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ABSTRAKT 

 

Syftet med studien var att observera pedagogers verbala och icke verbala bemötande av 

flickor och pojkar. Vi ville ta reda om bemötandet av flickor och pojkar skiljde sig åt 

utifrån de traditionella könsmönstren. Vi har gjort en kvalitativ studie som bygger på 

observationer som har gjorts på tre olika förskolor i södra Sverige. I observationerna 

som vi genomförde låg huvudfokus på pedagogerna. Observationerna har gjorts med 

videokamera och vi förde även anteckningar. Vårt resultat visar på att pedagogernas 

bemötande av flickor respektive pojkar inte var så utpräglat enligt de traditionella 

könsmönstren, dock fann vi skillnader utifrån bemötandet av pedagogerna gentemot 

flickor och pojkar. Flickorna får till övervägande delen klara sig själva i tamburen då det 

gäller av- och påklädning. Vissa pojkar fick mer närhet samtidigt som flickorna i högre 

grad inte fick det. När det gäller tillsägelser fanns skillnader då pojkarna fick mer direkta 

tillsägelser, medan flickorna fick mer resonerande tillsägelser. Det förekom även 

tillfällen då pedagogerna utmanade tankarna om att det inte går att resonera med pojkar, 

då pedagogen vid en konfliktsituation löste den genom att resonera med både flickan och 

pojken utan att skuldbelägga någon av dem. Ett annat exempel var då en pedagog blev 

tillfrågad av barnen om utomhusaktiviteter. Pedagogen gjorde då ingen skillnad på 

barnen utifrån kön, utan föreslog att de kunde plocka fram grävskopan och öppna 

”byggen”. Övervägande delen av resultatet visar på att det kan ha skett en förändring av 

pedagogernas bemötande när det gäller de tidigare fasta könsrollerna i samhället.  
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1 INTRODUKTION 

 
Mina förskolor lyste av verksamhet, tyckte jag, det var lugnt och trevligt. Barnen 

personalen, och föräldrarna trivdes. Här fanns glädje, trygghet, färger, former, lera, 

lek, sylt- och saftkokning, sång och musik. 

 

 Den lugna förskolan = den goda förskolan = frid och fröjd.  

 

Varför då arbeta med jämställdhet? Vi hade det ju redan så bra som man kunde önska 

sig. (Wahlström, 2003, s.5) 

 

Flickor ska vara tysta, hjälpsamma och inte ta plats. Pojkar ska vara högljudda, 

egoistiska och ta mycket plats. Säger du pojke så dras många tankar till lego, pinnar, 

kojbygge, blåmärken och en hög ljudnivå. Flicka i sin tur förknippas med barbiedockor, 

hästar, pyssel och bästisar. De här antagandena görs för att det finns en allmän 

uppfattning om att det finns en skillnad mellan pojkar och flickor (Svaleryd, 2008). 

Wahlström (2003) skriver att det är så samhället vanligtvis ser på barn, men varför gör 

man det då? Allt börjar när barnet föds. Den första frågan en nybliven förälder ställer är: 

Blev det en pojke eller flicka? Här börjar nu det livslånga lärandet i hur jag som pojke 

eller flicka ska vara för att passa in i omvärldens normer. Vi formar barnen, som pojkar 

respektive flickor, med orden vi säger och sättet vi säger dem på, men även via 

beröring/kroppsspråk. Får föräldrarna en flicka blir tonen ljus, rörelserna mjuka och 

meningarna långa och fyllda med ord om kärlek, hopp, men om barnet är en pojke blir 

tonen mer uppmanande, rörelserna större och meningarna beskrivande och fyllda med 

ord som handlar om styrka och prestation (Wahlström, 2003). 

 

I förskolan har genusdiskussionen haft fokus på ”vem som varit förloraren på förskolan 

pojkarna eller flickorna”? De tankar som legat i fokus har varit på vilket sätt barnens 

avsaknad av vissa specifika egenskaper ska uppvägas av pedagogernas handlingssätt 

med barnen. Pojkarna anses vara vinnare vid samlingar och vuxenstyrda aktiviteter då de 

får mer bekräftelse, mer ögonkontakt och mer samtal med pedagogerna. Här ses 

flickorna dock som förlorare då de gärna hamnar i utkanten av aktiviteten. Flickor blir 

däremot vinnare när det gäller den fria leken, pyssel och skapande, eftersom detta 

innebär många positiva möten med pedagogerna. Pojkarna blir här förlorarna då de 

oftast befinner sig i ett annat rum och i pedagogernas yttre tankevärld (Olofsson, 2007). 

  

Pojkars känsloutbrott och gränsöverträdelser möts oftast av pedagogerna med 

tillrättavisningar och avledning, utifrån föreställningen att pojkar är pojkar och med dem 

kan man inte resonera. Flickorna i sin tur bemöts oftast med försök till samtal och 

resonemang av pedagogerna.  

När det gäller bekräftelse från pedagogerna är detta något som flickorna finner mer 

eftersträvansvärt än vad pojkarna gör. Pojkars protester är vardagsmat för en pedagog i 

förskolan, men om en flicka protesterar så möts detta med förundran från pedagogen 

(Brodin & Hylander, 2007a).   

 

Enligt Skolverket (2006) så ska personalen i förskolan arbeta emot att bryta de 

traditionella könsmönstren. Personalen behöver förändra sitt bemötande, för att inte slå 
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fast de traditionella könsrollerna om manligt och kvinnligt. Då lärare i skolan, pedagoger 

i förskolan samt rektorer får upp ögonen för att det här kan påverka barnen, kan det bidra 

till en vilja att förändra verksamheten så att könsmönstren suddas ut. 

 

Genus är någonting vi finner mycket fascinerande. Det är intressant att se om pedagoger 

behandlar flickor och pojkar på lika respektive olika sätt. Utifrån de här tankarna 

kommer examensarbetet att problematisera pedagogernas bemötande av barnen sett ur 

ett genusperspektiv. Videoobservationer av pedagogernas bemötande av flickor och 

pojkar i vardagliga situationer har utförts. Det här för att undersöka om det kunde 

upptäckas några skillnader i pedagogernas bemötande av flickor och pojkar.  
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2 SYFTE 

 

 
Examensarbetets syfte är att sett ur ett genusperspektiv få kunskap om hur pedagoger 

bemöter flickor och pojkar i olika vardagliga situationer. 

 

Frågeställningarna har formulerats som följer: 

 Hur bemöter pedagoger flickor och pojkar under lärarledda situationer? 

 Hur bemöter pedagoger flickor och pojkar vid rutinsituationer? 

 Hur bemöter pedagoger flickor och pojkar under den fria tiden av dagen? 

 



 6  

3 BAKGRUND 

 

Följande kapitel kommer att ta upp begreppet genus, historisk utveckling av genus i 

förskolan samt samhällets syn på förhållandet mellan genus och barn.  

3.1 Begreppet genus 

 
Josefson (2006) skriver att genus är det begrepp som används för att tolka och uppfatta 

de sociala och kulturella förhållanden, som gör att flickor och pojkar väntas vara på ett 

visst sätt. Flickor och pojkar lär sig att vara på ett visst sätt, mestadels sker det 

omedvetet. De här erfarenheterna inverkar på flickors och pojkars möjligheter att 

utvecklas till enskilda individer. Barn fostras alltså in i vissa handlingssätt och 

inställningar utifrån sitt kön.  

 

Josefson (2006) hänvisar till tidigare forskning som har upptäckt att olikheter i 

beteenden, tolkningar och styrkor är betydligt större inom gruppen flickor respektive 

pojkar än mellan könen. Forskningen har även åskådliggjort att det som uppfattas som 

manligt generellt sett tycks vara mer värt än det som upplevs som kvinnligt, även sådant 

som män utför betraktas för det mesta väsentligare än det som kvinnor utför.  

 

Connell (2003) skriver att genus är en uppbyggnad av sociala förhållanden som styr hur 

samhället relaterar till människokroppen, och vilka följder det får i det privata livet och 

för mänsklighetens kommande tid.  

 

Olofsson (2007) i sin tur menar att förhållandet mellan könen kan ses på två skilda vis. 

Olikheter eller likheter kan framhävas genom att kalla det för särartstänkande eller 

likhetstänkande. Särartstänkande betyder att kvinnor och män betraktas i grunden som 

olika, och att det har till följd att det blir olikheter dels i karaktärsdrag och dels i 

handlingssätt. Skillnaderna är biologiskt bestämda och är ingenting som kan eller ska 

förändras. Flickor och pojkar i förskolan och i skolan ska med tanke på skillnaderna 

mötas på skilda vis, med hänsyn till deras skilda behov. Likhetstänkandet betyder att det 

som upplevs som kvinnligt och manligt egentligen bara är en social struktur. I själva 

verket är kvinnor och män lika. De skillnader som könen visar upp, är enbart följder av 

omvärldens olika förväntningar och att samhället erbjuder skilda förutsättningar.  

 

 I SOU 2004:115 anges det att genus har likheter med begreppet könsroll, då båda 

begreppen baseras på de sociala och kulturella dimensionerna av det biologiska könet. 

Till skillnad från könsroller beskriver genus tydligare de skillnader som finns mellan 

könen baserat på handlingar, förväntningar, tolkningar och förklaringar som samhället 

använder sig av för att definiera män och kvinnor. Det biologiska könet och genus är 

åtskilda från varandra, även om de biologiska skillnaderna fogar dem samman. 
 

Utifrån ovanstående begrepp kommer vi att använda oss av definitionen av genus i 

enlighet med Josefson (2006), som menar att genus är något som är skapat av människan 
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utifrån sociala och kulturella förhållanden. Det är sedan utifrån de oskrivna regler som 

finns i samhället som vi vuxna formar pojkar och flickor.  

3.2 Historisk framväxt av genus i förskolan 

 

Enligt Rithander (1991) formas barnen in i de olika könsrollerna utifrån samhällets 

normer om vad som är manligt respektive kvinnligt. 
 

”Vi föds inte till pojkar eller flickor utan vi görs till det. Barnets omgivning tar på 

olika sätt på sig ansvaret att från allra första början ge det en inskolning i vad det 

innebär att vara flicka/pojke.” (Rithander, 1991, s.8) 

 

Inriktningen mot genus och utbildning går så långt tillbaka som till 1960-talet. Det var 

då man introducerade tankarna om att rollfördelningen inom arbete och makt inte är 

biologiskt betingat, utan det är en form av social konstruktion. Samtalen kretsade kring 

när och var denna socialisation började och man konstaterade att den började redan vid 

småbarnsstadiet. När Sverige 1962 fick sin läroplan för skolan så kom det första steget 

mot en mer genusrättvis skola. Arbetet med genus pågick sedan fram till 1998, då 

förskolan flyttade från att tillhöra socialstyrelsen till att vara under 

utbildningsdepartementet, och på så sätt fick en egen läroplan. I den här läroplanen var 

regeringen tydlig med att skriva fram att de stereotypa könsrollerna ska motverkas 

aktivt. Den dokumentation som gjorts under de senaste åren, exempelvis Rithander 

(1991) och Månsson (2000), visar stora likheter mellan skolan och förskolan när det 

gäller synen på pojkar respektive flickor. Pojkar anses mer burdusa och mer ”regellösa” 

än flickorna. Flickorna tar mindre plats än pojkarna och hörs betydligt mindre. Flickorna 

blir mer och mer av hjälpfröknar med egna små sysslor, så som att snygga till och plocka 

upp. Pedagoger i förskolan kräver mer av flickor än av pojkar (Bayne, 2009). 
 

På 1990-talet började många genusprojekt se dagens ljus och 2003 kom regeringen med 

två egna officiella rapporter om genus i förskolan (SOU 2004:115 och SOU 2006:75, 

som beskrivs längre fram). Regeringen gjorde valet att 2004 tillskriva 2,5 miljoner till 18 

projekt som skulle förbättra genuskunskapen på förskolorna. Ett av de mest välkända 

projekten som gjordes under denna tid var det i Gävle som gjordes på förskolan 

Tittmyran och Björntomten.  Några av de andra projekten som gjordes under denna tid 

hade en form av studiecirklar, där personal och forskare ingick för att öka kunskapen om 

genusarbete i förskolan. Många av projekten använde sig av film som huvudredskap i 

sitt arbete, och detta var något som Rithander (1991) introducerade i sin bok om flickors 

och pojkars roller i förskolan. Samtidigt som pedagogerna filmade valde många 

förskolor att använda sig av formen att föra dagbok över alla barnen. Projekten gav bl.a. 

resultatet att alla barn inte behandlades lika som de tidigare hade trott. Det här bidrog till 

att pedagogerna började fundera på hur de måste göra för att förändra sitt arbetssätt 

(Bayne, 2009). 
 

