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ABSTRAKT

Syftet med vårt examensarbete var att få syn på hur pedagoger bemöter pojkar 
respektive flickor i tambursituationen, sett ur ett genusperspektiv. Då jämställdhets- och 
genusfrågor är något som ligger i tiden och genomsyrar även samhällets syn på kvinnor 
respektive män, fann vi det intressant att forska vidare inom detta ämne. För att få 
möjlighet att ta reda på detta observerade vi pedagogers bemötande av pojkar respektive 
flickor i just tambursituationen på en förskola som består av sex avdelningar. För att få 
en så sanningsenlig bild som möjligt valde vi att både utgå från ett observationsschema 
samt att videofilma observationerna. Vi valde att genomföra en hermeneutisk studie, 
som innebär att människors avsikter och intentioner kan yttra sig både i språket och olika 
handlingar, som sedan kan tolkas och förstås. Något våra observationer visat är att 
pedagogerna bemötte pojkar respektive flickor relativt lika när det gällde tonfall och 
beröm. Däremot skiljde sig bemötandet mer åt beroende på barnens ålder. Vi kunde även 
se att flickorna först fick frågan om de ville ha hjälp av pedagogerna medan de till 
pojkarna gick fram och hjälpte dem utan att fråga. Sett ur ett genusperspektiv, var det 
vid vissa tillfällen orden pedagogerna använde sig av i samtalen med barnen, som 
antydde på det ”flickiga” eller ”pojkiga”.  Observationsschemat visade att det var 
flickorna som fick mest hjälp av pedagogerna samt var de som bad om hjälp flest 
gånger. 

Nyckelord: Genus, jämställdhet, förskola, pedagogers bemötande
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1 INTRODUKTION

Lisa 4 år sitter i tamburen på förskolan och har börjat klä av sig efter att 
ha varit ute och lekt. En pedagog kommer fram till henne... 

– Vill du ha hjälp? Lisa skakar på huvudet och fortsätter själv att klä av 
sig. Pedagogen vänder sig mot några pojkar som precis kommer in...

– Lisa, hon är duktig på att klä av sig. Titta på Lisa, nu tar hon av sig! 

En av pojkarna börjar klä av sig. Pedagogen går då fram till honom och 
hjälper till med det sista utan att fråga om han vill ha hjälp...

Vi fick en förfrågan om att titta närmare på pedagogers bemötande gentemot flickor 
och pojkar, på en förskola i södra Sverige. Den aktuella förskolan arbetar med ett 
jämställdhetsprojekt där biträdande rektor frågade om vi var intresserade att 
observera pedagogernas bemötande och agerande i tambursituationen. Det känns 
både inspirerande och engagerande för oss, då detta är något viktigt och relevant för 
tiden. De attityder som finns i vårt samhälle idag är något som sträcker sig långt 
tillbaka i tiden och är därför svåra att få syn på. Som blivande lärare i förskolan 
känner vi att det gäller att upptäcka de beteenden och mönster som ligger naturligt i 
oss människor, för att på så sätt kunna ändra vårt bemötande och förhållningssätt. 
Barn i förskolan ska få växa upp med känslan av att allt är möjligt oavsett kön och 
där vi vuxna inte lägger någon värdering vid könet utan istället försöker lyfta varje 
enskild individ för den de är. 

Det gäller att förstå hur man som pedagog både genom sitt omedvetna och medvetna 
handlande är med och skapar möjligheter för barn. Pedagoger kan även begränsa 
handlingsutrymmet och den uppfattning barn har om andra och sig själva. 
Genusarbete handlar alltså om att se mönster och att upptäcka det osynliga som 
egentligen är självklart. 

En genusmedveten personal ger större möjligheter för förskolans barn 
att få utveckla hela sin personlighet som unika individer, oavsett kön 
(Granholm, 2007 s.8).
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2 BAKGRUND

I följande avsnitt tar vi upp genus betydelse för barn och vuxna samt vilken betydelse 
pedagoger i förskola har vid barns skapande av kön. Vi kommer att beröra de 
föreställningar vi fått med oss genom att göra en historisk tillbakablick. Vi tar även 
upp vad det är för genusföreställningar som omger oss i dagens samhälle. 

2.1 Genus förr och nu

2.1.1 Historisk tillbakablick

Hirdman (2008) skriver om Darwin och hans evolutionsteori från 1871, som 
beskriver könsskillnaderna. Darwin ansåg att mannen skapades i kampen mot andra 
män och att mannen bara hade ett mål, nämligen att fortplanta sig, med 
konsekvensen att försörja. I och med detta utvecklade då mannen en hel del goda 
egenskaper, både andliga och kroppsliga. Mannen har genom årtusenden, tränats till 
att slåss, jaga och att utveckla vapen och olika redskap. Detta i sin tur har krävt hjälp 
av förnuftet, fantasin, uppfinningsrikedom och förmågan att observera, alltså 
mannens högre mentala egenskaper. Vid denna period formades även kvinnan med 
uppgiften att föda barn och uppfostra dem, men även att kunna behaga männen för 
att bli vald och på så sätt kunna uppfylla sin uppgift som kvinna. Sedan urminnes 
tider har kvinnor valts för deras skönhet och Darwin menar därför att det inte är 
konstigt att de har utvecklats till det ”täcka könet”. Uppmärksamheten hos kvinnors 
utveckling har alltså varit deras kroppar, medan uppmärksamheten hos männen har 
riktats mot deras inre egenskaper (a.a.).

Hirdman (2008) skriver även om Foucault och hur han menade att själ och kropp 
skulle skötas under antikens Grekland. Foucault ansåg att musklerna och rösten hos 
mannen var tvungna att tränas så inte musklerna förlorade sin kraft eller att inte 
stämman skulle bli lika pipig som kvinnans. Mannens fasta kropp fick inte 
förvandlas till att bli som kvinnans svampaktiga, mjuka kropp, därför skulle mannen 
avstå från viss temperatur och viss mat. Det kunde finnas en risk att hettan i det 
maskulina kunde kallna, om mannen inte aktiverade den. Detta kunde då leda till att 
mannen råkade hamna i ett kvinnotillstånd. Det räckte inte att bara födas till man och 
sedan leva så, utan männen ansågs hela tiden behöva anstränga sig för att behålla sin 
manliga position och att inte bli smittade av ”tjejbacillerna”. Därför hade männen en 
benägenhet att alltid göra något och skapa action för att inte mista sin maskulinitet 
(a.a.). 

Tallberg Broman (2002) skriver att det finns en tydlig könsrelaterad historia inom det 
pedagogiska arbetet. Könsmönster i förskolans och skolans verksamheter tillhör 
vardagen liksom lärares profession som framträder och synliggörs av 
uppmärksamma iakttagare även om det inte är lika uppenbart som vid en historisk 
tillbakablick. Begreppet genus översattes från engelskans gender på 1970-talet av 
den anglosaxiska kvinnoforskningen och har stora likheter med begreppet könsroll 
som utvecklades under 1950-talet skriver Tallberg Broman (2002). 
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Båda begreppen står för att kön är något föränderligt och ett resultat av idéer, 
föreställningar och uppfostran (Tallberg Broman, 2002). Det ingår även en 
maktdimension i begreppet genus där dominans- och underordningsmönster 
markeras könen emellan. I forskningsdebatten har genus använts flitigt där könets 
sociala relation har markerats med detta begrepp. Pojkars och flickors sysslor, 
egenskaper och beteende med mera, samt relationen mellan könen är historiskt och 
socialt konstruerad, därmed är de inte biologiskt givna (a.a.). Hirdman (2008) skriver 
om att vi många gånger har hållit isär kvinnor och män. Det har kunnat handla om att 
en kvinna brutit genusarbetsdelning genom att ha gjort något som kanske inte 
förväntats av henne. Till exempel att man berömt henne för att hon har varit så 
duktig på att köra bil och att hon då har kört som en karl! Om en man däremot har 
gjort ett ”kvinnojobb”, måste det ha skett under bestämda former så att omgivningen 
inte skulle kunna tro att det handlat om förnedring, bestraffning eller hån mot 
mannen. Han har absolut inte fått skadas på något sätt (a.a.).

