån ett genusperspektiv. Det är mycket som förskolan ska innefatta och ett medvetet 

genustänk är en del. En anledning till att inte så många arbetar medvetet med genuspedagogik 

tror vi kan vara att det ses som en del i verksamheten och att man som pedagog inte tror att 

detta är något som behövs belysas utan att det kommer naturligt, vilket vi efter vår studie har 

märkt att så är det inte.  

Under studiens gång hoppas vi att tankar kring genus i förskolan har väckts hos de förskolor 

som vi har besökt. Vår förhoppning är att pedagogerna har fått upp ögonen för hur de arbetar 

med genus och hur de kan utveckla sitt jämställdhetsarbete. Vår erfarenhet är att pedagogerna 

vet hur de vill arbeta med genus och för att lyckas med detta tror vi precis som Henkel (2007) 

att man först måste synliggöra det omedvetna. Många nämnde i sina svar det omedvetna 

bemötandet av barnen och vi menar att det omedvetna måste bli medvetet innan förskolans 

syn på genus och jämställdhet kan förändras. I Lpfö 98 står det att de som arbetar i förskolan 

ska sträva mot jämställdhet mellan könen och att detta är något som ska synliggöras i 

verksamheten. Det som vi kom fram till i vårt resultat är att detta är något som pedagogerna 

behöver arbeta mer med. Det är en bra bit kvar men vi tror och hoppas att pedagogerna i 

förskolan är intresserade av att ändra de traditionella könsrollerna som finns idag.  
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8.6 Utveckling av vår studie 

Något som vore intressant är att utveckla en sådan här studie, vi valde att observera fyra 

förskolor i samma län eftersom vårt syfte ej var att ta reda på skillnader mellan förskolor runt 

om i Sverige. Med ett annat syfte skulle man kunna besöka fler förskolor runt om i Sverige 

för att se om det ser likadant ut eller om det skiljer sig geografiskt beroende på vart i landet 

man befinner sig. Något som man bör ha i åtanke är att vi endast var på förskolorna vid ett 

tillfälle vilket kan ha betydelse för vårt resultat. Det går att vidareutveckla vår studie och ett 

exempel är att besöka samma förskolor flera gånger och se om resultatet blir detsamma. Vi 

valde två olika situationer att observera, samling och tambursituation. Vidare kunde vi även 

ha valt flera situationer i förskolan och då se om pedagogernas bemötande mot barnen är 

likadant i en samling som i en annan situation.  

Vi är nöjda med vårt resultat eftersom vi känner att vi har fått svar på våra frågeställningar 

och även många nya funderingar har väckts hos oss kring genus i förskolan vilket vi kommer 

att ta med oss ut i arbetslivet. Trots det så oroas vi över det som vi har sett eftersom vår 

förhoppning var att skillnaderna i bemötandet av pojkar och flickor inte skulle vara så stora. 
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10. Bilaga 1 

 

Övrigt som sägs: 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 
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11.  Bilaga 2 

Hur tilltalar man pojkar resp. flickor under på- och avklädningen? 

Pojkar      Flickor 

 

 

 

 

 

 

Vem hjälper man? 

Pojkar    Flickor 

 

 

 

 

 

Hur bemöter man de barn som ber om hjälp? Flickor resp. pojkar? 

Pojkar    Flickor 
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12. Bilaga 3 

Skriftliga frågor till pedagogerna, Genus i förskolan - Hur bemöter vi pojkar 

och flickor? 

 

1. Vad innebär genus i förskolan för dig? 

 

 

 

 

 

2. Hur arbetar ni med genus på din avdelning? 

 

 

 

 

 

 

3. Hur är inställningen till genus på er avdelning? 
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4. Hur skulle du vilja arbeta med genus på er avdelning? 

 

 

 

 

 

5. Finns det någon plan hur man ska arbeta med genus/jämställdhet på din avdelning? 

 

 

 

 

 

6. Upplever du att ni bemöter pojkar och flickor olika? I så fall under vilka situationer? 

 

 

 

 

 

7. Finns det situationer när man bör bemöta flickor och pojkar olika? När? 
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8. Tycker du att det är viktigt att arbeta utifrån ett ”genustänk” i förskolan? 

Varför/Varför inte? 

 

 

 

 

 

9. Övriga anteckningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4. 
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