Ett arbetssätt som många förskolor valde att använda sig av var kompensatorisk 

pedagogik, där de framhäver de egenskaper som pojkarna visar mest av hos flickorna 

och det motsatta då hos pojkarna (Bayne, 2009). 
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3.3 Samhällets sätt att se på genus och barn 

 

Enligt Davies (2003) är kvinnligt och manligt något som vi inte föds med, utan det är 

något som värderingarna i vårt samhälle skapar åt barnen när de växer upp. Vuxna som 

själva har växt upp med samma värderingar, för då blint vidare dem till sina barn utan att 

ens tänka på vad de förmedlar. När barnen lärt sig samhällets oskrivna regler för pojkar 

och flickor kan de anta de former av pojkar och flickor. Flickor får redan som små lära 

sig att de har en undergiven plats då de uppmuntras till att sitta med benen ihop och 

tänka på hur de sitter på stolen, medan pojkarna lär sig att de får sitta mer öppet och på 

så sätt ta mer plats. Det finns likheter i det som Rithander (1991) skriver om, att ganska 

snabbt blir barnen infösta på den väg som är anpassad för deras kön. Egenskaper som 

förknippas med pojkar respektive flickor, bemöts efter hur de är kompatibla med den 

rådande normen i samhället. Skulle en flicka busa och ta lite för mycket plats blir hon 

snart tillrättavisad och förd till en ny lugnare aktivitet. Ramlar en pojke och börjar gråta 

blir han klappad på axeln och får de uppmuntrande orden ”det var väl inte så farligt, du 

som är en tuffing” upprepade. På så sätt skapar vuxna de egenskaper som de vill att 

barnen ska utveckla. Det här menar Davies (2003) dock inte är något som är helt 

hundraprocentigt, utan barn kan vandra mellan att vara manlig och kvinnlig beroende på 

vilket sammanhang de befinner sig i, och vilka andra personer som ingår tillsammans 

med dem. Varje sammanhang skapar en ram av normer och värderingar inom vilka 

barnen anpassar sig till vad som är accepterat och inte. 

 

Skolverket (2006) skriver att vuxnas bemötande av flickor och pojkar, och vad som 

förväntas av dem hjälper till att skapa flickors och pojkars upplevelse av vad som är 

kvinnligt respektive manligt. Förskolan skall arbeta för att bryta de stereotypa könsroller 

och könsmönster som finns i samhället. Både pojkar och flickor skall i förskolan 

erbjudas möjligheterna att prova och stärka sitt kunnande och sina intressen i en 

obegränsande miljö. Nordberg (2005) påtalar att det finns svårigheter med att leva upp 

till det som läroplanen skriver om att bryta könsmönstren. Hon menar att det inte finns 

några enkla lösningar på detta, då det inte finns några skrivna mallar eller dokument vi 

bara kan stoppa undan, kasta bort eller helt enkelt revidera. 

 

Graf, Hellmadotter & Ruben (1991) skriver att då förskolan är en kvinnodominerad 

arbetsplats ges flickor större möjligheter att finna kvinnliga förebilder. Utifrån de här 

förebilderna lär sig flickor att ta mer ansvar och på så sätt bli små vuxna. Pojkarna i sin 

tur har svårare att finna förebilder på grund av det här fenomenet. Om papporna finns i 

hemmet arbetar de oftast större delen av dagen, vilket kan leda till att pojkarna får en 

oklar bild av att vara man. De söker då en manlig förebild i tv-program med mera. 

Förskolan spelar här en stor roll då flickor och pojkar redan från början av förskoletiden 

behöver både manliga och kvinnliga förebilder. Det är viktigt att förskolan kan erbjuda 

både manliga och kvinnliga individer med olika egenskaper, för att på så sätt stärka 

barnen i deras egen roll som flicka och pojke oavsett intresse.  

 

Könsroll är ett förankrat begrepp, som innebär osynliga regler för vilka skillnader 

kvinnor och män, flickor och pojkar har. Redan under 1950-talet utvecklades 

könsrollsbegreppet, som förklarar att flickor och pojkar utifrån sina biologiska skillnader 



 9  

fostras in i skilda levnadsmönster. Könsrollsbegreppet har intensivt diskuterats under de 

senaste åren, med tanke på genusvetenskapen som utvecklades under mitten av 1970-

talet (SOU 2004:115).  

 

Landby Eduards och Manns (1987) diskuterar begreppet genus. De menar att det råder 

tveksamhet om skillnaden mellan begreppen genus och socialt kön. I händelse av att 

ingen skillnad kan påvisas, lämpar sig då inte begreppet socialt kön mer än genus, när 

man talar om kvinnors och mäns skapade könstillhörighet. Här finns det likheter med det 

som SOU 2004:115 anger, att vi formar vår vardag och samhället utifrån vad som är 

manligt och kvinnligt. Utifrån det här beteendet skapar människor en mätbar verklighet 

för vad som är betydelsefullt och inte är det. En skev verklighet skapas där männen 

anses utgöra normen för vad som är viktigt, och kvinnor hamnar på så sätt i en 

underlägsen position gentemot männen. Ifall inget görs åt det här så bidrar samhället till 

en passivitet, och på så sätt bibehålls och cementeras traditionella könsroller och 

inverkar i direkt motsatt riktning jämfört med kraven som Lpfö 98 lyfter fram. 

Erfarenheter pekar på att det handlar om lång tid för att radikala ändringar ska sätta sin 

prägel på verksamheten (SOU 2004:115). 

 

Efter vidare arbete kom regeringen fram till slutbetänkandet SOU 2006:75, som 

framhöll att pedagogerna behöver bli bättre på att aktivt arbeta utifrån reglerna om 

jämställdhet som finns i skollagen och läroplanen, även lärosäten för blivande lärare bör 

utöka sin utbildning inom det här området.     

 

En av de distinktaste åtskillnaderna mellan flickor och pojkar i förskolan, görs med 

tanke på vad pedagogerna väntar sig av respektive kön. Det är generellt sett att pojkar 

betraktas som stökiga, bråkiga och högröstade (SOU 2006:75).  
 

SOU 2006:75 skriver att då material omtalas på ett vis som förefaller som utmärkande 

flickaktigt, så vill flertalet av pojkarna inte tillbringa någon tid där. Ifall pedagogerna 

ändrar namn på dockvrån till hemvrån eller lägenheten, så resulterar det mestadels i att 

flera pojkar leker där. Det är mer accepterat att flickor kan utöva sådant som ses som 

utpräglat för pojkar än det motsatta. Pojkflicka upplevs för det mesta som någonting 

positivt, och är ett generellt godtaget begrepp, emellertid talas det inte om flickpojkar. 

Det som betraktas som manligt eller utmärkande för pojkar värdesätts mer, än det som 

betraktas som kvinnligt eller utmärkande för flickor. Identiska förhållanden ligger 

bakom omständigheten, att det orsakar avsevärt mer motstånd att inspirera pojkar till att 

pröva lekar och sysselsättningar som i allmänhet associeras med flickor än vice versa 

(SOU 2006:75). 

 

Både SOU 2004:115 och SOU 2006:75 tar upp olika projekt som gjorts inom förskolan 

med inriktning mot genus. Ett av de här projekten gjordes i mitten av 1990-talet på 

förskolan Tittmyran/Björntomten som ligger i Gävle.  
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3.3.1 Genusarbete i förskolan 
 

Förskolan Tittmyran/Björntomten är en av de förskolor vars projekt blivit omtalat i både 

media och tv. Det hela började med att förskolechefen Wahlström blev tillfrågad om hon 

ville göra ett jämställdhetsarbete på en av sina förskolor. Det här arbetet togs upp i 

personalgruppen som till en början hade svårt att förstå vikten av arbetet. Det bestämdes 

att arbetet skulle genomföras. Arbetet skulle göras genom observationer med 

videokamera. När arbetet väl hade påbörjats så fann pedagogerna att oavsett vilken 

situation som observerades under dagarna på förskolan trädde samma mönster fram.  

 

Flickornas lek var alltid i närheten av de vuxna, flickorna blev hjälpfröknar, de blev 

ljuddämpare vid matbordet och fick alltid ge vika i sin egen vilja för pojkarnas fördel. 

Flickorna får den mesta av kroppskontakten med de vuxna, de tränar mest finmotorik 

genom att pyssla, rita m.m., flickorna tar inga konflikter utan viker ner sig då de uppstår, 

de är aldrig huvudpersonen i leken eller i sitt eget liv. Pojkarna i sin tur leker helst så 

långt från de vuxna som möjligt, ges rollen som ledare i barngruppen, de tar för sig i allt 

som sker under dagen, dagen fylls av negativa ord och tillsägningar. Pojkarna undviker 

närhet med de vuxna, pojkarna experimenterar och testar gränser, deras grovmotorik 

utvecklas snabbt, de är inte rädda för att stå på sig och agera fysiskt i konflikter och 

pojkarna står oftast i centrum.  

 

När pedagogerna analyserade det här så förstod de att något måste göras för att bryta de 

här mönstren. De satte sig och skrev ner vilka egenskaper som i nu utvecklades hos 

barnen och vilka egenskaper de ville ge barnen chansen att utveckla. De kom fram till 

följande lista: 
 Relationer------Självständighet 

 Hjälpsamhet------Tillfredsställa egna behov  

 Empati------Stark jagutveckling 

 Passivitet------Aktivitet 

 Beroende------Oberoende 

 Närhet------Avstånd 

 Finmotorik------Grovmotorik 

 Språk för känslor------Språk för konkreta ting 

 Anpassning------Rättigheter 

 Känslor------Rationalitet 

 Samarbete------Autonomi 

 Underordning------Överordning 

 (Wahlström, 2003, s.138)  

 

Hur skulle de då kunna utveckla de här olika egenskaperna hos barnen då de under hela 

dagen var i gemensamma grupper? Jo, pedagogerna bestämde sig då för att dela 

barngruppen, i pojk- och flickgrupper vid t.ex. frukost, lunch och olika aktiviteter. 

Flickorna får nu chansen att: utvecklas som individer, skilja på sak och person, upptäcka 

och få plats för humor och bus, träna grovmotoriken, stå i centrum samt att få beröm för 

den hon är och inte bara för vad hon presterar. Pojkarna i sin tur får chansen att: förstå 

vikten av regler och att reglerna följs, lära sig att vänta på sin tur, träna finmotoriken, 

öva på att lösa konflikter mer än med handgripligheter, få och utveckla känslan av närhet 
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och beröring, få möjligheten att uppleva massor av positivt beröm och förstå vikten av 

att utveckla sitt språk. 

 

När pedagogerna börjat genomföra de här förändringarna valde de att bjuda in till ett 

föräldramöte, för att kunna informera föräldrarna om vad de hade funnit under 

observationerna, men även hur de tänkte arbeta för att bryta de funna mönstrena. 

(Wahlström, 2003).  

  

Wahlström (2009) debatterar mot Göran Hägglunds uttalande om genusprojekt. 

Hägglund menar att man borde lita mer till det sunda förnuftet, än till alla olika 

genusprojekt som utförs med jämna mellanrum. Wahlström påtalar att även hon tyckt 

det här, men när hon 1995 började sitt eget projekt på förskolan Tittmyran ändrades 

hennes uppfattning om att personalen behandlade alla barn lika ur ett genusperspektiv, 

då hon analyserade videoobservationerna till att förstå att så inte var fallet. Angående det 

Hägglund sagt i Almedalen under politikerveckan om att lekar ska vara könsneutrala, 

motsäger sig Wahlström det här och menar på att genusprojekten har som syfte att 

pedagogerna skall förändra sitt bemötande gentemot barnen. Wahlström upplever en 

form av förvåning över Hägglunds påstående om att genuspedagoger skulle vara någon 

slags person som vet och kan allt, då föräldrarna gång på gång har ringt och bett att få 

placera sina barn i just den förskolan, men även bad om att få sådana förskolor till den 

egna stadsdelen. Hon håller dock med om att genusarbetet inte varit helt utan 

kontroverser, när deras första barngrupp trädde in i skolans värld uppfattades flickorna 

som ett orosmoment medan pojkarna i sin tur framstod som fogliga. Här fann man inte 

något som bekräftade det här vid observationerna i klassen, utan det som framkom var 

att flickorna tog för sig lika mycket som pojkarna och det var något läraren inte hade 

upplevt tidigare. Wahlström vädjar sist men inte minst till Göran Hägglund att inte gör 

samma misstag som många andra redan har gjort, att lägga skulden på 

genuspedagogerna i stället för att se till fördelarna som kommit ur deras 

jämställdhetsarbete.  
 

3.3.2 Barn och leksaker i lekens värld 
 

Olofsson (2007) visar att en traditionell miljö i förskolan kan bestå av ett byggrum, ett 

dockrum, ett matrum o.s.v. Den här möbleringen ger rummen en oerhörd könsprägel. 