Tallberg Broman (2002) fortsätter med att något genusbegreppet visar är hur kön 
motsvarar ett mycket skiftande innehåll där genus motsvarar ett kulturellt, historiskt 
och socialt relaterat begrepp men även kontextuellt. Det innebär att genusaspekten är 
beroende för varje individ på sällskap, plats och situation, dock inom vissa 
genusgränser. Hur kvinnor och mäns relation problematiseras är något genus 
beskriver samtidigt som maktaspekten tydliggörs i relationen. Alla aktörer som 
skola, lärare och pedagoger är betydelsefulla när genus ska formas där de aktivt 
bidrar i konstruktionen av ”flicka” och av ”pojke” i de grupper de har, men även av 
sig själva samt med arbetskamrater och som män respektive kvinnor (a.a.). Så sent 
som under 1900-talet har kvinnor i Sverige, på ett systematiskt sätt betraktat sina 
kroppar som andrahandsrang (Hirdman, 2008). Kvinnorna förstod tidigt att de kom i 
andrahand i jämförelse med sina bröder, som alltid kom i första hand och fick mest. 
Pojkarna var de som fick egen cykel, som fick flaggan hissad när de fyllde år och 
som fick fortsätta att studera, medan flickorna var de som fick stanna kvar hemma 
och tvätta kläder, bädda sängar och packa pojkarnas matsäck (a.a.). 

2.1.2 Genus idag

Wernesson (2009) skriver att olika innebörder förknippas med begreppet 
”genusordning”.  Begreppet kan på ett neutralt sätt användas för att beteckna och 
beskriva de normer och regler som identifierar och även särskiljer män och kvinnor i 
en miljö, en kultur eller i ett samhälle. Hon skriver också att det i begreppet ligger en 
maktfördelning könen emellan som anses orättfärdig där innebörden då ofta blir 
politiskt laddad. Genusordningen ses i båda dessa fall som ett verk människor skapat 
av olika anledningar och som upprätthålls, raseras för att sedan kunna omskapas. De 
normsystem som man kan relatera till begreppet genus kan få olika konsekvenser av 
de skillnader som träder fram mellan grupper av människor med annan kulturell 
bakgrund och etniska svenskar och hur denna könstillhörighet illustreras (a.a.).
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MacNaughton (2000) tar upp att de befogenheter som vävs in i den vardagliga 
pedagogiken och den tidiga barndomen utgör en regim av sanning om barnets 
utveckling och lärarens roll och ansvaret gentemot det utvecklande barnet. Regimen 
av sanning försvårar ofta de feministiska interventionerna i och i konstruktionen av 
könsrollerna samt inställningen till dessa i den tidiga barndomen. Han menar att 
lärare idag ofta blir begränsade i sitt genusperspektiv då barnet omges av de 
modernistiska värdena inom liberalfeministiska och/eller utvecklingsmässiga 
diskurser. Lärare har alltså svårt med att hitta en gynnsam pedagogik som kan 
förändra det traditionella synsättet inom genusperspektivet (a.a.). Svaleryd (2008) 
skriver att skolor och arbetslag behöver få en gemensam kunskapssyn om samhällets 
maktstrukturer för att i någon form kunna påbörja ett förändringsarbete i 
jämställdhet. Fakta behövs om hur män och kvinnor har det i dagens samhälle i 
Sverige, men framförallt kunskap om den påverkan det egna förhållningssättet har på 
andra människors självuppfattning. Hon fortsätter med att pedagoger har både 
möjlighet och makt att omforma, inverka och påverka barns identiteter i arbetets 
pedagogiska vardag. Det gäller för pedagogen att få ett nytt synsätt på sin egen roll 
samt en vilja att förändras så ett framgångsrikt jämställdhetsarbete kan bedrivas. För 
att arbetslaget ska få en gemensam plattform behövs det kunskap om strukturer, 
maktsystem och om genus.

Vi riskerar att omedvetet upprätthålla ett system som är ojämlikt om inte pedagoger 
uppmärksammar föreställningarnas dominerande kraft (Svaleryd, 2008). På detta sätt 
begränsas både mäns och kvinnors livsmöjligheter. Hon skriver även att på många 
skolor fokuseras det på hur barnet uppträder, vad det säger och gör istället för att 
lägga fokus på sig själv och den pedagogiska roll vi har. För att öka medvetenheten 
kan observation med videokamera vara ett hjälpmedel. Att det man gör och säger 
samt vad kroppsspråket signalerar synliggörs är viktigt för att man som pedagog ska 
få chans att växa i sitt arbete (a.a.). 

Tallberg Broman (2002) skriver att en jämlik och likvärdig skola är en målsättning 
som lyfts fram att arbeta med i styrdokumenten för både förskola och skola. En 
positiv möjlighet skolan ska erbjuda alla barn oavsett klass, etnicitet och kön är 
utveckling och lärande och därmed verka för jämställdhet. Denna retorik måste 
kunna översättas i praktiska handlingar. En bra utgångspunkt för detta arbete kring 
könsperspektiv, delaktighet och jämställdhet menar hon är studier och en kritisk 
diskussion om det uppdrag och den funktion förskola och skola har i samhället (a.a.).
I Lpfö98 (Utbildningsdepartementet, reviderad 2010) står det att de förväntningar 
och krav som finns på pojkar och flickor samt det sätt vuxna bemöter dem på, är 
något som bidrar till pojkar och flickors uppfattning om vad som är manligt och 
kvinnligt. Traditionella könsroller och könsmönster är något som förskolan ska 
motverka, därför ska både pojkar och flickor få lika möjligheter att utveckla och 
pröva intressen och förmågor utan att de begränsas av stereotypa könsroller (a.a.). 
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Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social 
bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning 
(Utbildningsdepartementet, reviderad 2010 s.8).

Arbetslaget ska 

 verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och 
utrymme i verksamheten (Utbildningsdepartementet, reviderad 2010 
s.12).

2.2 Vilka genusföreställningar omger oss?

2.2.1 Samhällets syn 

I dagens samhälle är förväntningarna på pojkar och flickor att könsneutralitet ska 
råda och att alla ska behandlas lika, alltså en likhetsideologi (Tallberg Broman, 
2002). Denna ideologi har genomsyrat barnomsorgs- och utbildningskulturerna de 
senaste decennierna. Barnet och eleven blir här inte pojke eller flicka utan en individ 
där skillnaden ligger i de villkor och den kultur de växer upp i. Jämställdhetsarbetets 
mål blir med dessa utgångspunkter att pojkar och flickor behandlas lika (a.a.). 
Wernesson (2009) skriver att en nödvändighet i förskola och skola då 
genusordningen behandlas inom den pedagogiska forskningen, är att förhålla sig till 
verksamheternas uppdrag. Genus verkar och formas i dessa sociala miljöer förskola 
och skola är, de har dock en annan specifik aspekt som är avgörande och det är det 
normativa och politiska uppdraget. Dessa verksamheter ska formulera en 
genusordning i sitt uppdrag som ska genomsyras av jämställdhet som i sin tur ska 
forma barn och elever till att se samma värde i båda könen samt att villkoren för 
könen ska vara lika eller jämbördiga (a.a.). I Odenbrings (2010) studie framgår det 
att pedagogerna anser sig ha en medvetenhet om de traditionella könsmönster som 
existerar och att de har ambitionen att motverka dessa, men samtidigt framgår det att 
pedagogerna ser svårigheter med att leva upp till dessa förväntningar (a.a.).

Tallberg Broman (2002) skriver att samhällsbetingelse och tradition är betydande i 
relation till hur genusmönster utvecklas (a.a.). Hjalmarsson (2009) skriver om att 
forskningen sett ur ett genusperspektiv många gånger visar att det främst är de 
kvinnliga lärarna som blir kritiskt granskade. Det visar sig att kvinnors medfödda 
egenskaper färgar deras gärningar, och att deras yrkeserfarenhet och utbildning inte 
har så stor inverkan (a.a.). 
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Tallberg Broman (2002) fortsätter med att i dagens samhälle sker det snabba 
förändringar och det är hög rörlighet inom och mellan länder, mellan olika religiösa 
och kulturella traditionsområden. Detta leder till att det existerar många olika 
genusförväntningar som är motsägelsefulla mot varandra. Genusmönster och synsätt 
på pojke, flicka, kvinnligt och manligt uttrycks här och dessa mönster som relateras 
till betingelse kan krocka med de livsvillkor som är aktuella nu eftersom de varit så 
annorlunda (a.a.). Det visar att de uppfattningar som finns bland lärarna på en nivå 
av mer övergripande karaktär, inte alltid stämmer överens med hur de beskriver 
praktiken rent konkret (Hjalmarsson, 2009). Det som framgår är att kvinnorna är de 
som antar att det är på ett visst sätt och männen är de som bekräftar att de har vissa 
fördelar i sitt arbete på grund av att de är just män. Delvis kan det handla om att 
männen i förskola och skola är relativt få och att de har en förmåga att representera 
något som de kvinnliga lärarna inte har (a.a.). 