Lekexemplet brukar vara att pojkarna helst är i byggrummet och flickorna i 

dockrummet. Någon gång kan flickor vara i byggrummet, men det är mer ovanligt med 

pojkar i dockrummet. I en förskola blandades traditionella flick- och pojkleksaker, och 

rummen fick könsneutrala benämningar så som hemvrån, för att pedagogerna skulle 

upptäcka vad som kunde ske. Initialt försökte barnen att ställa tillbaka allt i sitt 

ursprungliga skick. En första slutledning kunde dras, närmare bestämt att barn tidigt har 

en klar föreställning om vad som är kvinnlig respektive manlig regel. Barnen började så 

småningom leka mer könsuppblandat. Både flickor och pojkar passerade könsgränserna 

då de valde olika leksaker. Det senare var mest markant angående flickorna som började 

nyttja mer byggklossar i sin lek. Det här åskådliggör i synnerhet att på ett tämligen 

trivialt vis kan omfattande utvecklingar inom genusarbetet uppnås, enbart via att ändra 

om bland leksakerna. 
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Davies (2003) belyser att flickors lekar i dockvrån återspeglar det som vanligtvis sker i 

hemmet. Mamman hemma tar hand om familjen, hemmet och gör alla vardagliga 

sysslor. Det här återger flickorna sedan i sina lekar på förskolan, där de gärna bildar ett 

litet hushåll och sköter om sina barn på bästa sätt de kan frammana ur minnet från 

hemmiljön. Norén-Björn (1999) skriver att det troligtvis är enklare att vara pojke 

utomhus än inne, eftersom det finns ett flertal olika sätt att testa sina krafter på utomhus 

som t.ex. att springa, klättra och gräva. Flickors lek i lite mindre grupper breder ut sig 

både utomhus som inne. Det är lekar som innehåller utsträckta avsnitt av familjelek, 

prinsessor och olika relationer. Leken är för det mesta som en skrattspegel av den vuxna 

världens stela könsroller. I och med det här så blir det ur en könsrollsaspekt nästan 

genant att skildra hur flickor och pojkar leker. Vuxna individer vill gärna ge sken av att 

de har nått längre än så. Skildringar av flickors och pojkars lekar som de här, som 

grundar sig på direkta observationer och yttranden av forskare på området som 

undersökt barns lek direkt, betyder en fara för att det kan verka som att biologin är den 

dominerande. Leken måste upplevas som ett uttryckssätt för kulturen i nuläget och som 

någonting som inte är biologiskt fastlagt, utan som ett resultat av på vilket sätt flickor 

och pojkar tyder sin könsroll i dagsläget. Utemiljön med dess omväxling och tillfällen 

till både utlevelse och lugn tillbakadragenhet, är en plats för såväl kvinnligt, manligt och 

mänskligt vis att vara.  
 

”Det börjar, precis som leken, i samförstånd, ömsesidighet och turtagande: Först du, 

sedan jag och sedan du igen! Det handlar om att mötas över alla gränser på jämlik 

mellanmänsklig nivå och i förståelsen av att vi alla är olika men ändå lika värda. Låt 

oss gå ut och upptäcka det tillsammans!” (Norén-Björn, 1999, s.134)   

 

För att förändra traditionella och orörliga uppdelningar av roller för kvinnor och män, så 

menar Nelson och Svensson (2005) att det skulle kunna förväntas att vuxna individer 

riktar sitt fokus åt  bilden av kvinnligt och manligt, som avspeglas i produkter riktade till 

barn. Det innebär inte ett moraliserande över eller inskränkningar av flickors och pojkars 

vanemässiga lekar med leksaker. Det handlar om att observera vad som sker i barns 

lekar med leksaker, och att utrusta leken med tillbehör som möjliggör för flickor och 

pojkar att utöka sitt lekande in på områden som traditionellt sett är associerade till det 

andra könet. Paulsson och Öhman (1999) kan i sin undersökning visa på, att 

övervägande delen av lekmaterialet eller platserna som barnen använder för leken är 

könsneutrala.  Det går inte att uppfatta att flickor och pojkar väljer skilda material och 

skilda platser för sina lekar. Några undantag förekommer, som exempelvis att 

bandyklubbor endast nyttjas av pojkarna. Leksaker som enbart nyttjas av flickor 

respektive pojkar, är mestadels sådana som barnen har tagit med sig hemifrån. Barnen 

leker för det mesta med barn av samma kön. I grupper med flera barn är samlek mer 

frekvent.  

 

Olofsson (2007) har nått resultatet att basen i utförandet av den genusinriktade 

pedagogiken bör vara att berika och inte beröva. Pojkkulturen som eventuellt står för 

kraft, djärvhet och integritet ska inte fråntas det här. Flickkulturens egenskaper som 

inbegriper kontakt, närhet och omsorg ska heller inte borttagas. Flera pojkar kan ha 

problem med att klara sig i manliga hierarkier, där den starkes rätt kan vara den 
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gällande. Pojkarna behöver ha assistans med att ändra på negativa hierarkier. En mer 

omfattande närhet och ett emotionellt uttrycksmedel måste pojkarna få. Flickorna 

däremot lider inte brist på närhet, men emellertid på självständighet. Kvinnlighet 

förringas för det mesta i stor utsträckning av flickorna själva. Kraft, djärvhet och 

kaxighet ska tillföras flickorna. Flickorna ska ges självaktning och självförtroende, så att 

de tar plats och upphör med att klassa ned sig själva och sitt kön.  

 

Enligt Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009), visar resultatet av deras 

studie om genusmönster i förskolan, att flickor ges mindre utrymme vid samtalandet 

med pedagogerna. I det går att utläsa att pedagogerna tillskriver vissa leksaker manliga 

egenskaper, och att det här bidrar till att maskulinitet blir en norm i barnens värld. I 

resultatet går det också att utläsa att de gränsöverträdelser som ses i verksamheten, är ett 

resultat av barnens eget handlade utan inblandning av pedagogerna, vilket t.ex. kan ses 

när pedagogen benämner en legofigur som en ”man” medan samma figur för ett barn är 

en ”kvinna”. 

3.3.3 Möten mellan pedagoger och barn 

 
I Månssons (1996, 2000) studier visas det på att flickor i ringare omfattning får 

närhet/beröring med och av pedagogerna, exempelvis pussar och omfamningar. Utifrån 

observerade samlingar så existerar ett flertal situationer då någon pojke sitter i knäet, 

eller får beröring genom t.ex. smekningar. Det är även pojkar som för det mesta 

impulsivt tar talutrymme. Det handlar i synnerhet om verbala yttringar som har noterats, 

och det är i och med det de äldre pojkarna som är de mest framträdande. Utöver att 

pojkarna framträder starkast beträffande talutrymmet under samlingen, så för 

pedagogerna pojkarnas initiativ vidare och befäster de dem via ögonkontakt, eller 

ytterligare frågor genom att säga den initiativtagande pojkens namn eller en utvidgad 

omfattning av dialogen. Här ses likheter med det Odelfors (1999) funnit i sin 

undersökning. Resultat från undersökningen av samlingar i tre förskolor, visar flera 

tillfällen där pedagoger genom sitt bemötande av pojkar i större utsträckning bidrar till 

att skapa medverkandepositioner för dem. Pojkarnas upplevelser av att bli bemötta och 

bekräftade ökar troligtvis den viljan att visa sig som flera av dem uppvisade. Samlingen 

verkar vara en riktad situation i större utsträckning för pojkar än för flickor, då de får 

mer sympati av pedagogerna att inrikta sig efter. Interaktionsprocessen mellan 

pedagoger och pojkar och mellan pedagoger och flickor skiljer sig således åt, och det är 

genom denna process som barnens intentioner till handling framkallas. Samlingarna tar 

förvisso en kort stund av dagen i anspråk, men de är ändå väsentliga situationer för 

förskolornas kommunikationsförutsättningar. 

 

När aktiviteterna är delvis vuxenledda gör flickorna mer försök till interaktioner med 

pedagogerna, till skillnad mot vad som är fallet i de helt vuxenledda aktiviteterna, och de 

får respons som i flera fall resulterar i samtal (Månsson, 2000). Till skillnad från 

Månsson (2000) visar Andresen (1990) i sin analys, att vid en summering av 

kommunikationstillfällena framkommer, att flickor i större utsträckning är engagerade i 

kommunikation som avskiljt kan ses som negativ bekräftelse, då gruppen flickor bemöts 

av mer ignorerande handlingssätt betydligt fler gånger än pojkarna som grupp. En annan 

påtaglig snedvridning är att flickor betydligt fler gånger blir avbrutna då de talar till 
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skillnad från pojkar. Flickor får även flera tillrättavisningar, medan pojkar däremot inte 

får tillrättavisningar av något slag. Det visar sig att positiv uppmärksamhet från 

pedagogerna ges dubbelt så mycket till pojkar. Snedvridningen beträffande 

kommunikationen mellan barn och pedagoger blir än mer påtaglig, då det visar sig att 

det varken beror på barnens ålder eller andra påtagliga omständigheter. Det är helt enkelt 

barnets kön som visar sig vara det mest avgörande i vilken omfattning pedagogerna 

kommunicerar med barnen. Arvidsson och Öhman (1999) visar i motsats till Andresens 

(1990) analys att pedagogerna förmodar att de uppmärksammar flickorna och pojkarna i 

samma omfattning via samtalande, men observationer utvisar att pedagogerna och 

flickorna samtalar mer, pojkarna får däremot fler tillsägelser. Pedagogerna menar att de 

med tillsägelser syftar till pojkarna som grupp, men observationer visar att det är 

enskilda pojkar som får flest tillsägelser. Enskilda flickor får även tillsägelser, men det 

uttalar sig inte pedagogerna om. Sammanfattningsvis så får pojkarna mer 

uppmärksamhet, fastän den uppmärksamheten mest är negativ genom tillsägelser och 

avledning, kan det förmodas att både flickor och pojkar varseblir att pojkar får mer.  

 

Månsson (1996) påtalar att flickorna får sköta sig mer själva vid på- och avklädning och 

pojkarna får mer assistans. I relation till den här assistansen, så förekommer det en 

omfattande interaktion mellan barn och pedagog, dels verbalt och dels via beröring. I 

och med att flickorna väntas kunna klä på och av sig på egen hand, och även kan det 

bättre, p.g.a. det här får de obetydligare kontakt med pedagoger, dels genom beröring 

och dels verbalt. 

 

Angående omfattningen av acceptans vid överträdelser och tillrättavisningar, så 

observerades det att flickorna får tydligare gränser, och kan få tillrättavisningar i 

avsevärt hårdare ton än pojkarna. Flickorna blir också hjälpfröknar (Månsson, 2000). 

 

I Månssons (1996) studie menade två av de tre pedagogerna som arbetade på 

småbarnsavdelningen, att det är likvärdighet mellan könen på barnen som är det 

utmärkande, och att det först och främst är hos den enskilda personen oavsett kön som 

olikheterna förekommer. En av pedagogerna underströk olikheterna ytterligare, och 

framhävde speciellt pojkarna som de som var stökigast. Pedagogen ansåg sig vara mer 

uppsluppen och skämtsam i bemötandet av pojkarna. De två övriga pedagogerna ansåg 

att de inte gjorde någon större åtskillnad mellan barnen oavsett kön. Ingen av 

pedagogerna menade att könsrollsfrågor var särskilt viktiga att arbeta med. Ifall någon 

eller några pedagoger inte anser att könsrollsfrågor är viktiga att arbeta med, kan det få 

till följd att individer i förskolan cementerar stereotypa 

flickuppträdanden/pojkuppträdanden hos barnen. Individen är troligtvis ovetande om att 

åtskillnader görs, och förhållandevis ointresserad om vilka följder som det här kan leda 

till.  

 

Månsson (2000) skriver att då den slutgiltiga analysen utfördes så gjordes en jämförelse 

av de 30 händelserna med jämn köns- och situationsspridning, för att ta reda på i hur stor 

omfattning de tre pojkarna, som var och en verkade vara de mest framträdande i de tre 

olika förskolorna i studien faktiskt var det. Då registreringarna som var genomförda 

angående de här tre pojkarna exkluderades ur resultatet, så övergick pojkdominansen till 

att vara flickdominans. Det här åskådliggör att det inte är pojkar som en enhetlig 
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kategori som är framträdande, utan någon pojke som individuellt företräder kategorin 

pojkar och visar föreställningen av pojkar som framträdande grupp, det här skulle kunna 

benämnas ”Herre på täppan”.  

 

I en observationsstudie av vikarierande pedagoger i en förskola framkom att en av de 

vanligtvis framträdande pojkarna har här en tillbakadragen roll. Det är däremot de två 

yngsta flickorna som är de framträdande vid de observerade tillfällena, som under 

tidigare observationer med de ordinarie pedagogerna har haft en tillbakadragen roll 

angående kontaktsökandet med de vuxna (Månsson, 2000). 

 

I pedagogernas berättelser framkommer att en av de oftast förekommande 

könskarakteristiska bilderna är, att flickorna ses som kraftfulla och självrådande, och 

pojkarna kräver en nära samvaro och kroppsberöring. Ett annat könskarakteristiskt 

exempel är beteckningen av egenskaper som visar på intellekt, t.ex. förståndig, kan leda 

en diskussion och är klok. Det här sägs i större omfattning om flickorna än om pojkarna. 

Pojkarna framställs mer i fysiska karaktärsdrag, som exempelvis kraftig, liten och rusar 

omkring. Tonvikten på förstånd och logik hos flickorna skulle kunna tydas som ett 

undantag från ett traditionellt könsresonemang, där logik har sammanknippats mer med 

maskulinitet. Beträffande pedagogernas utlåtanden angående barnens känsloyttringar 

åskådliggör de, att de mest förekommande benämningarna är leenden, skratt och 

upprymdhet hos både flickor och pojkar. Då det handlar om genus, kan sannolikt en 

utveckling i riktning mot en mindre könsuppdelad förskola upptäckas. Det förekommer 

någon form av ambivalens och tvivelaktighet angående hur pedagogerna själva tolkar att 

de sköter, och står i relation till flickor och pojkar. Funderingar om likhet och skillnad i 

bemötandet beroende på kön förekommer (Månsson, 2000). 
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4 METOD 

 

Här nedan kommer en beskrivning av den metod som används i den föreliggande 

observationsstudien. Det kommer även en beskrivning av de etiska ställningstaganden 

som gjorts under studiens gång. 
 

4.1 Kvalitativ ansats 

 

Utifrån forskningsfrågorna valdes det att göra en kvalitativ studie. Enligt Larsson (2006) 

så innebär en kvalitativ ansats hur någonting ska beskrivas. En kvalitativ ansats är 

följaktligen strukturerad kunskap om hur forskaren gör för att visa på egenskaperna hos 

en exempelvis specifik händelse eller företeelse. När det gäller en kvalitativ ansats så 

bygger resultaten på att uppvisa någonting på ett vis så att nya betydelser skapas. I och 

med det här så måste fokus läggas på hur de nyuppkomna betydelserna visas för läsaren. 

En väsentlig kvalitetsaspekt är då innehållets djup och omfattning. Enligt Infovoice 

(2009) beskrivning av en kvalitativ ansats så har kvalitativ data samlats in utifrån en 

empirisk-holistisk kunskapsansats. En sådan här kunskapsansats betyder bl.a., att 

forskaren vill se sin bild av sammanhanget, vill ta del av människors tankar och 

beteenden. Starrin (2006) skriver att när forskaren väljer ansats till en forskning så 

lägger frågorna grund till om det blir en kvalitativ eller kvantitativ undersökning. En 

forskning med kvalitativ ansats har frågor som börjar med t.ex. vad…? En kvalitativ 

undersökning går från helheten ner till delarna. Delarna för sig kan inte bilda en helhet 

och helheten framträder inte utan delarna. Delarna måste analyseras var och en för sig, 

men även tillsammans för att nå en helhet. Barbosa da Silva och Wahlberg (2006) säger 

att det finns vissa saker som inte går att mäta exempelvis smak, lukt, upplevelser samt 

känslor, för att kunna undersöka det här på bästa sätt bör det göras en kvalitativ 

undersökning.  

4.2 Metodval 

 

Då studiens syfte är att belysa pedagogernas bemötande av flickor och pojkar, anses 

observation vara den mest lämpade metoden. Observationer har låg grad av struktur, då 

det finns förutbestämda forskningsfrågor som styrde det som observerades. 

Observationerna bearbetades utifrån ett färdigt observationsprotokoll. (Bilaga 2.) 

Observationsprotokollet bygger på det protokoll som Wahlström (2003) använde sig av 

på Tittmyran.  

 

Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) säger, för att få ett välfyllt material kan 

observatören välja att göra videoobservationer, som gör att det är lättare att fokusera på 

forskningsämnet än vad som skulle vara fallet vid observationer med papper och penna. 

Filmandet låter forskaren fånga hela händelseförloppet även om det skulle byta plats och 

miljö. Videoobservationer kan forskare se på obegränsat antal gånger och på så sätt 

upptäcka nya saker. Något som forskaren måste tänka på är att observationerna med 

videokameran inte visar en sanning, utan måste ses som en tolkning av verkligheten. 
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Analysarbetet av observationen tar mycket tid i anspråk. Det här är även något som 

Månsson (2000) tar upp. Videofilmning har visat sig vara den mest optimala 

observationsmetoden när det gäller undersökning av interaktion. När videokamera 

används så ges tillfälle att få med hela händelseförlopp, att fånga deltagande individer 

och att få med verbala och icke verbala kommunikationsformer. Möjligheten att titta på 

avsnitt hur många gånger som helst och att ha tillfälle att konferera de här med andra 

forskare är värdefullt. Einarsson och Hammar Chiriac (2009) belyser att det finns 

åtskilliga fördelar med att nyttja videokamera vid observationer, bl.a. för att fånga 

ögonkontakt, minspel och kroppsspråk. Månsson (1996) säger samtidigt att 

videoobservation kan vara en inte helt oproblematisk metod, då ögonkontakt mellan 

vuxen och barn ska observeras. Vid observationerna krävs att observatören kan komma 

nära nog, för att kunna avläsa känslouttrycken i ögonen hos de observerade. Nackdelar 

med videoobservationer är också något som Einarsson och Hammar Chiriac (2009) 

omtalar. Det finns risk för att observatören filmar allt för mycket, och får i och med det 

ett allt för stort material, som kommer att kräva ett enormt efterarbete för att analysera 

sina data och på så sätt finna ett resultat som belyser frågeställningarna. Det kan antas att 

en videokamera har en större påverkan på observanterna än vad den närvarande 

observatören har. 

 

Under observationerna närvarande båda observatörerna, men som fullständiga 

observatörer som befinner sig i bakgrunden och inte deltar i gruppens aktiviteter. De tre 

förskolorna som observerades var för observatörerna sedan tidigare obekanta. Det här 

för att minska risken för påverkan av observatörernas närvaro i resultatet. Det här skriver 

också Einarsson och Hammar Chiriac (2009) om. Observatörerna grundar valet av 

förskolor på föreställningen om, att är observatören och gruppen kända för varandra 

sedan tidigare så kan spänningar mellan pedagog och observatör uppstå, men även 

oläglig kontakt med barnen så som vilja att sitta i knäet, konversationer och liknande. 

Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) menar att pedagoger kan anse att det är 

intressant och stimulerande, att en person utan koppling till verksamheten kommer för 

att observera något som rör verksamheten. Det kan samtidigt väcka känslor som 

kännetecknas av tveksamhet, och fasan över att inte upplevas som tillräckligt kompetent.  

 

Einarsson och Hammar Chiriac (2009) skriver att det är en fördel vid observationer att 

vara mer än en observatör, då det senare kan göras en jämförelse av de registrerade 

observationerna och anteckningarna, för att på så sätt få en tydligare bild av 

observationerna samt se om observationsprotokollet fungerade. Den ena observatören 

förde anteckningar under observationen under tiden den andra filmade för att sedan 

kunna jämföra observationerna, för att kunna se hur väl observationsresultaten 

överensstämde. 

 

4.3 Val av förskolor 

 

Observationer gjordes på tre olika förskolor i södra Sverige. Förskolorna valdes utifrån 

att observatörerna med sin närvaro ville störa gruppen så lite som möjligt. 

Observatörerna valde därför förskolor som för dem var okända sedan tidigare. Tanken 
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var att observera 3-åringar, men en av förskolorna hade inte åldersindelade grupper så 

där var barnen mellan 1-6 år. Det rörde sig om sammanlagt 57 barn i åldern 1-6 år, varav 

28 var flickor och 29 var pojkar, av dem var det 5 barn som inte fick vara med under 

videoobservationerna.  

 

4.4 Genomförande 

 

Observationerna genomfördes med videokamera i de tre olika förskolorna.  

Observationerna gjordes under samlingen, påklädningen och leken. Det här för att bli 

uppmärksamma på pedagogernas bemötande av barnen ur ett genusperspektiv.  

 

Initialt togs en kontakt med förskolorna, där observatörerna berättade om sig själva och 

vad anledningen var till att de ringde. När förskolorna hade gett sitt godkännande till 

observationerna, så mejlades ett föräldrabrev ut (Bilaga 1.). Där berättades om syftet 

med studien samt förfrågande om barnens deltagande. Breven ombads att återlämnas 

nästkommande vecka. I slutet av den kommande veckan togs åter kontakt med 

förskolorna angående föräldralapparna, och datum och tid för observation bestämdes. 

Observationerna var inplanerade under tre dagar på en vecka. Observationerna gjordes 

mellan ca. 09.00 – 13.00 med en halvtimmes lunch, vilket resulterade i ca. 4,5 timmars 

film. Filmsekvenserna rörde sig om mellan 20 - 40 minuter. Patel och Davidson (2003) 

skriver att observationer först och främst är lämpliga då information insamlas utifrån 

aspekter angående beteenden och händelser i vardagen. Observationen kan vara ett bra 

sätt att samla information, utan att sätta personen/personerna i fråga i någon form av 

”förhörssituation”. Då intervjuer och enkätifyllnad tar tid från pedagogernas vardagliga 

arbete, görs observationerna under pågående verksamhet utan att skapa avbrott.  
 

4.5 Validitet  

 

Validitet betyder att en person verkligen har undersökt det som den hade för avsikt att 

undersöka och ingenting annat (Thurén, 2006).  

 

Patel och Davidson (2003) skriver att validitet och reliabilitet står i viss relation till 

varandra, och detta gör att koncentrationen inte enbart kan riktas till det ena och utesluta 

det andra. Validitet och reliabilitet är så sammanbundna att kvalitativa forskare knappast 

nyttjar reliabilitetsbegreppet. Validiteten i en kvalitativ undersökning har inte endast 

samband med själva datainsamlandet, däremot sätter ambitionen på god validitet sin 

prägel på forskningsprocessens alla delar. Det här kan ta sig uttryck i hur forskaren kan 

applicera och använda sin förförståelse i hela forskningsprocessen. Beträffande 

datainsamlandet kopplas validiteten till huruvida forskaren kan få fram underlag, för att 

genomföra en övertygande tolkning av det studerade. Validiteten kopplas även till på 

vilket sätt forskaren kan uppfånga det som är flertydigt och eventuellt inkonsekvent, 

exempelvis förhållandet mellan det normala, karakteristiska och specifika. Det går inte 

att precisera några tillvägagångssätt eller regler för att garantera validiteten, eftersom 

varje kvalitativ forskningsprocess är ensam i sitt slag. Det är väsentligt att den kvalitativt 
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orienterade forskaren noggrant redogör för forskningsprocessen, så att personer som tar 

del av resultaten kan skapa sig en egen föreställning av alla val som forskaren har gjort. 

Det här avser hela processen från hur forskningsproblemet uppstått, forskarens 

förförståelse, teoriers betydelse, hur de personer som innefattats av undersökningen valts 

ut, i vilket sammanhang och i vilka situationer undersökningen har gjorts, på vilket sätt 

informationen samlats in och transkriberats, hur analysen har gjorts samt hur resultatet 

har redovisats. Ifall den kvalitativa forskningsrapporten gjorts med det här i minnet, så 

kan det förstärka vad som avses med validitet i en kvalitativ forskningskontext. 

 

4.5.1 Felkällor  
 

Felkällor som påverkade videofilmandet var att vissa barn inte fick delta, utevistelse, 

påklädning samt kommande högtid. Då vissa barn inte fick delta under observationerna, 

så kunde de här situationerna inte filmas obehindrat, utan observatörerna fick ständigt 

hålla uppsikt på de barn som inte fick delta. Det här påverkade t.ex. en 

påklädningssituation, då tamburen var liten och alla barnen var samlade där samtidigt 

och det hade då inte gått att undvika att det barnet hade kommit med på filmen. I en 

förskola valde en pedagog att ta de barn som inte fick delta, och hålla en egen samling 

med dem i ett angränsande rum. I de andra förskolorna placerades de barn som inte fick 

delta på strategiskt utvalda platser, där de inte riskerade att bli filmade. I en av 

förskolorna så vistades alla förskolans avdelningar på gården samtidigt. Då 

observatörerna enbart hade frågat om godkännande från endast en avdelning, medförde 

det här problem med filmningen då barnen lekte blandade från de olika avdelningarna på 

gården. Under det här observationstillfället valde observatörerna att enbart skriva ner 

eventuella situationer mellan barn och pedagoger. Den kommande julhögtiden innebar 

att en förskola hade längre morgonsamling, och det här medförde att förmiddagens 

aktiviteter blev försenade, vilket resulterade i att utevistelsen blev förlagd till 

eftermiddagen. Förseningen ledde till att barnen fick en kortare period av innelek, som 

gjorde att barnen självmant vistades på olika ställen spridda över förskolans inomhusyta. 

Det här innebar svårigheter med att filma barn och pedagoger i samspel under inneleken, 

då pedagogerna inte var lika delaktiga i barnens lek utan mest gick fram och tillbaka 

mellan rummen. 

4.6 Analys av observationerna  

 

När filmningen var avslutad togs observationsprotokollet (Bilaga 2.) fram och med hjälp 

av det transkriberades filmerna. Patel och Davidson (2003) skriver att den vanligaste 

metoden att analysera videoobservationer på är, att skriva ner det som händer och sägs i 

textformat. Det här arbetet är tidskrävande, då materialet ofta är omfattande. Utifrån 

observationerna upptäcktes skillnader mellan samling, påklädnad och samvaro.  

4.7 Etik 

 

En vecka innan genomförandet av observationerna lämnades en förfrågan (Bilaga 1.) ut 

till föräldrarna, om de godkände att deras barn medverkade under de filmade 



 20  

observationerna. Det här gjordes för att på så sätt uppfylla de fyra huvudkraven som är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet enligt  

Vetenskapsrådet (1990).  

 

Informationskravet innebär att de tänkta förskolorna och även föräldrarna meddelades 

om vad observationerna kom att ha för syfte, att deltagandet var frivilligt och att 

materialet endast skulle komma att användas av observatörerna. Samtyckeskravet i sin 

tur beskriver vikten av att observatörer är noga med att få samtycke från föräldrar om att 

barnen får medverka, och från förskolan att personalen vill ställa upp. Då barnen är 

under 15 år är det ett krav att föräldrarna godkänner barnens medverkan. Ett brev 

lämnades ut till föräldrarna, där de tillfrågades om barnen fick medverka i föreliggande 

studie, och resultatet av de här breven togs seriöst av observatörerna. Både pedagoger 

och barn hade friheten att komma och gå som de ville under filmningstillfällena. Ifall 

någon av pedagogerna eller barnen hade velat hållas utanför materialet, så hade det 

respekterats till 100 %. Konfidentialitetskravet betyder att då informationen lämnades ut 

till förskolorna och föräldrarna, så underströks att materialet endast kommer att ses och 

analyseras av observatörerna. När rapporten sedan författades så gjordes ett noggrant 

arbete med att tänka på formuleringar, för att på sätt skydda identiteterna på de 

inblandade, så som barn, pedagoger samt förskolor. I resultatet används fingerade namn 

både på barn och pedagoger. Allt material kommer att förstöras, så endast resultatet av 

undersökningen kommer att finnas kvar. Resultatet kommer att vara en offentlig 

handling, men innehåller som sagt inga personidentifierande uppgifter. 