Tallberg Broman (2002) menar att dessa genusföreställningar inom oss är djupt 
förankrade och präglar vår personliga identitet, detta utgör också att i nutid upptäcker 
man att det hos en och samma människa finns motsägelsefulla uppfattningar (a.a.). 
De lärare som Hjalmarsson (2009) intervjuat menar att den enskilda individen har 
stor inverkan när det handlar om en lärares kompetens. De anser inte att könet har så 
stor betydelse för en lärares kompetens. Samtidigt diskuterar många lärare i studien 
om att de fysiska attribut som de manliga lärarna har, ses som fördelaktiga när det 
handlar om att få respekt från barnen. Framförallt ses männens röster som en viktig 
aspekt, det kan man då relatera till ett tänkande om män och kvinnor som dualister 
och varandras motsatser. Lärarna nämner samtidigt att ansvar och uppgifter många 
gånger fördelas mellan män och kvinnor (a.a.). 

2.2.2 Pedagogers syn

Hjalmarsson (2009) har intervjuat lärare i sin studie, där en kvinnlig lärare menar att 
arbete med små barn lämpar sig bättre för kvinnor än män på grund av att kvinnorna 
är de som är bäst tränade i det, genom erfarenhet och fostran. Man menar alltså att 
det finns en större fallenhet hos det kvinnliga könet när det handlar om yngre barn. 
Den kvinnliga läraren blir mer som en ställföreträdande förälder. Männen anses ha 
grövre röst och därmed lättare att ingiva respekt hos barnen, och dels ha större 
kroppsbyggnad som klarar av aktiviteter som kräver styrka och god fysik. På den 
skola som Hjalmarsson (2009) gjort sina intervjuer på verkar det vara självklart att 
männen är de som agerar rent fysiskt. I och med det finns det en genusregim som är 
svår att bryta, eftersom lärarna reproducerar och upprätthåller genusordningen 
genom att agera väldigt ”kvinnligt” eller väldigt ”manligt” (a.a.). Pedagogerna som 
ingick i Eidevalds (2009) studie uttrycker att både pojkar och flickor ska få samma 
möjligheter utan att bli begränsade av sitt kön. De uttrycker att detta inte är lätt samt 
hur svårt det är att se hur de konkret skulle kunna arbeta med jämställdhet och genus. 
Eidevald (2009) reagerar också på att pedagogerna sällan reflekterar över sitt eget 
bemötande angående hur de skulle kunna få en mer jämställd verksamhet. Det som 
ligger i fokus är många gånger miljön och då framförallt leksakerna (a.a.).
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Odenbring (2010) skriver om att flickor många gånger får agera stötdämpare genom 
att pedagoger placerar dem mellan en del pojkar. Detta för att man ofta anser att 
flickor har en effekt som kan verka lugnande för omgivningen. Här blir synen på 
könen ganska traditionell och konsekvensen blir att dikotomin upprätthålls mellan 
könen (a.a.). Månsson (2000) skriver att daghemspersonal många gånger anser att 
flickorna är de som klarar av saker själva, i motsats till pojkarna. Det verkar som om 
flickorna i större utsträckning än pojkarna, blir uppmuntrade att utveckla 
självständighet, genom att personalen ger flickorna mindre uppmärksamhet och 
därmed större tillit. Hon menar att de föreställningar som pedagoger har är en del av 
praktikens förutsättningar, men också att de föreställningar man har är ett resultat 
från hur praktiken ser ut (a.a.).

2.2.3 Pedagogers omedvetna särbehandling i samspelet

I undersökningar som gjorts framkommer det att personal i förskolan många gånger 
särbehandlar pojkar och flickor (Andrésen, 1995). Det kan handla om att pojkarna 
blir mer behandlad som individer, att pojkarna blir mer sedda och mer tilltalade av de 
vuxna än vad flickorna blir. Det visar sig också att pojkarna är de som får mer 
beröm, hjälp och instruktioner som är mer detaljerade än vad flickorna får (a.a.). I 
Månssons (2000) studie fokuserar hon på pedagogernas och barnens interaktion, sett 
ur ett genusperspektiv. I studien framgår det att pojkarna är de som ges mest 
utrymme genom att de tar mer initiativ till interaktion, än vad flickorna gör, vid till 
exempel samlingar. Det är även pojkarna som får större utrymme att svara när 
pedagogerna ställer frågor, pojkarna får alltså mer respons av pedagogerna än vad 
flickorna får. Det är pojkarna som dominerar när det handlar om att få bekräftelse av 
pedagogerna, medan det är en jämnare könsfördelning när det enbart handlar om att 
få något. Även Eidevald (2009) har i sin studie tittat på om det förekommer några 
speciella mönster när det handlar om hur pojkar och flickor som grupper blir 
tillsagda i förskolan av pedagogerna. I studien framgår det att pedagogerna styrs av 
barnens genus i och med att de omedvetet tillskriver kön som vid till exempel 
samlingarna, där flickorna många gånger är de som får vänta till sist att gå ifrån, 
eftersom de anses ha mer tålamod för att vänta på sin tur än vad pojkarna har (a.a.).

Månsson (1996) fokuserade i sin studie på de kvinnliga pedagogernas interaktion 
med barnen på en avdelning där barnen var 1-3 år gamla. Hon ville studera de 
kvinnliga pedagogernas relation mellan pojkar respektive flickor, för att eventuellt få 
syn på skillnader och mönster ur ett genusperspektiv. Hon observerade både det 
verbala samspelet och det icke verbala samspelet för att få med så mycket som 
möjligt av samspelet mellan pedagoger och barn. I hennes studie framgår det att de 
vuxnas och barnens interaktion skiftar en hel del mellan de vuxna beroende på vilken 
relation de har med barnen, och att det i samspelet finns en genusaspekt. Studien 
visar också att interaktionen kan se olika ut beroende på vilken situation som uppstår 
och att genusaspekten är bunden till vissa situationer. Till exempel får pojkarna mer 
närhet och kontakt rent fysiskt än flickorna när de befinner sig i situationer som 
blöjbyte eller på- och avklädning och flickorna får många gånger klara sig själva 
(a.a).
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Pedagogerna i Odenbrings (2010) studie använder sig av olika kategoriseringar i 
samspelet med barnen. Av dessa kategoriseringar blir budskapet att det är de 
traditionella föreställningar som finns om kön som tillskriver de olika egenskaperna 
hos barnen. De kategoriseringar som flickor får riktade mot sig associerar till behag 
och skönhet, medan de kategoriseringar som riktas mot pojkar associeras till fysisk 
aktivitet och styrka. Dessa uttalanden om de båda könen ger uttryck för hur man 
upprätthåller de rådande normer som finns i samhället och som i sin tur kan leda till 
att barn då tillägnar sig den könsordning som råder (a.a.). Eidevald (2009) skriver att 
pedagoger många gånger kan säga emot sig själva, när de talar om barn och hur de 
förhåller sig till pojkar och flickor och sedan agerar på ett annat sätt. Han menar att 
vi ofta är omedvetna om vårt kulturella arv, som är det som styr våra handlingar 
(a.a.). 

Månsson (2000) intervjuade även pedagogerna på de förskolor hon observerade och 
kom fram till att pedagogernas sätt att se på pojkar respektive flickor skiljer sig åt en 
del. Pedagogerna har en bild av flickorna, där självständighet och bestämdhet ligger i 
fokus, medan pojkarna anses ha ett behov av kroppskontakt och närhet (a.a.). De 
pedagoger som Odenbring (2010) skriver om i sin avhandling, beskriver ofta 
flickorna som att de tillhör en grupp. Till exempel benämner de flickorna som 
kavata, med stark personlighet eller just flickor och att de är dominerande. Pojkarna 
talar de istället om som individer, där variationen i pojkgruppen är stor och att de inte 
är så dominerande som flickorna är. Pedagogernas syn på pojkar och flickor är alltså, 
till skillnad från Månssons (2000) studie, att pojkarna visar mer självständighet och 
flickorna är de som söker mer kontakt hos pedagogerna (Odenbring, 2010). 

Månsson (1996) skriver även att det allmänna intrycket påvisar en kvalitativ skillnad 
när det gäller den affektiva tonen i samspelet mellan vuxna och pojkar respektive 
flickor. I några av situationerna är pojkarna yngre än flickorna som då kan förklara 
skillnaden i interaktionsmönstret, men pedagogernas förhållningssätt till pojkar 
respektive flickor visar skillnad även där de har samma ålder. När det gäller den 
affektiva intoningen i samspelet mellan vuxna och barn tyder det på i Månssons 
(1996) studie att pojkar är inblandade i större utsträckning än flickor i situationer 
som innehåller affektiv intoning. Flickor däremot förekommer oftare i situationer där 
den affektiva intoningen brister (a.a.). 
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2.3 Hur gör pojkar och flickor kön?

2.3.1 Kroppsliga och verbala handlingar

Både våra kroppsliga och verbala handlingar är kommunikativa resurser som är 
viktiga och betydelsefulla för människors socialisation (Odenbring, 2010). I olika 
händelser fungerar både gester och tal som byggstenar. Beroende på hur kroppen och 
språket används och i vilket sammanhang det sker, så får dessa handlingar olika 
betydelser och innebörder för de inblandade eftersom det påverkar hur könen sedan 
iscensätts (a.a.). Hellman (2010) skriver att det i olika aktiviteter på förskolan som 
exempelvis i samlingen kan normer skapas som att ”lyssna på fröken” och ”sitta fint” 
för att lugna ner gruppen. Dessa normer som uppstår i samlingen kan sedan kopplas 
till den framtida ”skolkropp” barnen bör förhålla sig till i rummet där även positioner 
skapas såsom ”protesterande pojkar” och ”hjälpfröknar”. Pojkar kan ta en position 
där de vill ha uppmärksamhet som ”hjälpfröken” men genom att göra detta utsätter 
de sig också för en risk att kallas ”flickiga” och därmed kanske få utstå förlöjligande 
reaktioner. Detta kan tolkas som att situationen kodas som flickig och då tillskrivs ett 
lägre värde framförallt om det är en pojke som handlar (a.a.).

Även Karlsson (2003) skriver att barn möter och skapar själva gränser redan i tidig 
ålder i konstruktionen av sitt kön. De söker efter olika gestaltningar som de kan 
känna sig likvärdiga med och dessutom uppleva att de både är åtråvärda och 
lämpliga för dem själva. Hon använder begreppet ”gräns” för att beskriva hur flickor 
och pojkar söker olika könsgestaltningar och hur de hanterar detta för att själva 
kunna konstruera sitt kön (a.a.).  När vi ska forma kön både av oss själva och av 
människor runt omkring är våra egna föreställningar om kön betydelsefullt och något 
vi är beroende av menar Tallberg, Broman (2002). Hur ser våra uppfattningar ut, vad 
upplever vi som kvinnligt respektive manligt? Som killbeteende? Som lämpligt för 
tjejer? Undersökningar visar att pedagoger och lärare inte säger sig göra skillnad på 
pojkar och flickor, där de ser individen som det viktigaste och därmed behandlar de 
könen lika. Forskningsobservationer visar dock inte detta utan det är våra 
föreställningar som styr trots att de flesta på ett medvetet plan uttrycker att de inte 
gör eller vill göra någon skillnad (a.a.).

Davies (2008) menar att vårt språk är inbäddat i tudelningen av kvinnligt och 
manligt.  Därför är det problematiskt att använda sig av termer såsom ”pojkar” och 
”flickor” men vad man ska säga istället är fortfarande olöst. I dessa ord som dagligen 
används ryms både det sociala och det biologiska och drar på detta sätt till sig 
uppmärksamheten till barnens kvinnlighet respektive manlighet när de refererar till 
det enskilda barnet (a.a.). 
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Dessa drag, menar Davies (2008), påverkar barnet och dess identitet då det 
exempelvis blir svårt att agera på ett feminint sätt om man alltid får höra hur man ska 
vara som man och vad som är manligt. Varje barn har möjlighet att välja olika sätt de 
vill vara på och detta kan ha att göra med just den situation de befinner sig i, vem de 
är tillsammans med eller vilken diskurs de är situerade i. Genom att ta sig an den ena 
eller andra positionen visar bara att personen är kapabel till att kunna positionera sig 
på flera olika sätt. Den visar därmed inte att det är denna position som bestämmer 
hur personen är (a.a.). 

2.3.2 I samspel med omgivningen

I intervjuer Karlsson (2003) har gjort med barn, både pojkar och flickor, visar det sig 
att det är viktigt för många att vara snälla och inte lämnas ensamma eller bli utstötta 
på exempelvis skolgården. Barnen lägger vikt vid att bli socialt accepterade där 
ensamhet kan vara skuldbelagd och försöker då i största mån vara på ett visst sätt 
som passar omgivningen. I detta samspel mellan människor konstrueras också kön. 
Känslan av att vara delaktig och tillhöra en gemenskap kan göra att barn arbetar och 
agerar för att bli de olika kön som passar in. Logiskt blir då att barn känner av de 
sociala sammanhang de befinner sig i och går in i sin roll som pojkar och flickor i 
situationer som de mest får ett socialt utbyte av (a.a.).

Davies (2008) har valt att koncentrera sig på barn i förskoleåldern i sin studie då det 
sociala könet socialiseras eller formeras fram hos barnet under denna tid enligt 
traditionell utvecklingspsykologi. Hon menar dock att vi ”gör kön” under hela vår 
livstid oupphörligen. I dagens samhälle räcker det med att se sig omkring för att hitta 
stora könsskillnader exempelvis i varuhus och klädaffärer. Det lilla barnet ska mitt i 
detta könsdefinierade universum försöka göra sitt kön (a.a.). I samspelet som sker 
mellan vuxna och barn lär sig barnen att uppfatta sin omgivning och sig själva 
(Månsson, 2000). De lär sig också på vilket sätt en pojke respektive flicka är och hur 
man bör vara om man är det ena eller andra könet. I den tid vi lever i idag, där det 
sker snabba förändringar, är det inte alltid så lätt att veta hur en flicka eller pojke ska 
vara. Följden kan då bli att man återgår till invanda gamla mönster, eftersom man 
känner en osäkerhet inför det nya. Pedagogerna deltar i många samspelsmönster som 
är omedvetna, och risken blir då att dessa mönster påverkar samspelet med barnen 
(a.a.). Även Karlsson (2003) menar att det finns många sammanhang barn ingår i där 
det råder olika diskurser, detta kan innebära att rollen som pojke respektive flicka 
kan spelas upp på flera olika sätt (a.a.). 

Den senaste forskningen berättar hur spädbarn och barn i de yngre åldrarna 
diskriminerar sitt eget kön och lär sig att olika attribut är kopplade till könet (Martin, 
Rubel & Szkrybalo, 2002). Iakttagelser har gjorts som tydligt visar på att barn redan 
vid fem års ålder tillägnar sig en uppfattning om genus. Forskare ville undersöka hur 
mycket de sociala processerna i hemmet kan ha bidragit till detta tidiga förvärv av 
kön kopplat till barns beteende (a.a.).
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Martin m.fl. (2002) skriver i sin artikel om två inflytelserika teoretiska arbeten som 
handlar om könsutveckling. Det ena arbetet är skrivet av Walter Mischel, som är en 
social inlärningsteoretiker. Det andra arbetet är skrivet av Lawrence Kollberg, som är 
en kognitiv teoretiker. Mischel betonar vikten av att det är de miljömässiga 
faktorerna som påverkar könsutvecklingen, där det handlar om belöningar och olika 
modeller. En pojke som har ett typiskt ”pojkbeteende” belönas för detta och får då 
insikten att ”jag måste vara en pojke”. Kollberg däremot betonar vikten av barns 
växande förståelse av kön och deras rekrytering till ett av könen. En pojke känner 
själv att han är en pojke och därmed tycker han om att göra pojkaktiviteter. Martin 
m.fl. (2002) menar att i den stora diskussionen om hur könets utveckling påverkas är 
det nu allmänt känt att det både är kognitiva, miljömässiga och biologiska faktorer 
som är av vikt för könsutvecklingen. Deras artikel visar på vilket starkt samband det 
finns mellan kognition, beteende och kön (a.a.).

2.4 Betydelsen av pedagogers bemötande

2.4.1 Kategorisering

Odenbring (2010) beskriver hur barnen ibland blir tilltalade genom att pedagogerna 
använder sig av könade kategoriseringar, som till exempel ”fröken” till en flicka och 
”tarzan” till en pojke. Genom att kategorisera könen på detta sätt, menar Odenbring 
(2010) att konsekvensen blir att pedagogerna markerar vilket kön barnen tillhör. Som 
vuxen och pedagog i förskolan har man en överordnad roll gentemot barnen och de 
kategoriserande uttryck man använder sig av visar vilken betydelse ens kön har. Det i 
sin tur leder till att barnen lär sig att könstillhörigheten är något viktigt och som man 
måste uppmärksamma (a.a.). I Månssons (2000) studie framkommer det att det är 
pojkarna som har ett dominerande talutrymme, samt blir förstärkta i sina initiativ 
genom att pedagogerna ställer nya frågor, blinkar åt vederbörande samt tilltalar 
pojkarna med deras namn för att utveckla samtalet vidare. Medan pojkarna är de som 
blir bemötta med tydlig, hög röst och ett nickande från pedagogerna blir flickorna 
bemötta med en svagare, viskande röst och ett nickande. Däremot i de situationer 
som delvis är ledda av de vuxna, framträder flickorna mer då de visar egen vilja och 
uttrycker sina synpunkter till de vuxna (a.a.).