 

HSFR (1996) skriver att video brukas mer och mer för inhämtning av 

forskningsmaterial, t.ex. vid studier av samspelssituationer och kommunikation. 

Registrering med video gör det möjligt att i de här situationerna göra detaljanalyser, 

vilket ej kan uppnås via andra metoder. Videoanvändning i forskningssyfte kan 

emellertid orsaka en del problem. Inspelning med video har en närhet som andra 

datainsamlingsmetoder i ringa utsträckning innehar. Det är även farligt enkelt att bruka 

rent tekniskt, i och med det föreligger en fara att material som kan uppfattas som oerhört 

personligt och utlämnande insamlas på ett mindre övertänkt vis. Ett ansenligt och 

svåröverskådligt material kan fort insamlas, och det kan bli svårigheter att avidentifiera 

hela materialet. Videoinspelningar bör vara målfokuserade och genomgripande. 

Forskaren bör innan videofilmandet, bl.a. uttryckligt förklara varför video används före 

andra registreringsmetoder, definiera på vilket sätt data anses bearbetas, skapa en 

deltagarinformation och i vissa fall styrka eventuella inskränkningar i det här.      
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5 RESULTAT 

 

Nedan kommer en presentation av resultatet av genomförda observationer från de tre 

förskolorna. Resultatet bygger på tre olika situationerna som observerats: Samling, 

Påklädning och Samvaro inne och ute. Situationerna kommer att redovisas under 

huvudrubriken Bemötande. Huvudrubriken kommer att efterföljas av tre 

huvudkategorier som är enligt följande: Lärarlett (samling), Rutin (påklädning) och Ej 

lärarlett (samvaro). De tre huvudkategorierna kommer att utmynna i två underkategorier: 

Verbalt och Icke verbalt bemötande, under ovanstående kategorier kommer det att bildas 

ytterligare underkategorier. Barn och pedagogers namn som nämns i resultatet kommer 

att vara fingerade. 

 

 

Bemötande  

Lärarlett Rutin Ej lärarlett 

Verbalt Icke verbalt Verbalt  Icke verbalt Verbalt  Icke verbalt 

Bekräftelse 

Tillsägelser 

Tillsägelser 

Fysisk 

närhet 

Ofrivillig 
distansering 

Utmaning 

Bekräftelse 

Uppmaning 

Fokusbyte 

Bekräftelse 

Bekräftelse 

Konflikthant

ering  

Antagande 

Bekräftelse  

Genus 

Figur 1 Resultatöversikt 
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5.1 Lärarlett 

 

Här kommer de olika samlingssituationerna, men även en situation då barn och 

pedagoger pysslade, att redovisas i de två underkategorierna. Det förekom olika former 

av bemötande under de lärarledda samlingarna.  

5.1.1 Verbalt bemötande 
 

Det verbala bemötande mellan pedagoger och barn förekom i former av bekräftelse av 

barnen, tillsägelser, men också fysisk närhet mellan barn och pedagoger. De olika 

samlingarna och pysselsituationen varierade i längd och omfattning, men höll sig mellan 

ca 15- 25 minuter.  

5.1.1.1 Bekräftelse 

 

En tolkning är att pedagogerna bekräftade barnen på olika sätt under de olika 

situationerna, som observerades under dagarna som observationerna pågick. Den 

tydligaste formen av bekräftelse var där pedagogen antogs bekräfta barnen som 

personer. 

 
Annika (ped.): Lyssnade ni nu på vad Marcus sa nu? 

Linus: Jag hörde inte! 

Annika (ped.): Ska Marcus berätta en gång till? 

Jenny (ped.): Gör det, Marcus! När det står Marcus… 

Marcus: När det står Marcus på lappen... 

Jenny (ped.): När det står Marcus på lappen vad får Marcus göra då? 

Marcus: Ta en pepparkaka! 

Jenny (ped.): Så går det till. 

 
Maggan (ped.): Man kan ju vara tomtenisse (barnen fnissar) eller man kan vara 

pepparkaksgubbe eller pepparkaksgumma. 

Johanna: Jag ska vara tomtemor. 

Maggan (ped.): Man kan vara lucia, tärna eller man kan vara tomte, det får ni ju 

bestämma själva.  

Saga: Jag ska vara lucia. Alla flickor ska vara lucia.   

Jessica och Maggan (ped.): Det får man bestämma själv. 

Maggan (ped.): Du ska vara lucia. (riktat till Saga) 

  
Britta (ped.): Tommy vill du blått på utsidan eller vill du ha vitt? 

Tommy: Vitt 

Britta (ped.): Så då ska vi se. Då ska vi se. Då får du välja här, vill du ha en tomte 

eller en ängel på? 

Tommy pekar på ett ark med änglar på. 

Britta (ped.): Då tar vi en sån. Ska vi ta och klistra en sån, ska du göra det själv…? 

Klistra lite här.  

Tommy tar limmet och klistrar på ängeln. 
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Uttydningen av ovanstående citat kan vara att pedagogerna ser barnen som egna 

individer, och inte som gruppen pojkar eller gruppen flickor. Både pojkar och flickor 

upplevs bli bemötta på ett positivt sätt av pedagogerna.   

 

5.1.1.2 Tillsägelser 

 

Här upptäcktes skillnader av pedagogernas bemötande av pojkar och flickor. Tillsägelser 

till pojkarna upplevdes mer uppmanande, medan tillsägelser till flickorna tolkades som 

att de gavs i mjukare ton.  

 
En pojke påpekar att han blir petad på av kamraten som sitter bredvid honom på 

bänken. Pedagogen Kerstin säger då till pojken: Men Alvin det är ju bättre att du 

sätter dig på den sidan.  

Britta (ped.): Det är ju bättre att du sätter dig där.  

Kerstin (ped.): Då så händer inget, vet du. (Pekar på vänster sida om en förälder som 

sitter på golvet.) 

Britta (ped.): Jaaaa 

 

Sanna (ped.): Anna, får jag låna katten lite? 

Kerstin (ped.): För jag vet att du är så jätteduktig på att sjunga och du glömmer det 

om du leker med katten. 

Sanna (ped.): Får jag låna katten lite? Vad heter katten? 

Anna: Jag ska ha den.  

Sanna (ped.): Lägg den bakom ryggen, så får den sova lite! 

 

Den tolkning som görs utifrån ovannämnda citat leder till att observatörerna drar 

slutsatsen att pedagogerna inte tror sig kunna resonera med pojken, utan därför ger 

honom direktivet att flytta på sig. När det gäller flickan så upplevs det som att 

pedagogerna utgår ifrån att med flickor kan det resoneras. Utifrån det här antagandet, för 

pedagogerna då ett samtal med flickan istället för att de ger henne en direkt tillsägelse – 

lägg undan katten.  

 

Sammanfattningsvis upplevs pedagogernas verbala bemötande av pojkarna innefatta mer 

bekräftelse och omsorgstagande, samtidigt som pojkarna får mer uttryckliga tillsägelser. 

Pedagogernas bemötande av flickorna upplevs däremot vara mer i form av 

avståndstagande, då de inte ges samma möjligheter till fysisk närhet samt får mer 

resonerande tillsägelser. 

 

5.1.2 Icke verbalt bemötande  
 

Inom det icke verbala bemötandet av pojkar och flickor, observerades liknande 

situationer mellan pedagoger och både pojkar och flickor. Här fanns ögonkontakt, 

beröring, men även kroppspositionering.  

 

 



 24  

5.1.2.1 Tillsägelser 

 

Pedagogerna gav inte alltid verbala tillsägelser, utan det förekom även genom 

ögonkontakt eller beröring.  

 
Johanna kanar på soffkanten och sparkar ihop mattan. Hon får dock ingen tillsägelse 

eller notis från pedagogerna. När Johanna för andra gången sparkar ihop mattan 

reagerar Jessica (ped.) och tittar på Johanna, som då möter Jessicas blick, och Jessica 

nickar då åt Johanna och drar undan mattan med foten. Johanna återgår till att sitta i 

soffan.  

 

Ludvig sätter upp fötterna på bordet. Sanna (ped.) lägger sin hand på Ludvigs ben 

och på så sätt visar att hon vill att han ska ta ner fötterna. Ludvig tar ner fötterna utan 

att säga någonting.  

 

Ur situationerna gjordes tolkningen att det inte behövs ord för att tillrättavisa barnen. 

Pedagogerna uppfattades använda sig av det här på ett effektivt sätt, då ögonkontakt och 

beröring upplevdes som mjuka.  

 

5.1.2.2 Fysisk närhet 

 

Den ordlösa närheten uppfattades som något återkommande i samlingarna. Det var dock 

inte alla barn som fick möjligheten att uppleva den här närheten av pedagogerna.  

 
Anton som sitter i Maggans (ped.) knä, klänger och kramar på henne. Maggan 

besvarar känsloyttringarna med kramar och låter honom hållas. Maggan klappar 

Anton över håret. 

 

Här ses pedagogen erbjuda pojken närhet, men samtidigt ses samma pedagog inte 

erbjuda flickorna detsamma under våra observationer. Om det här innebär att pedagogen 

tycker att pojkar behöver mer närhet än flickor, eller om det enbart är en tillfällighet kan 

endast pedagogen svara på, men vår tolkning utifrån pedagogens beteende är att hon 

anser att pojkar behöver närhet i större utsträckning än flickor.    

 

5.1.2.3  Ofrivillig distansering 

 

Under observationerna uppfångades situationen, där en pojke blir ofrivilligt distanserad 

från övriga gruppen med hjälp av pedagogen och hennes placering.  

 
Jessica (ped.) kommer in och försöker sätta sig bredvid Mattias, han vill inte det. 

Jessica tittar på honom med oförstående blick. Mattias fortsätter neka, så Jessica 

sätter sig på andra sidan om honom. /---/ Jessica (ped.) sitter med ryggen åt Mattias i 

hörnet av soffan, vilket gör honom helt distanserad från övriga gruppen. Maggan 

(ped.) uppmärksammar inte heller Mattias som sitter tyst i hörnet under hela 

samlingen.  
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Vår tolkning av det här är att pojken upplevs bli distanserad från gruppen, då pedagogen 

sitter med ryggen åt honom och inte heller involverar honom i samlingen. Det här kan 

leda till att pojken blir avståndstagande, men då vi i egenskap av observatörer inte 

känner barnen kan det möjligtvis vara så att pojken i fråga inte tycker om att delta i 

samlingen, utan trivs med att sitta i hörnet av soffan. Pojken är på så sätt deltagande i 

samlingen utan att vara att aktiv.  

 

Sammanfattningsvis kan det tolkas som att det icke verbala bemötandet ges i samma 

utsträckning till pojkar som till flickor.   

  

5.2 Rutin 

 

De observationer som gjordes i tamburen gav olika situationer av bemötande av barnen. 

De kommer att redovisas i verbalt och icke verbalt bemötande med tillhörande 

underkategorier. 

 

5.2.1 Verbalt bemötande 
 

De konversationer som fördes i tamburen innehöll både utmaningar, bekräftelse och 

uppmaningar. De olika situationerna varierade mellan 20-25 min. 

 

5.2.1.1 Utmaning 

 

Det fanns tillfällen då observationerna upplevdes visa att pedagogerna utmanade de 

traditionella könsmönstrena i sitt bemötande av barnen. 

 
Barn och pedagoger står ute i den lilla tamburen (där videokameran inte kunde 

användas) och en av pedagogerna hjälper barnen med kläderna. 

En flicka står vid sin hylla och får hjälp av Sanna (ped.).  

Sanna (ped.): Vilken snygg overall och sen tar vi dina coola vantar. 

Sanna (ped.) går vidare till en pojke för att hjälpa honom. 

Sanna (ped.): Och så de snygga byxorna på. 

 

Gerd (ped.) sitter på en bänk i tamburen och har precis hjälpt en pojke med sin 

overall, Nicklas kommer då in från gården och stället sig hos Gerd.   

Nicklas: Vad ska vi göra? 

Gerd (ped.): Va? 

Nicklas: Vad ska vi göra? 

Gerd (ped.): Ska vi gå ut och se vad vi ska göra för något, vad kan vi göra ute tror 

du? 

Gerd hjälper en av de kommande pojkarna med overallen och mössan. 

Louise som har varit ute kommer ingående och frågar Gerd (ped.). 

Louise: Vad ska vi göra ute? 

Gerd (ped.): Vad tycker du vi ska göra ute? 

Louise: Leka i sandlådan. 

Gerd (ped.): Ska vi, ska vi ta fram grävskopan? 
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Flera barn: Jaaaa 

Gerd (ped.): Ska vi se om det går att gräva, så kan vi ju öppna byggen med ju eller 

hur? 

 

De traditionella könsmönstrena som kan ses i förskolan upplevs här utmanas av 

pedagogerna. Pedagogerna väljer att benämna barnens kläder med mer neutrala ord i 

stället för de vanligaste. När barnen frågar vad de ska göra väljer pedagogen att samtala 

med båda barnen och ge dem ett gemensamt förslag till en aktivitet. Pedagogen väljer en 

leksak som kan anses som manlig, men gör den könsneutral då både en flicka och pojke 

ingår i gruppen barn som ska leka med den.  

 

5.2.1.2 Bekräftelse 

 

Pedagogerna bekräftar och motiverar barnen på ett positivt sätt. Pedagogerna upplevs ge 

barnen bekräftelse på att alla är lika viktiga. 

 
Ute i tamburen står Theo och kämpar med sina överdragsbyxor.  

Jenny (ped.) ser detta och sätter sig på huk en bit framför Theo och ser på honom 

med ett leende. 

Jenny (ped.): Hur går det Theo? Du det ser knas ut på byxorna, Kom!  

Theo går fram till Jenny som sitter på knä på golvet. Anders kommer och ställer sig 

bredvid Theo och Jenny. 

Anders: Kan du? (håller fram ändarna på sitt skärp och vill ha det knäppt) 

Jenny (ped.): Nu var det Theo först, vänta. Titta Theo har fått sådär som du brukar få 

med byxorna mellan benen, va, då blir det ju tokigt att dra upp byxorna. Jenny 

hjälper Theo med att knäppa upp hängslena på byxorna och dra dem tillrätta. 

Anders: Jaaaa, Yeees, Anders lyckas knäppa skärpet själv.  

Jenny vänder sig om och ser på Anders. 

Jenny (ped.): Yees, bra jobbat! 

 

Det som utspelas i den ovanstående observationen upplevs som att pedagogen här visar 

de båda pojkarna att hon har sett dem, men att hon började med den första pojken och då 

får pojke nummer två vänta på sin tur. När hon sedan är klar med den första pojken 

flyttar hon över sitt fokus på den väntande pojken som under tiden har klarat uppgiften 

själv. Hon upplevs här enligt oss dela pojkens glädje och uppmuntrar honom på ett bra 

sätt genom att besvara hans känsloyttringar. 

 

5.2.1.3 Uppmaning 

 

Tamburen är en plats där många olika saker ska klaras av på samma gång så som 

toalettbesök, påklädning, men även väntan för barnen innan de får gå ut.  

 
Det är i början av tamburvistelsen och en pedagog försöker fånga en pojkes 

uppmärksamhet. 

Maggan (ped.) tar Simon i handen och frågar om han varit och kissat… Simon svarar 

inte utan pratar vidare men Filip. Maggan (ped.) tar då Simon i armen och frågar 

igen, men hon får inget svar och kräver då ögonkontakt av Simon genom att säga: 

Maggan (ped.): Titta på mig. 
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Simon tittar då på Maggan (ped.) och hon frågar igen om han varit och kissat.  

Simon: Nej. 

Maggan (ped.): Då gör du det där. (pekar mot toaletten och skickar iväg Simon dit) 

 

Jessica har precis hjälpt en flicka på med sin overall då hon vänder sig om mot två 

pojkar som står och busar. 

Jessica (ped.): Nu tror jag att de här herrarna är färdiga. 

Jessica (ped.) särar på pojkarna genom att lägga sin hand på den ena pojken.  

Jessica (ped.): Kim går och klär på sig, där borta är din plats. (leder Kim mot sin 

hylla med en lätt puff i ryggen.  

 

I de ovanstående observationerna som har gjorts framträder en upplevd bild där pojkar 

får den största delen av uppmaningarna från pedagogerna, då flickorna sköter sina 

toalettbesök och påklädning på egen hand. En detalj som uppfattas är även det att 

pojkarna i större utsträckning får handgripliga uppmaningar. Våra tolkningar utifrån 

observationerna är det att pedagogerna anser att pojkarna behöver mera fysiska 

tillrättavisningar. 

 

Sammanfattningsvis så upplevs det som att pojkarna lättare blir distraherade av olika 

företeelser i samband med tambursituationen, och då anses behöva mer kontinuerliga 

uppmaningar eller liknande angående påklädnad och toalettbesök. Flickorna i sin tur 

anses kunna hantera det här på egen hand och därför inte får samma verbala 

uppmaningar av pedagogerna. 

5.2.2 Icke verbalt bemötande 
 

Observationerna gav vissa situationer där barn och pedagoger kommunicerade utan ord. 

Det mest framträdande var när pedagogerna bytte fokus mellan barnen och när 

pedagogerna bekräftade barnen.  

 

5.2.2.1 Fokusbyte 

 

Påklädningsmomentet är oftast det som bidrar till de flesta kommunikationstillfällena i 

tamburen. Här sågs även moment där pedagogerna bytte fokus mellan barnen, vilket kan 

uppfattas som särskiljande.  

 
Jessica (ped.) sitter på knä och hjälper Olivia med hennes kläder då Saga kommer 

fram till dem och håller upp sina vantar och visar att hon vill ha hjälp. Jessica (ped.) 

släpper då kontakten med Olivia och lägger sitt fokus på Saga och hjälper henne med 

hennes vantar. 

 

Maggan (ped.) sitter och hjälper Simon med sina termobyxor, Anton kommer fram 

till henne och hon vänder då sitt fokus till honom, men Maggan fortsätter att ta på 

Simon sina byxor.  

Maggan (ped.): Du Anton ska jag hjälpa dig med overallen? 

Vidare fortsätter Maggan med att klappa Anton på kinden. Maggan vänder sig åter 

till Simon och pratar med honom, Anton börjar klänga på Maggan och hon vänder 

sig om och säger hans namn. Anton fortsätter att pussa Maggan på kinden, Maggan 

pratar med Johanna samtidigt som hon hjälper Simon med jackan. Anton fortsätter 
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att klänga och gosa med Maggan som nu helt släpper kontakten med de andra barnen 

och besvarar gosandet från Anton.  

 

 Ur de två ovanstående observationerna kan en tolkning göras att pedagogerna känner att 

de har svårt att hålla fokus på bara ett barn i taget, när de har alla de andra barnen runt 

omkring sig. Samtidigt kan ett scenario av utskiljning framskiljas då pedagogerna väljer 

att besvara vissa barns bemötande och andra barns inte.  

 

5.2.2.2 Bekräftelse 

 

Pedagogerna bekräftar barnen både med och utan ord. Det är med ögonkontakt och med 

handlingar.   

 
Det är fullt med barn i tamburen och pedagogerna slits åt olika håll och alla vill ha 

hjälp. 

Johanna kommer springande mot Maggan (ped.) som vänder sig om och hjälper 

henne att ta fram hennes kläder utan att säga ett enda ord. 

 

I den här observationen kan det utläsas att pedagogen antar sig veta vad flickan vill ha 

hjälp med. Hon frågar inte utan plockar automatiskt fram flickans kläder. Vi upplever att 

hade det varit en pojke hade han troligen fått en fråga om vad han ville ha hjälp med, 

utifrån våra observationer ute i tamburen.  

 

Sammanfattningsvis fås uppfattningen av att pedagogerna antar att flickor i större 

utsträckning har ordning på sig och sina saker, därför anses de kunna klara momenten i 

tamburen själva med viss assistans. Det här i motsats till pojkarna som pedagogerna 

upplevs anta behöver mycket mer hjälp i form av påputtning och handräckning. Det 

uppfattade resultatet av pedagogernas antaganden blir att de har lättare att byta fokus 

mellan barnen, då pojkarna behöver mer hjälp och får därav mer fysisk närhet och 

beröring. 

 

5.3 Ej lärarlett 

 

Samvaro mellan barn och pedagoger är något som pågår under hela dagen på förskolan, 

och de observationer som gjordes under barnens fria tid gav situationer av bemötande av 

både det verbala och icke verbala slaget. 

 

5.3.1 Verbalt  
 

Under den fria tiden på förskolan observerades flera olika situationer där pedagogerna 

var deltagande i barnens aktiviteter. Det förekom både samtal, samarbete mellan 

pedagog och barn, men även konflikthantering. 
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5.3.1.1 Bekräftelse 

 

Pedagogerna uppvisade utifrån tolkningarna av observationerna en kunskap om att 

känna in barnens känslotillstånd på, och utifrån det kunna bekräfta barnen. 

 
Barnen är ute på gården och leker, Mikael leker i en eka som står på gården. Han 

hoppar mellan sittbryggorna, men de är hala av fukt och han halkar och slår i ryggen. 

Britta (ped.) hör att Mikael börjar gråta och kommer fram till honom, hon hjälper 

honom upp på kanten och förklarar med mjuk röst: 

Britta (ped.): Jag vet att det gör ont när man slår i ryggen så. Ska vi gå in och hämta 

något kallt och lägga på ryggen? 

Mikael skakar på huvudet och mumlar lite. Britta lyfter lite på Mikaels jacka och 

tittar där han säger att han har ont. Hon klappar lite med handen och säger: 

Britta (ped.): Jag förstår att det gör ont, men gör det ont om du rör dig eller går 

också? 

Mikael skakar på huvudet, Britta står hos Mikael en stund innan han självmant 

hoppar ner ur ekan och springer iväg.  

 

Barnen och en av pedagogerna sitter inne i ett rum och leker. En av de andra 

pedagogerna kommer och går genom rummet och går ut genom en dörr ut till 

lekhallen utanför, för att hon ska hämta något. Thelma kommer efter henne och vill 

följa med men hinner inte i fatt henne utan blir stående vid dörren och gråter. Anders 

(ped.) ser att Thelma som står vid dörren är ledsen och ropar på henne. 

Anders (ped.): Kom Thelma. 

Thelma kommer och sätter sig i Anders famn och han talar tyst med henne och 

kramar om henne. Thelma lugnar ner sig och sitter kvar i Anders knä. Anders 

fortsätter tala lugnt och mjukt med Thelma och kramar om henne då och då för att 

försäkra sig om att det är bra. 

 
En kort sekvens är då Anders sitter på huk i sandlådan hos tre flickor som leker i ett 

litet hus i sandlådan. Han småpratar med dem om det de leker i huset. 

 

Samtliga tre observationer går att tolka så att pedagogerna känner in barnens 

känslotillstånd och inser att barnen behöver bekräftelse i just den stunden. I den första 

observationen så låter pedagogen pojken få bekräftelse i att han har ont och hon försöker 

inte heller prata bort hans tårar och känslor. Den andra observationen visar även den på 

en känsloförståelse, och behovet av att få sina känslor bekräftade och sedan få känslan 

av att blir tröstad. Under den tredje observationen så visar pedagogen att han har förstått 

flickornas lek, i och med det så bekräftar han flickorna att deras lek är bra. Pedagogerna 

gör inte enligt tolkningen någon skillnad mellan pojkar och flickor, då de inte pratar bort 

pojkens känslor och inte blir övertröstande när det gäller flickans tårar. 

 

5.3.1.2 Konflikthantering 

 

Något som det finns mycket av på en förskola är konflikter i olika utspelanden. Hur 

pedagogerna bemöter dem skiljer sig åt, men i observationerna fanns det en situation 

som belyser det jämlika bemötandet. 

 



 30  

Barn och pedagoger är ute på baksidan av gården och leker. Anna sitter i gräset och 

gråter. Louise (ped.) ser det här och går bort till henne och sätter sig på huk hos 

henne. 

Louise (ped.): Vad är det Anna? 

Anna: Tobias knuffade mig. Tobias knuffas. 

Louise (ped.): Knuffade han dig? Vi får prata med Tobias, det får vi göra. Så får man 

ju inte göra, gjorde det ont någonstans? 

Anna: Ja, där på benet.  

Louise (ped.): Gör det ont i benet? Ska vi titta på benet? Var gör det ont? Ska vi titta, 

kan du peka? 

Anna: Där (pekar på benet)! 

Louise (ped.): Där? Ska vi kolla? Ska vi blåsa? Känns det bättre? 

Anna: Tobias knuffa. 

Louise (ped.): Det får man ju inte göra. Vi får gå och prata med Tobias. Kom här 

borta är Tobias. Vi får gå och prata med Tobias. 

Tobias: Förlåt! 

Louise (ped.): Tobias vad sa vi förut om att puttas? Det gör ju jätteont om man trillar 

och slår sig. Man får vara snälla mot varandra.  

Tobias: Men vet du vad Pontus putta hon från cyklen som jag hade, den (pekar på 

cykeln). 

Louise (ped.): Men Anna sa att det var du som hade puttat henne, hon fick jätteont på 

sitt ben. 

Tobias: Då blåser jag på hennes ben (hukar sig ner och blåser på Annas ben). 

 

Den här observationen visar enligt tolkningen på en hög medvetenhetsgrad hos 

pedagogen i sitt bemötande av barnen. Hon väljer inte att inta en försvarsställning med 

flickan mot pojken, men inte heller en attackställning mot pojken. Hon väljer att bemöta 

barnen på ett neutralt sätt och bemöter barnen på deras nivå, barnen får själva tänka efter 

vad som har hänt och hur man ska lösa detta. Barnen visar att de kan känna in varandras 

känslor och det slutar här med att pojken ber om ursäkt och blåser på sin kompis ben. 

 

Sammanfattningsvis görs en tolkning av att pedagogerna kommunicerar med de berörda 

barnen utan att avbryta de övriga barnen i gruppen i deras lek. Det upplevdes som att 

pedagogerna hanterade olika situationer likartat oavsett om det rörde en pojke eller 

flicka.  