Eidevalds (2009) studie visar att pedagogerna är de som många gånger styr barnen 
att till exempel leka med kamrater av samma kön, och det gäller framför allt 
pojkarna. Om det är en flicka som inte gör något speciellt får inte hon lika konkreta 
förslag om vad hon kan göra istället, utan pedagogerna accepterar oftare att flickorna 
inte har något att göra. Det visar sig alltså att pedagogerna har den synen att pojkarna 
behöver aktiveras mer än vad flickorna behöver. Pojkarna tränas alltså till att hävda 
den egna viljan, vare sig de kräver det eller ej, medan flickorna tränas till att visa 
tålamod som följd av att pedagogerna inte ger de samma uppmärksamhet (a.a.). 
Odenbring (2010) skriver om de kategoriseringar som förekommer bland flickor och 
pojkar och menar att om en pojke kategoriseras som att vara bra utrustad så kopplas 
det till hans kropp och kön. Detta uttrycker då att man uppmuntrar en speciell typ av 
det maskulina (a.a.). 
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Om en flicka däremot får kommentarer om sitt långa vackra hår, som att det ser ut
som ett änglahår, syftar det till att hon har ett vackert hår som liknar en ängels 
(Odenbring, 2010). Detta sänder då ut signaler om att denna flicka är väldigt feminin 
och vacker som en ängel (a.a.). Davies (2008) skriver att många vuxna försöker 
motverka barnens sätt att positionera sig som feminina eller maskulina genom att 
uppmuntra ett ”machobeteende” hos flickorna medan de uppmuntrar ett 
”hemvråbeteende” hos pojkarna.  Om detta sker och de vuxna samtidigt försöker 
hindra dem till motsatsen kan barnen uppfatta de vuxnas beteende som förvirrat 
(a.a.). 

2.4.2 Förhållningssätt

I förskolan sker en process av genusformande och pedagogerna som arbetar där har 
en stor del i denna process (Månsson, 2000). I förskolans vardag pågår ständigt 
samhandlingar där en aktiv part är könet. Det innebär att i dessa samhandlingar 
påverkar pedagogerna både barnen och sin egen subjektivitet. Hon fortsätter med att 
alla de samspelssituationer som små barn och vuxna befinner sig i dagligen, är 
betydelsefulla för barnen eftersom dessa faktorer ska stabilisera barnens fostran och 
omsorg på förskolan (a.a.). Förskolans verksamhet ska präglas av det etiska 
förhållningssätt som värdegrunden uttrycker (Utbildningsdepartementet, reviderad 
2010). Verksamheten ska synliggöra och lyfta fram egna och andras rättigheter, 
jämställdhet och rättvisa samt att kunna visa hänsyn och omsorg om och till andra 
människor. Det är genom rent konkreta händelser som barn tillägnar sig normer och 
etiska värden där de vuxna då genom sitt förhållningssätt påverkar hur barn lär sig att 
förstå och respektera sin omgivning (a.a.). 

Månsson (2000) anser att personal i förskolan behöver diskutera och uppmärksamma 
deras betydelse för barnen och att man som pedagog är en viktig komponent i den 
process som handlar om att forma pojkar och flickor (a.a.).  Hellman (2010) har i sin 
studie kommit fram till att det som tydligt förstås som könat är något som 
normaliseras för pojkar och flickor, detta ger även inflytande över den 
verksamhetsplanering förskolan har. Samtidigt kan man se att vissa könspositioner 
har bland pedagoger låg status som ”typisk pojke” vilket innebär att inflytandet av 
denna typ av handling minskar i de sociala rum både barn och pedagoger vistas i.
Hon menar att en huvudpoäng som framkommer i studien är att vissa av barns många 
handlingar kategoriseras och synliggörs som ”pojkiga” eller ”flickiga” både av andra 
barn och av vuxna. Studien framhäver också hur kategoriseringen visar hur 
”flickighet” eller ”pojkighet” praktiseras och hur då det ena ses som mer viktigt än 
det andra (a.a.).
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MacNaughton (2000) skriver om att lärare behöver utveckla sina kunskaper inom 
jämställdhet för att barn tidigt ska kunna lära sig att ta jämställdhet på allvar. För att 
den tidiga barndomen ska kunna präglas av jämställdhet krävs det att lärare har ett 
jämställt förhållningssätt gentemot de olika könen. Lärarna i den grupp som 
MacNaughton (2000) har följt gör detta genom att bland annat se 
könsdiskriminering, utmana normaliseringen av den tidiga barndomens undervisning 
samt samarbeta med andra inom nätverket (a.a.). Månssons (2000) studie visar att 
själva utformningen av aktiviteterna samt hur barngruppen leds av de vuxna är 
betydelsefullt för hur konstruktionen av genus ser ut. Det är i de delvis vuxenledda 
situationerna som barnen erbjuds mer variation och bredd, sett ur ett genusperspektiv 
(a.a.). I den grupp av lärare som MacNaughton (2000) har följt framkommer det att 
enskilda lärare inom gruppen förstår och praktiserar undervisning utifrån 
traditionella diskurser och där de kämpar med jämställdhet i flera dimensioner. 
Lärarna arbetar för att se jämställdhet som en fråga samt att se hur de kan utöva det. 
De kämpar även för att finna allierade i deras arbete för det samt försöka visa de 
myter som begränsar arbetet för jämställdhet i den tidiga barndomen (a.a.).

Av Eidevalds (2009) studie framgår det att förskolans verksamhet kontinuerligt 
producerar makt och kön och att den därför inte går att se som könsneutral. Som en 
följd av det riskerar pojkar och flickor att få ett bemötande av pedagogerna som 
innefattar förväntningar av stereotypa och könsrelaterad karaktär. Han menar att det 
är både forskares och pedagogers uppgift att försöka synliggöra förskolans 
verksamhet och den könsproduktion som pågår där, både genom att pröva olika 
arbetssätt men också genom att beskriva den (a.a.). 

Genom att förskollärarna inte är medvetna om att de bemöter flickor 
och pojkar som de vore varandras motsatser riskerar personalen att inte 
heller se att de aktivt är med och konstituerar den maskulina normen 
och överordningen (Eidevald, 2009 s.171).
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3 SYFTE

Syftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur pedagogers bemötande av flickor 
respektive pojkar ser ut i tambursituationen? Med detta examensarbete vill vi öka 
förståelsen av vilken betydelse pedagogers bemötande har, samt synliggöra de 
invanda och omedvetna handlingar som dagligen visar sig i förskolans verksamhet. 

Vi kommer att utgå ifrån följande frågeställningar:

1. Vad för slags ord använder pedagogerna till flickor respektive pojkar?
2. Är pedagogernas tonfall olika gentemot flickor respektive pojkar?
3. Hur ger pedagogerna beröm till flickor respektive pojkar?
4. Hur många pojkar respektive flickor får hjälp av pedagogen?
5. Hur många pojkar respektive flickor ber pedagogen om hjälp?
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4 METOD

I följande kapitel beskriver vi metodval och hur vi har gått tillväga när vi valde ut de 
personer som ingår i observationerna. Vi redogör också för genomförandet samt 
bearbetning och tillförlitlighet.

4.1 Metodval

4.1.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Vi har valt att genomföra en hermeneutisk studie som är en vetenskaplig riktning där 
betydelsen ungefär är tolkningslära (Patel & Davidson, 2003). Det innebär att man 
tolkar, studerar och försöker få en förståelse över den mänskliga existensens 
grundbetingelser. Mänsklig verklighet menar en hermeneutiker är att skaffa sig 
kunskap genom språket om det som är genuint mänskligt. Hermeneutiken menar att 
det går att förstå vår egen livssituation och andra människor genom att tolka 
mänsklig existens och hur det uttrycks i det skrivna och talade språket samt i 
människors handlingar och livsyttringar. Man menar även att intentioner och avsikter 
människor har yttrar sig i olika handlingar och i språket där innebörden kan tolkas 
och förstås. Forskarrollen är engagerande och öppen då det är den kvalitativa 
förståelsen och tolkningssystemet hermeneutiken står för. Studien studeras även 
genom ett genusperspektiv och kan då kännetecknas som feminism. Genus innebär 
inte här det biologiska könet utan det socialt konstruerade könet där betydelsen från 
feministiskt håll är att förstå alla de olika sociala relationerna. Genom att vi 
sammanställt vårt observationsschema i tabellform kan studien även ses som 
kvantitativ. Då vi använt oss av ett observationsschema där vi på ett enkelt sätt 
kunnat studera de företeelser som låg i vårt intresse anses validiteten hög (a.a.). 

4.1.2 Videoobservation/observationsschema

För att få en så verklighetstrogen bild som möjligt av studiens problemställningar 
valde vi observation som metod. Vi använde oss av en öppen observation då de 
personer vi observerade var informerade om att vi var i verksamheten som 
observatörer samt att de även skulle medverka i vår studie (Einarsson & Hammar 
Chiriac, 2007). Observation är en mer direkt metod som rent faktiskt visar vad som 
händer i en specifik situation och anses därför som pålitlig. Att observera innebär att 
man iakttar processer eller fenomen i samhället eller i naturen. Observation som 
metod lämpar sig bra för insamling av information om händelser som sker naturligt i 
vardagen. Alltså kan observation med fördel användas i ”verkligheten”, utan att 
speciella manipulationer eller arrangemang krävs (a.a.). 

I vår observation använde vi oss av både videoinspelning samt observationsschema. 
Då vi spelat in våra observationer i form av ljud och bild gör det att vi kan se 
observationerna i repris (Patel & Davidson, 2003). På detta sätt lagras verkligheten 
och vi kan försäkra oss om att vår uppfattning av situationerna är korrekta. I dessa 
inspelningar kan vi också kontrollera interbedömarreliabiliteten (a.a.).
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Vårt observationsschema innehöll en hög grad av struktur då vi på förhand redan 
bestämt de kategorier och situationer som var relevanta i observationen (Einarsson & 
Hammar Chiriac, 2007). Observationsschemat var utarbetat så att de processer vi 
ville undersöka kunde visa sig på alla de avdelningar observationerna gjordes, samt 
att vi även kunde använda oss av samma metod vid alla observationstillfällen. Vi 
gjorde observationsschemat relativt enkelt där vi listade de beteenden som var 
relevanta för vår studie. Detta gjorde att vi bara behövde markera i 
observationsschemat när beteendet visade sig (a.a.). 

4.2 Urval

Vid den första observationsrundan observerade vi 17 pedagoger, 48 pojkar och 40 
flickor på 6 olika avdelningar. Vid den andra observationsrundan observerade vi 18 
pedagoger, 35 pojkar och 29 flickor på de 6 avdelningarna. Genom dessa 
observationer ville vi få en uppfattning om pedagogers bemötande mot pojkar 
respektive flickor i tambursituationen. Barnen var i åldrarna 1-5 år, där 5 avdelningar 
var åldersindelade medan den sjätte, som låg på annan adress, var åldersintegrerad. 
Vi valde denna förskola för observation på grund av att en utav oss gjorde sin sista 
VFU där och fick då förfrågan av biträdande rektor om vi var villiga att samverka 
med deras jämställdhetsprojekt i vårt examensarbete. Detta gjorde att alla pedagoger 
var positiva till att medverka. 

4.3 Genomförande

Vi började med att ta kontakt med förskolan för att bestämma tider då vi skulle 
komma och observera. Då vi även ville videofilma observationerna skrev vi ett brev 
med information till föräldrarna, som sattes upp på varje avdelning. Detta gjorde vi 
för att föräldrarna skulle få möjlighet att bestämma om barnen skulle få delta eller 
inte. I brevet tydliggjorde vi att det var pedagogens roll vi intresserade oss för i 
observationerna. Vi gjorde observationerna i två omgångar på varje avdelning för att 
resultatet skulle bli mer tillförlitligt. Vi fick också här möjlighet att se varje 
avdelning i både en på- och avklädningssituation. En av oss satt med ett 
observationsschema och antecknade medan den andre videofilmade situationen. 
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4.4 Analys/bearbetning

Efter genomförda observationer tittade vi igenom videoinspelningarna flera gånger 
och antecknade samtidigt det vi kunde se och höra utifrån de tre första 
frågeställningar vi hade. Vi jämförde de olika avdelningarna och kom fram till att 
barnen bemöttes relativt lika av de olika pedagogerna. Därefter urskiljde och 
kategoriserade vi observationerna för att på ett kvalitativt sätt få en uppfattning av 
hur pedagogernas bemötande i tambursituationen mot pojkar respektive flickor såg 
ut. Utifrån detta material har vi arbetat fram passande rubriker. Vi har använt oss av 
citat från pedagoger och barn i vårt resultatkapitel för att öka tydligheten (Gustafsson 
& Mellgren, 2000). Vi sammanställde även observationsschemat i tabellform, där de 
två sista frågeställningarna ingick.

4.5 Tillförlitlighet och forskningsetiska ställningstaganden

4.5.1 Tillförlitlighet

Genom att vi spelade in observationerna kunde vi på ett tillförlitligt sätt höra 
pedagogernas olika tonfall när de talade till barnen, vilka ord de använde sig av samt 
hur de gav barnen beröm. En fördel var också att vi var två stycken som observerade. 
För att få en bättre tillförlitlighet menar Patel & Davidson (2003) att man bör vara 
två stycken som observerar samt att använda sig av utrustning till inspelning för att 
kunna gå tillbaka för att se och lyssna flera gånger och på så sätt bevara verkligheten. 
Med tanke på det är vår reliabilitet god, då vi använde oss av detta, dock sa en del 
pedagoger att de kände sig lite obekväma i situationen och därför inte agerade fullt ut 
som de annars kanske brukar göra. 

4.5.2 Forskningsetik

Vi använde oss av den etiska koden, det vill säga, förskolan, pedagogerna och barnen 
nämns inte vid namn och vi raderade inspelningarna efter observationerna (Patel & 
Davidson, 2003). Vi var också noga med att fråga föräldrar och pedagoger om 
godkännande till observationerna och vi såg till att det skedde på frivillig basis (a.a.). 
I vårt examensarbete har vi tagit hänsyn till de fyra huvudkraven som är antagna och 
utarbetade av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). Dessa 
fyra forskningsetiska principer är: informationskravet: att informera de berörda om 
syftet med observationerna, samtyckeskravet: personerna vi observerade medverkade 
frivilligt, det vill säga, ingen blev tvingad att delta, konfidentialitetskravet: vi 
skyddar de medverkandes integritet och identitet, samt nyttjandekravet: att vi 
använde oss av uppgifterna vi fått endast till vårt examensarbete (Dimenäs, 2007).
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5 RESULTAT

I följande kapitel redogör vi resultatet av våra observationer. Resultatet har vi 
kategoriserat utifrån de frågeställningar vi tittade på under observationerna. Vi berör 
vilka ord pedagogerna använder, tonfall och hur de ger beröm. Resultatet innehåller 
även om det är flest pojkar eller flest flickor som pedagogerna hjälper samt om det är 
flest pojkar eller flest flickor som ber om hjälp. För att resultatet inte ska bli för 
utdraget har vi valt att komprimera det genom att slå samman de två 
observationstillfällena från de olika avdelningarna.

5.1 Observation med hjälp av videoinspelning

För att synliggöra och få en så rättvis och sanningsenlig bild som möjligt valde vi att 
filma våra observationer till de tre första frågeställningarna. Eftersom vi ville få fram 
pedagogernas tonfall, ordval och beröm var filmning av observationerna nödvändig, 
då det är svårt att endast anteckna dessa iakttagelser. 

5.1.1 Vad för slags ord använder pedagogerna till flickor 
respektive pojkar?

Vi kunde se att pedagogernas sätt att bemöta flickor respektive pojkar varierade en 
del. Tre olika typer av bemötande har vi kunnat urskilja, som vi nedan kommer att 
redogöra för. Vid observationerna kunde vi även urskilja en del ord som återkom 
bland pedagogerna. Exempelvis: Vill du ha hjälp?, ska du ha hjälp?, kan du försöka 
själv?, lilla gumman, lilla gubben, vad fina de var.

Tyst och tillbakadragen

Några av pedagogerna var relativt tysta i tambursituationerna gentemot barnen, de 
var koncentrerade under påklädningen och gav ingen vidare respons. Pedagogerna 
hade överblick över situationerna där de tog en mer tillbakadragen roll och iakttog 
barnen när de klädde på sig. Även pedagogernas kroppsspråk var neutralt och 
speglade den tysta och tillbakadragna rollen. Detta märktes framför allt i bemötandet 
av de äldre barnen. Orden som användes av pedagogerna var lika oavsett kön på 
barnen.

Flicka: Ska jag ha de eller de skorna?

Pedagog: Vilka tycker du själv?

Flicka: Men nu frågar jag dig!

Pedagog: Ta dem!