5.3.2 Icke verbalt 
 

Det observerades situationer som skilde sig från varandra genom att pedagogernas 

upplevda tankar om barnens vilja eller icke vilja till olika aktiviteter framkom tydligt.  

 

5.3.2.1 Antagande 

 

Under observationerna framträder en bild av pedagogernas tankar om vad barnen kan 

och inte kan. En sådan bild framträdde tydligt under observationen ute på gården. 

 
Britta (ped.) och Alva är ute på gårdens baksida vid en eka som står på en kulle. Alva 

går upp på kullen och stannar vid ekan. Britta (ped.) går fram till Alva och frågar inte 
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henne om hon vill upp i ekan eller ger henne möjligheten att försöka själv. Britta 

(ped.) tar Alva i famnen och lyfter upp henne i ekan. 

 

Den tolkningen som görs av den här observationen är den att pedagogen antar att flickan 

inte kan ta sig upp i ekan på egen hand och därför behöver hon hjälp, även att flickan 

inte uttryckligen sagt att hon vare sig vill eller inte vill upp i ekan. Utifrån den här 

situationen så ska det påtalas att just den här pedagogen och flickan verkar ha en nära 

relation, då flickan tillbringar mycket tid i närheten av pedagogen.   

5.3.2.2 Bekräftelse 

 

Det finns många sätt att bekräfta ett barn på oavsett om det är en pojke eller flicka. Det 

kan göras med ord, men även utan ord som denna observation visar. 

 
Det är lugna stunden efter lunch och barnen sitter i ett rum och leker med Anders 

(ped.). Tina som suttit på en plastborg bredvid Anders och lekt, tittar på honom 

medan hon sätter sig ner på golvet. Anders (ped.) tittar på Tina och ler mjukt och 

bekräftar att han ser henne, då hon sätter sig på golvet intill honom. 

 

Här görs tolkningen att pedagogen förstår att barnet söker bekräftelse genom att söka 

pedagogens blick, och pedagogen besvarar den och på så sätt ger henne den bekräftelse 

hon behöver, att det är okej att sätta sig ner bredvid pedagogen.  

 

Sammanfattningsvis upplevs här att pedagogerna uppfattar barnen olika. Den ena 

pedagogen anses tro att flickan vill leka i ekan, men inte har kapaciteten att ta sig upp 

själv, medan den andra pedagogen inte upplevs göra någon skillnad på om barnet vid 

hans sida är en pojke eller flicka. 
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6 DISKUSSION 

 

Här följer en diskussion av arbetets resultat i relation till teorier och övrig fakta. Arbetets 

implikationer kommer att belysas och diskuteras och förslag på framtida forskning 

framhålls.   

 

6.1 Metoddiskussion 

 

I föreliggande studie fann observatörerna att observation med videokamera var det mest 

optimala. Månsson (2000) skriver i sin studie att videoobservationer är den bästa 

metoden att använda när samspel mellan människor ska studeras. Månsson fortsätter 

med att uttrycka att vid videoinspelning ges möjligheten att fånga både verbala och icke 

verbala samspelsformer. Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) tar upp att 

videoobservationer underlättar koncentrationen kring ämnet som har för avsikt att 

observeras, vilket inte brukar bli fallet vid observation med papper och penna. Vi gjorde 

valet att använda videokamera med tanke på situationerna som vi skulle observera. Ifall 

vi hade valt att använda enbart papper och penna, så skulle vårt insamlade material blivit 

knapphändigt och fragmenterat.   

 

Både Månsson (2000) och Einarsson och Hammar Chiriac (2009) visar på fördelar med 

videoobservationer. Några av de omnämnda fördelarna är att minspel, ögonkontakt samt 

kroppsspråk kan uppfattas. Författarna nämner även att observatören kan återgå till 

filmen obegränsat antal gånger. Månsson (1996) visar dock i en tidigare studie att det 

även finns nackdelar med videoobservation, som att gruppens storlek kan påverka 

negativt då det kan vara svårt att fånga ögonens känslouttryck då det inte går att komma 

tillräckligt nära. Månsson påtalar även att observatören kan samla på sig ett alltför stort 

och omfattande material. Einarsson och Hammar Chiriac (2009) belyser även de, att vid 

observation med videokamera så kan observatören få ett material som vid bearbetningen 

känns allt för omfattande och arbetet blir överväldigande stort. Fördelarna som vi 

upplevde med videoobservationerna var att vi kunde se en större del av den observerade 

situationen, men nackdelarna var att det var svårt att fånga alla samtal mellan barn och 

pedagoger som pågick på grund av individmängden samt yttre omständigheter som vind 

och trafik m.m. När det gäller materialets storlek så blev det omfattande, och tog mycket 

tid till förfogande när det gäller transkribering och analys.  

 

På vilket sätt eller om videokameran påverkade pedagoger och barn är svårt att bevisa, 

men Pramling Samuelsson och Lindahl (1999) uppger att flera vuxna upplever en stress 

av att bli filmade. De kan påverkas av videokameran så att de inte kan uppträda som 

vanligt. Observatören bör initialt hålla sig i utkanten av situationen, för att successivt 

flytta sig närmare de som ska filmas. Det bästa hade varit om observatörerna hade haft 

möjligheten att låta pedagoger och barn bekanta sig med videokameran en tid innan 

själva observationerna. Wahlström (2003) skriver att hennes personal fick möjligheten 

att bekanta sig med videokameran, och det här underlättade sedan själva observationen 

av verksamheten. Vår upplevelse av observationstillfällena var att barnen inte verkade 
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påverkas av videokamerans närvaro, medan vissa pedagoger upplevdes mer påverkade 

av videokameran, vilket kan leda till förändrat agerande samt mer återhållsamhet. Ifall vi 

hade haft möjligheten att låta pedagogerna vänja sig vid videokameran innan 

observationstillfällena, så kanske deras agerande hade blivit annorlunda, och om 

pedagogerna hade varit mer insatta i vårt syfte med arbetet kan resultatet ha blivit 

annorlunda. En del pedagoger kanske kan ha varit mer uppmärksamma på hur de 

bemötte flickor och pojkar i och med att de visste att arbetet hade ett genusperspektiv, 

och det här kan ha haft en påverkan på resultatet.  
 

6.2 Resultatdiskussion 

 

I den observationsstudie som har genomförts angående pedagogernas bemötande av 

barnen med fokus på genus förekom vissa skillnader, som t.ex. vid påklädning och 

samlingssituationer. 
 

6.2.1 Lärarledda situationer 
 

De lärarledda situationerna gav exempel på både verbala och icke verbala bemötanden 

av flickor och pojkar.  

 

6.2.1.1 Verbalt bemötande 

 

Talutrymmet vid samlingen rör sig om samtal mellan pedagog och pojke. Det här är 

någonting som Månsson (1996, 2000) och Odelfors (1999) tar upp, båda menar att 

pojkar mer spontant tar talutrymme, vilket i sin tur bekräftas av pedagogerna som 

vidareutvecklar samtalet. Situationer som observerades styrker det som ovanstående 

författare skriver. En av situationerna visar på ett samtal mellan en pojke och en 

pedagog, där pedagogen ger pojken möjligheten att själv välja mellan tomtar och änglar. 

Pedagogen upplevs neutral då den inte lägger någon värdering i pojkens val. Tolkningen 

görs att den här pedagogen utmanar de traditionella könsaspekterna, då hon tvärtemot 

det som Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) skriver om i sin studie, att 

pedagoger ger vissa leksaker manliga karaktärsdrag. Jonsson (2009) säger, för att slippa 

de här maskulina/feminina egenskaperna hos leksaker, har Mälardalens högskola skapat 

en ny kurs i leksaksdesign, där eleverna har fått i uppdrag att skapa könsneutrala 

leksaker. De här leksakerna visades upp på en gala i Eskilstuna i december 2009. 

Leksakerna bestod av en notvägg med mjuka notfigurer, som ska hjälpa små barn att 

uppleva toner och ljud och också glädjen i att skapa egna musikslingor. Det var även en 

byggbar spelplan med namnet ”Kubiq”, där barnen får forma egna spelplaner till 

frågesportsspelet. Den tredje och sista leksaken är ”Creo” de formbara ormarna i tyg, de 

här är till för att utveckla barnens kreativitet då de tänkte stimulera till skapande 

konstruktioner. 

 

Då det gäller uppmaningar och tillsägelser förekom situationer, när pedagogerna gav 

barnen tillrättavisningar i mer uppmanande form med efterföljande förklaring. Andresen 
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(1990) säger utifrån sin analys att flickor får fler tillsägelser, men utifrån de observerade 

situationerna upptäcktes att både flickor och pojkar fick tillsägelser i ungefär samma 

utsträckning. Vi observatörer uppfattade att pedagogerna i motsats till vad Brodin och 

Hylander (2007a) skriver, ansåg sig kunna resonera med både flickor och pojkar.   

 

6.2.1.2 Icke verbalt bemötande 

 

Tillsägelser kan även ske icke verbalt, då barnen genom ögonkontakt och beröring 

förstod att de ombads ändra sitt beteende. Ett exempel från observationerna var då en 

flicka genom ögonkontakt med pedagogen förstod att hon skulle låta bli att sparka på 

mattan.  

 

Vi såg påtagliga kontaktsituationer mellan barn och pedagoger. Det rörde sig om bl.a. 

kramar, klapp på kinden och allmänt gosande. Initialt hade vi uppfattningen att det 

skulle vara mestadels flickor som ingick i de här situationerna, men observationerna gav 

det motsatta resultatet då barnen som ingick i de här situationerna till övervägande delen 

var pojkar. Det här är helt i överensstämmelse med Månssons (1996, 2000) studier, som 

visar på att flickor i allt mindre utsträckning får någon form av närhet och beröring från 

pedagogerna. När vi observatörer tittar på pedagogernas handlande utifrån Olofsson 

(2007), så ser vi å ena sidan en positiv utveckling då pojkar behöver mer emotionell 

närhet, men å andra sidan en negativ utveckling i bemärkelsen att flickor inte fick det i 

så stor omfattning under våra observationer. Frågor som har väckts under 

resultatanalysen är om den här fördelningen av pedagogernas uppmärksamhet och närhet 

till flickor och pojkar, är något som har växt fram under de senaste åren i och med de 

många genusarbetena eller om det är något temporärt. Leder det till något positivt för 

både flickor och pojkar i framtiden, eller kommer det att leda till att vi helt och hållet 

vänder på systemet så att det kvinnliga blir normen för samhället? 

 

Andresen (1990) skriver i sin analys att flickor blir nonchalerade, men vi fann en 

situation vid en samling som helt skiljer sig från Andresens analys, då vi observerade en 

pojke som blev ignorerad av pedagogerna. Då den ena pedagogen vände pojken ryggen, 

och den andra pedagogen inte uppmärksammade pojken någon gång under samlingen. 

En tolkning som vi gör utifrån det här är, att pojken kan uppfatta det som att pedagogen 

vill distansera honom ifrån den övriga gruppen. Pedagogen uppfattas ha en vänlig 

ögonkontakt med pojken de få gånger som hon tittar på honom. Det här sänder pojken 

dubbla signaler, vilket kan göra honom konfunderad. Brodin och Hylander (2007b) tar 

upp att när barn tolkar vuxnas känslomässiga budskap, så kan de bli förbryllade om den 

vuxne sänder olika signaler med röst, mimik och kroppsspråk. De här känslorna barnet 

har lagrat i sitt känslominne påverkar framtida möten med andra individer.  
 

6.2.2 Rutin 
 

Stunderna i tamburen gav upphov till olika situationer, där pedagogerna interagerade 

med flickor och pojkar både verbalt och icke verbalt.  
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6.2.2.1 Verbalt bemötande 

 

Under påklädningen samtalade två barn, en flicka och en pojke, och en pedagog om 

utomhusaktiviteterna. De två barnen undrade vad som skulle ske ute på gården. 

Pedagogen svarade då att de kunde ta fram en grävskopa och kanske öppna byggen 

”förråd”. I och med det så anser vi att pedagogen könsneutraliserar grävskopan som 

leksak. I enlighet med Nelson och Svensson (2005) erbjuder pedagogen barnen en väg in 

på ett neutralt lekområde, då pedagogen könsavidentifierar grävskopan till enbart en 

leksak. På så sätt öppnar pedagogen vägen för samlek mellan barnen oavsett kön. Det 

här menar även Paulsson och Öhman (1999), att då flera barn samlas runt samma 

leksaker leker de tillsammans. Vi tycker även att den här pedagogen utmanar de 

traditionella könsaspekterna då hon tvärtemot, vad Ärlemalm-Hagsér och Pramling 

Samuelsson (2009) omnämner i sin studie som betonar att pedagoger benämner en del 

leksaker utifrån den manliga normen. Jonsson (2009), som tidigare nämnts, har skrivit 

om studenter vid Mälardalens högskola som fått tillverka könsneutrala leksaker under 

sin kurs i leksaksdesign. De könsneutrala leksakerna har skapats för att slippa de 

maskulina/feminina egenskaper hos leksaker som finns i dagsläget.  

 

När pedagogen hälsar, tillrättavisar, gullar, men även skojar med barnen så uppstår allt 

som oftast ett bemötande, som både är verbalt och fysiskt i form av någon beröring. 