Flicka: Okej 
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Pedagogen i denna dialog satt på en stol i tamburen och iakttog barnen under 
påklädningen. Det var barnen som samtalade med varandra där pedagogen satt tyst 
och endast svarade på deras frågor. I exemplet ovan bad flickan om hjälp och ville ha 
pedagogens uppmärksamhet som då intog en tillbakadragen roll där pedagogen ville 
att flickan själv skulle bestämma.

  

Tydlig och konkret

I detta bemötande såg vi hur pedagogerna var tydliga och konkreta samt gav barnen 
många direkta frågor och anvisningar. De var sakliga och tydliga i samtalen med 
barnen och frågade ofta om de behövde hjälp. Vi hörde ingen skillnad på de ord som 
användes till flickor respektive pojkar.

Pedagog till flicka och pojke: Vill du ha hjälp?

Pedagog till pojke som vill visa något: Nej inte nu, vi ska snart äta mat. Gå och 
tvätta händerna.

Pedagog till pojke: Ska du hämta dina skor?

Pedagog till pojke: Ska du ha den på dig? Du kan stå upp.

Pedagog som lägger fram en overall på golvet till en flicka: Kom nu, hoppa i den 
här.

Dessa citat belyser det raka och tydliga bemötande från pedagogerna där orden är 
desamma till båda könen. Vi kunde även se att en del pedagoger gick fram till 
pojkarna för att hjälpa dem utan att fråga, medan de till skillnad från flickorna först 
ställde frågan om de behövde hjälp.

Pedagog till flicka: Behöver du hjälp att knäppa?
Pedagog försöker hjälpa en flicka med skorna, men blir avvisad av flickan.
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Pedagog till flicka: Ska du ha hjälp?
I denna situation gick pedagogen fram till en flicka som börjat klä av sig själv och 
frågade henne om hon ville ha hjälp att klä av sig. Flickan skakade på huvudet och 
fortsatte klä av sig på egen hand.

Pojke: Jag kan själv!
Till skillnad från ovanstående situation gick pedagogen fram till en pojke och 
började hjälpa honom utan att fråga, även fast han redan höll på att klä av sig själv.

Ständig konversation

En del pedagoger förde en ständig konversation med barnen. Vid en del tillfällen 
kunde vi urskilja att ordvalen från pedagogerna var lite annorlunda mot flickor 
respektive pojkar.

Pedagog till pojke: Vad ska vi börja med, dina gröna jobbarbyxor? 

Pedagog till flicka: Ska du bara ha de byxorna ute? De är ju så rosa och fina, så det 
är synd att smutsa ner dem.

Här kan vi se hur gamla invanda traditioner lever kvar inom oss på ett omedvetet 
sätt, där pojkens byxor beskrivs som ”jobbarbyxor”. Detta associeras till fysisk 
aktivitet då pedagogen förtydligade i samtalet med pojken, vad han skulle göra ute på 
gården, alltså ”jobba”.  I samtalet med flickan förtydligades däremot hennes rosa fina 
byxor som var synd att smutsa ner. Gamla traditioner går igenom där kvinnan ska 
behålla sin skönhet och vara fin. 

Vi noterade att pedagogerna använde ordet fint till både pojkar och flickor, men 
förstärkte ordet på olika sätt beroende på om det var till en pojke eller en flicka. 

Pedagog till flicka: Och så har du din fina jacka, din röda jacka. Men du lilla 
gumman, det räcker med en fleece.

Pedagog till pojke: Åh, har du nya skor? Vad fina de var, med ränder på. De var 
snygga! 

Här används ordet ”fint” till båda könen. Skillnaden ligger dock i de efterföljande 
orden där flickans fina jacka efterföljs med lilla gumman och pojkens fina skor 
efterföljs med att de även var snygga. Vi kunde alltså höra att det i samtalen med 
barnen smög in vissa ord som förknippas med ”pojkigt” eller ”flickigt”. Skillnaden 
på orden till pojkar respektive flickor är hårfin, men blir betydelsefull och stärkt i det 
sammanhang det sägs.
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Pedagog till pojke: Du har ju så fina skor idag, har du fotbollsskor idag?

Pedagog till flicka: Ska du bara ha de byxorna ute? De är ju så rosa och fina, så det 
är synd att smutsa ner dem.

Pojkens fina skor var vanliga gymnastikskor, men fick även beteckningen 
”fotbollsskor” som associeras till fysisk aktivitet, medan flickans fina byxor återigen 
kopplas till skönhet.

I en del samtal hörde vi lite gammalmodigt språk mot barnen, framförallt mot 
flickorna. Det gammalmodiga språket förstärkte vilket kön det var pedagogerna 
talade till. 

Pedagog till flicka: Vilka fina gympaskor fröken, är de nya?

Pedagog till flicka: Men du lilla gumman, ska du ha sådana byxor?

Pedagog till pojke: Nu tar du av dig dina byxor lilla gubben. Nu ska vi se lille 
gubben. Nu går du och tvättar händerna lille gubben.

5.1.2 Är pedagogernas tonfall olika gentemot flickor respektive 
pojkar?

Vid observationerna kunde vi märka en viss skillnad på pedagogernas tonfall 
beroende på vilken ålder barnen hade, däremot märkte vi ingen skillnad på tonfallet 
mot flickor respektive pojkar. De olika tonfall vi kunde höra kommer vi här att 
redogöra för.

Tydlig och konkret

En del av pedagogerna hade ett rakt, tydligt och konkret tonfall i sitt sätt att tala till 
barnen. I de situationer där barnen var lite äldre, kunde vi höra ett tonfall som var av 
mer bestämmande karaktär. Barnen fick instruktioner om vad de förväntades att 
göra.

Pedagog: Nu klär ni av er.

Pedagog som sätter fram skobetjänt: Nu kan ni ta av er skorna själva.
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Mjuk och uppmuntrande

Några av pedagogerna hade ett lugnt, mjukt och bekräftande tonfall gentemot 
barnen. Pedagogerna var uppmuntrande i tonfallet men visade också medkänsla när 
något barn kände motgång i situationen. De hade ett lekfullt sätt att tala till barnen. 

Pedagog till flicka: Nej, det kanske är lite svårt.
Lugnt och mjukt tonfall

Pedagog: Du kan ju, vad bra! Ska vi hjälpas åt? Ska du också hjälpa till att dra lite?

Pojke: Nää…

Pedagogen skojar med pojken: Nää, du tycker det ingår i avgiften.
Lekfullt tonfall

Flicka: Nu är jag glad.

Pedagog: Ja, nu är du glad, vad skönt. 
Bekräftande tonfall

5.1.3 Hur ger pedagogerna beröm till flickor respektive pojkar?

I observationerna kunde vi se hur pedagogerna berömde både pojkar och flickor 
relativt lika. De berömmande orden var lika till både pojkar och flickor, däremot 
kunde sättet pedagogerna valde att säga orden på skilja sig lite beroende på kön. 
Skillnaden vi kunde se i en del situationer var att berömmet till pojkarna var kort och 
koncist medan flickorna fick mer utförligt beröm. På de avdelningar där barnen var 
lite äldre kunde vi inte se något beröm från pedagogerna till barnen, som kan bero på 
att pedagogerna förväntade sig att barnen skulle klara det mesta själva och be om 
hjälp vid behov. Några ord som förekom ofta var: jättebra, bra, åh vad du kan, åh 
vad duktig du är.

Pedagog till pojke: Vad duktig du var nu!

Pedagog till flicka: Åh, tar du på dig själv! Så bra! Åh vad du kan, vad bra!

Pedagog till flicka: Kom, ska jag knäppa din jacka! Har du klätt på dig alldeles 
själv? Vad bra, vad duktig du är!
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Vid ett observationstillfälle kunde vi se att barnen i turordning kläddes på av 
pedagogerna, vilket inte gav något utrymme för barnen att själva göra ett försök. 
Därmed uteblev också pedagogernas möjlighet att kunna berömma ett barn. I de få 
situationer något barn tog initiativ till att försöka själv gav pedagogerna beröm. Vid 
ett annat observationstillfälle lät pedagogerna barnen försöka klä på sig själva och 
hjälpte till där det behövdes. Barnen blev uppmärksammade på ett positivt sätt.

Pedagog till några flickor: Åh vad bra det går.

Pedagog till flicka: Vad duktig du var nu.

Pedagog till några barn: … hon är duktig på att klä av sig. Titta på … nu tar hon av 
sig.

Pojke: Jag kan klä av mig!

Pedagog: Ja vad bra, kan du hänga upp overallen också?