Månsson (1996) påvisar att vid situationer i exempelvis tamburen, så förekommer i stor 

utsträckning mycket interaktion mellan barn och pedagoger både med ord och fysisk 

kontakt. Under observationerna blev vi uppmärksamma på att just den här formen av 

bemötande var vanlig mellan pedagoger och pojkar, då flickorna till största delen klädde 

på sig själva. Pojkar blev mer allmänt tillfrågade om de hade gjort nödvändiga 

toalettbesök. Det här skedde oftast med både verbala frågor och sekvenser då pedagogen 

handgripligen tog tag i pojkarna. Det är någonting som vi också har funnit i Månssons 

(1996) studie, där hon skriver om att flickor antas kunna klara påklädningen samt 

avklädningen på egen hand, i och med det så minskar deras kontakter både verbalt och 

med beröring med pedagogerna. En situation som belyser det här är då en pojke står i 

tamburen och ska ta på sig sina ytterkläder, och pedagogen uppmärksammar att han har 

bekymmer med sina byxor. Pedagogen bekräftar att hon har sett honom genom att 

erbjuda honom hjälp.  

 

Under påklädningen så förekommer kommunikationen med pojkarna mer som 

tillsägelser och uppmaningar om att gå och kissa och klä på sig m.m. Det är något som 

skiljer sig från det Andresen (1990) påtalar i sin analys, där hon påvisar att det är 

mestadels flickorna som får tillsägelser. Vi fann att under påklädningen så samspelade 

flickor med pedagogerna via samtal i viss utsträckning.  Månsson (1996) synliggör i sin 

studie att i och med föreställningen om att flickor kan klä på sig själva, så berövas de 

många tillfällen till samspel med pedagogerna, då de är mer upptagna med att assistera 

pojkarna både verbalt och fysiskt. Det går att se vissa likheter med förarbetet med 

förskolan Tittmyran/Björntomten, där pedagogerna vid observationerna blev varse sitt 

beteende gentemot flickor och pojkar (Wahlström, 2003).  
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6.2.2.2 Icke verbalt bemötande 

 

I tamburen vistas alla barn samtidigt och de kräver i större eller mindre grad 

pedagogernas uppmärksamhet. Enligt Brodin och Hylander (2007a) är kontakter med 

pedagogerna en viktig del i barnens utvecklingsprocess, och det är vikigt att både barn 

och pedagoger deltar på lika villkor. Utifrån det här görs av oss en tolkning, att då 

pedagogerna byter fokus mellan barnen och på så sätt bryter kommunikationen, kan de 

sända en signal till barnen att de är olika viktiga för pedagogerna. Den här signalen i sin 

tur kan leda till att barnen på längre sikt utvecklar en dålig självkänsla. I ett av exemplen 

vänder sig pedagogen upprepade gånger till en och samma pojke, trots att hon från 

början hjälpt en annan pojke och flicka. De här barnen kan få känslan av att vara mindre 

viktiga för pedagogen än pojken som hon vänder sig till.    

 

En annan situation i tamburen där pedagogen tolkas som att hon förstår flickans önskan 

utan att hon behöver uttrycka sig verbalt, är då en av flickorna närmar sig pedagogen 

och hon automatiskt vänder sig mot flickans plats och tar ner hennes kläder. Om samma 

situation hade utspelats med en pojke och en pedagog hade han då blivit bemött på 

samma sätt? Vår egen tolkning av det här är att han inte hade blivit det, utan han hade 

troligtvis fått frågan om han hade velat ha hjälp med någonting och sedan även fått 

fysisk hjälp med påklädningen. Vi gör den här tolkningen utifrån Månssons (1996) 

studie vars resultat visar på att flickor får klara på- och avklädning mer självständigt, 

medan pojkar får mer hjälp av pedagogerna.    

 

6.2.3 Ej lärarlett 
 

Verbal och icke verbal kommunikation mellan barn och pedagoger är självklara inslag i 

förskolans vardag både inne och ute.  

 

6.2.3.1 Verbalt bemötande  

 

Observationerna gav olika situationer som kan tolkas som att pedagogerna var duktiga 

på att läsa av barnens känslor, och utifrån det här bemöta barnen på rätt sätt. Brodin och 

Hylander (2007b) omtalar att när pedagogen tonat in rätt känsla hos barnen, och bemöter 

dem därefter så lugnar barnen lättare ner sig. Om pedagogen ska klara av det här så 

behöver den vara mottaglig för barnens olika känslotillstånd, men ifall pedagogen själv 

är påverkad av egna känslor så fungerar inte känslobemötandet på ett optimalt vis. Ett 

exempel på känslointoning är då en pojke ramlar och slår sig ute på gården. Pedagogen 

bekräftar det genom att prata med pojken och säger att hon förstår att han har ont.  

 

Ett annat exempel är då en pedagog sitter i sandlådan och samtalar med flickorna som 

leker.  Månsson (2000) menar att när vuxna inte är helt inblandade i situationer, så gör 

flickor fler försök till kommunikation med pedagogerna vilket oftast leder till samtal. I 

de förskolor som vi observerade, så upplevde vi inte att pedagogerna påverkade barnen i 

sitt val av lekmaterial varken ute eller inne. Under en av leksituationerna utomhus 

uttalade sig en pedagog om att pojkar leker mer tufft och våldsamt, men nämnde även att 
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flickor också kan göra det. Liknande uttalande återfinns i Månssons (1996) studie, där en 

pedagog påtalar att pojkar anses vara stökigast. Detta är någonting som Josefson (2006) 

skriver om angående genusbegreppet att flickor och pojkar förväntas vara på ett speciellt 

sätt, vilket oftast omedvetet lärs ut av pedagogerna.  

 

Ett av resultaten vi fastnade för var en situation mellan en pedagog och en pojke och en 

flicka i en konflikt utomhus. Vi har tidigare själva upplevt att den vanligaste lösningen 

på en liknande konflikt hade varit att pedagogen gått fram och tagit tag i pojken, och 

sedan med en aning höjd röst förklarat att så får han inte göra utan vi ska vara snälla mot 

våra kompisar, sedan hade pojken troligtvis blivit ombedd att be om förlåtelse. Här finns 

likheter med det som Arvidsson och Öhman (1999) skriver om utifrån sina 

observationer, att enskilda pojkar får den övervägande delen av tillsägelserna från 

pedagogerna. Då pedagogen ute på gården skulle hjälpa barnen att lösa konflikten, så 

intog hon en neutral ställning då barnen var av skilda åsikter. Konflikten handlade om att 

flickan sade att pojken hade knuffat henne. Här såg vi att pedagogen bekräftade flickan, 

tillsammans gick de för att prata med pojken. Under det här samtalet så höll sig 

pedagogen neutral, då hon inte å ena sidan tog flickans parti och genast började skälla på 

pojken, men å andra sidan tog hon heller inte pojkens parti, då hon bekräftade att flickan 

hade ont. Pedagogen satt ner på huk och samtalade lugnt med båda barnen, och lät 

pojken själv ge sin sida av vad som hade hänt och självmant komma fram till en lösning, 

vilken i det här fallet blev att blåsa på kompisens ben. Här kan vi dra paralleller till det 

som Wahlström (2003) tar upp om att utveckla nya egenskaper hos pojkar och flickor. 

Pedagogen i det här fallet låter pojken själv förstå hur flickan känner och på så vis kan 

han utveckla en känsla av empati.  

6.2.3.2 Icke verbalt bemötande 

 

En situation som förekom under observationerna var då en pedagog hjälpte en flicka ute 

på gården, utan att flickan hade bett pedagogen om hjälp. En tolkning som kan göras 

utifrån den här händelsen är, att pedagogen eventuellt tror att flickor vill och behöver ha 

hjälp vid fysiska situationer. Det här är någonting som Olofsson (2007) redovisar i sitt 

arbete då hon skriver att flickor får mer närhet, men till viss del fråntas möjligheten att 

vara självständiga.  

 

6.3 Tankar som väckts under arbetets gång  

 

Vi upptäckte stora skillnader gentemot de föreställningar vi hade när vi gick ut och 

filmade. Våra föreställningar var att vi tydligt skulle se olikheter i pedagogernas 

bemötande av flickor och pojkar. I de förskolorna som vi observerade så fanns det inga 

markanta gränser mellan flickor och pojkar, så som pedagogers mer gullande med 

flickor, inga medvetna hänvisningar till flickor respektive pojkar att leka med 

könsanpassade leksaker, inga hårda tillsägelser till pojkar, inte många kommentarer om 

kläder och inga förekommande könsförknippade symboler vid deras klädplatser. Det här 

fann vi ytterst fascinerande då vi själva är uppväxta med traditionella könsroller, och vi 

har även upplevt stereotypa könsmönster under vissa av våra VFU-perioder.  
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Enligt oss så utmanar pedagogerna könsrollerna på ett annat sätt idag jämfört med då vi 

själva var små. Där vi genomförde våra observationer så var det ingen uppdelning av 

rummen, utan det var öppet så flickor och pojkar kunde leka var de ville och med vad de 

ville. Pedagogerna fällde inga kommentarer om var eller med vad flickor och pojkar 

lekte, utan istället utmanade pedagogerna barnen att leka med alla leksaker oavsett om 

det var flickor eller pojkar. Vi ansåg att några av pedagogerna bemötte flickor och 

pojkar likartat, och gjorde ingen skillnad på om det var en flicka eller pojke som de 

samtalade med, tröstade eller kramade, dock fann vi vissa pedagoger som enligt vår 

mening behandlade specifika barn utifrån kön.   

6.4 Implikationer i förskolan 

 

I vår studie som har gjorts visar vi på att pedagogernas bemötande av flickor och pojkar 

har tagit ett kliv framåt, och numera är inte könsrollerna lika utpräglade. Vi har valt att 

göra den här studien för att visa på vikten av ett könsneutralt förhållningssätt gentemot 

flickor och pojkar. Det för att på ett bra sätt kunna skapa en grund för framtida 

förändringar inom verksamheten, och på så sätt utrota de stereotypa könsmönstren. 

Vikten av att ta fram den här typen av arbeten är stor, då det i samhället är mycket 

uppdelat vad det gäller könsroller beträffande bl.a. leksaker och kläder. Det är väsentligt 

att få upp ögonen för det här. Det här arbetet är framtaget för pedagoger, lärare, men 

även rektorer. Vi hoppas att så ett frö hos dem som läser arbetet, och att det leder till 

funderingar och samtal om den egna pågående verksamheten och eventuella 

förändringar som kan göras.  

 

6.5 Fortsatt forskning 

 

Mer omfattande och längre studier skulle kunna göras, för att på så sätt se om det råder 

markanta skillnader mellan pedagoger, men även mellan förskolor. I och med det så 

skulle fler pedagoger och fler förskolor kunna observeras, eventuellt på flera ställen i 

Sverige. En annan aspekt som också skulle kunna ingå i studien är flickors och pojkars 

tankar om genus. Det hade varit intressant att få pedagogernas egna åsikter om 

bemötandet av flickor och pojkar genom intervjuer, och sedan jämföra resultatet av dem 

med observationerna och se om det föreligger någon skillnad. En intressant aspekt skulle 

vara att ett par år senare återse barnen i skolan, och iaktta om det har skett några 

förändringar i flickornas och pojkarnas beteenden från förskolan, och om så är fallet 

göra en ny studie om vad det är i skolans miljö som har fått den här förändringen att ske.    
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BILAGA 1 

                                 
Hej 

 

Vi är två tjejer som går sista året på lärarprogrammet på Kalmar högskola.  

 
Vi ska nu göra vårt examensarbete. Vi har valt att skriva om genusperspektivet i förskolan. Vårt 

fokus kommer att ligga på pedagogerna och deras bemötande av barnen. 

 
Vi kommer göra vår informationsinsamling genom observationer av pedagogernas bemötande av 

barnen. 

 

För att vi sedan skall kunna analysera detta material på lättast sätt och för att få en så rättvis bild 
av det som möjligt, så har vi valt att använda oss av en videokamera.  

 

Vi kan lova att all information som kommer att skrivas ner och redovisas, kommer att vara  
100 % anonymt. De enda som kommer att ha tillgång till materialet är jag och Camilla och allt 

kommer att förstöras när vårt arbete är avslutat. 

 

Vår fråga är nu: 

 
Mitt barn får vara med under inspelningen? 
 

 

  
 

 

JA                 NEJ 

 
Åter senast: ******  

 
För mer information ring eller maila gärna: 

 

Camilla: *******  Mail: cl22fj@student.hik.se 

 
Maria: *******   Mail: mo22gs@student.hik.se 

 

Med vänlig hälsning: Maria Olausson & Camilla Lindström 
 

mailto:cl22fj@student.hik.se
mailto:mo22gs@student.hik.se


   

BILAGA 2 

 

Observationsprotokoll 

 
 Hur tillrättavisas barnen – skillnad mellan pojkar och flickor? 

 Hur uppmuntras barnen – beröm med förklaring eller beröm utan förklaring – skillnad 

pojkar och flickor? 

 Röstläge, ordval och kroppsspråk - skillnad pojkar och flickor 

 Vem riktar sig pedagogen till i hjälpsituationer – skillnad pojkar och flickor? 

 Vilka barn får närhet (exempelvis sitta i knäet, kramar och övrig beröring som klapp på 

kinden) – skillnad pojkar och flickor? 

 Tillrättavisas barnen då de kliver ur normens ramar – skillnad pojkar och flickor? 

 
 

 