Pedagog till flicka: Vad du har kämpat, du är jätteduktig!
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5.2 Observation med hjälp av observationsschema

I våra observationer använde vi oss även av ett observationsschema, då vi tittade på 
mer konkreta frågeställningar. Detta gjorde vi för att synliggöra pedagogernas 
agerande mot flickor respektive pojkar mer tydligt. Nedanstående 
observationsscheman beskriver antal pedagoger, pojkar respektive flickor på de 
avdelningar som ingått i våra observationer. 

5.2.1 Hur många pojkar respektive flickor får hjälp av 
pedagogen?

Tabellen visar vilka barn, pojkar respektive flickor, som får hjälp av pedagogerna på 
de olika avdelningarna. Vid observationstillfälle 1 observerade vi sammanlagt 17 
pedagoger, 48 pojkar och 40 flickor på de 6 olika avdelningarna. Resultatet visade att 
av pojkarna var det 24 stycken, 50 %, som fick hjälp av pedagogerna och av 
flickorna var det 28 stycken, 70 %, som fick hjälp. Flickorna var alltså de som fick 
mest hjälp under första observationsrundan.

Tabell 1. Första observationsrundan.

Avd. 1 Avd. 2 Avd. 3 Avd. 4 Avd. 5 Avd. 6 Totalt Totalt i %

3 
pedagoger

2 
pedagoger

3 
pedagoger

3 
pedagoger

2
pedagoger

4 
pedagoger

17 
pedagoger

8 pojkar

10 flickor

15 pojkar

7 flickor

6 pojkar

4 flickor

7 pojkar

3 flickor

10 pojkar

6 flickor

2 pojkar

10 flickor

48 pojkar 

40 flickor

6 pojkar

Fick hjälp

1 pojke

Fick hjälp

6 pojkar

Fick hjälp

7 pojkar

Fick hjälp

2 pojkar

Fick hjälp

2 pojkar

Fick hjälp

24 pojkar

Fick hjälp

50 % av 
pojkarna

Fick hjälp

9 flickor

Fick hjälp

1 flicka

Fick hjälp

3 flickor

Fick hjälp

3 flickor

Fick hjälp

4 flickor

Fick hjälp

8 flickor

Fick hjälp

28 flickor

Fick hjälp

70 % av
flickorna

Fick hjälp
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Under andra observationsrundan observerade vi sammanlagt 18 pedagoger, 35 pojkar 
och 29 flickor på de 6 olika avdelningarna. Resultatet visade att av pojkarna var det 
18 stycken, 51 %, som fick hjälp av pedagogerna och av flickorna var det också 18 
stycken, 62 %, som fick hjälp. I likhet med första observationsrundan var det även 
under andra observationsrundan flickorna som fick mest hjälp av pedagogerna.

Tabell 2. Andra observationsrundan.

Avd. 1 Avd. 2 Avd. 3 Avd. 4 Avd. 5 Avd. 6 Totalt Totalt i %

3 
pedagoger

2 
pedagoger

3 
pedagoger

2 
pedagoger

4 
pedagoger

4 
pedagoger

18 
pedagoger

5 pojkar

4 flickor

12 pojkar

6 flickor

4 pojkar

4 flickor

5 pojkar

3 flickor

7 pojkar

6 flickor

2 pojkar

6 flickor

35 pojkar

29 flickor

1 pojke

Fick hjälp

1 pojke

Fick hjälp

4 pojkar

Fick hjälp

5 pojkar

Fick hjälp

7 pojkar

Fick hjälp

0 pojkar

Fick hjälp

18 pojkar 

Fick hjälp

51 % av 
pojkarna 

Fick hjälp

4 flickor

Fick hjälp

0 flicka

Fick hjälp

3 flickor

Fick hjälp

3 flickor

Fick hjälp

6 flickor

Fick hjälp

2 flickor

Fick hjälp

18 flickor

Fick hjälp

62 % av 
flickorna 

Fick hjälp



28

5.2.2 Hur många pojkar respektive flickor ber pedagogen om 
hjälp?

Tabellen visar vilka barn, pojkar respektive flickor, som ber pedagogerna om hjälp 
på de olika avdelningarna. Vid första observationsrundan observerade vi sammanlagt 
17 pedagoger, 48 pojkar och 40 flickor på de 6 olika avdelningarna. Resultatet visade 
att av pojkarna var det 6 stycken, 12 %, som bad pedagogerna om hjälp, och av 
flickorna var det 3 stycken, 7 %, som bad om hjälp. Pojkarna var alltså de som bad 
mest om hjälp under observationstillfälle 1.

Tabell 3. Första observationsrundan.

Avd. 1 Avd. 2 Avd. 3 Avd. 4 Avd. 5 Avd. 6 Totalt Totalt i %

3 
pedagoger

2 
pedagoger

3 
pedagoger

3 
pedagoger

2 
pedagoger

4 
pedagoger

17 
pedagoger

8 pojkar

10 flickor

15 pojkar

7 flickor

6 pojkar

4 flickor

7 pojkar

3 flickor

10 pojkar

6 flickor

2 pojkar

10 flickor

48 pojkar

40 flickor

1 pojke

Ber 
pedagog 
om hjälp

1 pojke

Ber 
pedagog 
om hjälp

1 pojke

Ber 
pedagog 
om hjälp

3 pojkar

Ber 
pedagog 
om hjälp

6 pojkar

Ber 
pedagog 
om hjälp

12 % av 
pojkarna 
ber 
pedagog 
om hjälp

2 flickor 

Ber 
pedagog 
om hjälp

1 flicka 

Ber 
pedagog 
om hjälp

3 flickor

Ber 
pedagog 
om hjälp

7 %  av 
flickorna 
ber 
pedagog 
om hjälp



29

Vid andra observationsrundan observerade vi sammanlagt 18 pedagoger, 35 pojkar 
och 29 flickor på de 6 olika avdelningarna. Resultatet visade att av pojkarna var det 4 
stycken, 11 %, som bad pedagogerna om hjälp, och av flickorna var det 7 stycken, 24 
%, som bad om hjälp. Till skillnad från första observationsrundan var det vid andra 
observationsrundan flickorna som bad mest om hjälp.

Tabell 4. Andra observationsrundan.

Avd. 1 Avd. 2 Avd. 3 Avd. 4 Avd. 5 Avd. 6 Totalt Totalt i %

3 
pedagoger

2 
pedagoger

3 
pedagoger

2 
pedagoger

4 
pedagoger

4 
pedagoger

18 
pedagoger

5 pojkar

4 flickor

12 pojkar

6 flickor

4 pojkar

4 flickor

5 pojkar

3 flickor

7 pojkar

6 flickor

2 pojkar

6 flickor

35 pojkar

29 flickor

1 pojke

Ber 
pedagog 
om hjälp

1 pojke

Ber 
pedagog 
om hjälp

1 pojke

Ber 
pedagog 
om hjälp

1 pojke

Ber 
pedagog 
om hjälp

4 pojkar

Ber 
pedagog 
om hjälp

11 % av 
pojkarna 
ber 
pedagog 
om hjälp

0 flickor 

Ber 
pedagog 
om hjälp

4 flickor 

Ber 
pedagog 
om hjälp

0 flickor 

Ber 
pedagog 
om hjälp

1 flicka

Ber 
pedagog 
om hjälp

2 flickor

Ber 
pedagog 
om hjälp

7 flickor

Ber 
pedagog 
om hjälp

24 % av 
flickorna 
ber 
pedagog 
om hjälp
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5.3 Sammanfattning av resultatet

Resultatet visar att orden pedagogerna generellt använder sig av, är lika till flickor 
respektive pojkar. Vi kan dock urskilja att det vid vissa tillfällen förekommer ord 
som antyder på det ”flickiga” eller ”pojkiga”. Eftersom pedagogerna har olika 
bemötande gentemot barnen tydliggörs och uppfattas orden de använder sig av på 
olika sätt. En röd tråd genom alla avdelningar är att pedagogerna ofta frågar om 
barnen vill ha hjälp oavsett kön, men i vissa fall går pedagoger fram och hjälper 
pojkar utan att fråga, till skillnad från flickor som först får frågan. 

Något som också är genomgående i resultatet är att barnens ålder har betydelse för 
hur pedagogerna bemöter dem. I de yngre åldrarna får samtalet större plats medan de 
äldre barnen förväntas klara sig mer själva och ber då om hjälp vid behov. Även 
pedagogernas tonfall gentemot barnen skiljer sig åt på grund av deras ålder och inte 
på grund av om det är en pojke eller en flicka. Resultatet visar att pedagogerna 
berömmer både pojkar och flickor relativt lika. Det förekommer dock skillnader vid 
vissa tillfällen där pojkar och flickor får beröm kopplat till sitt kön. Vi ser även här 
att barnens ålder har inverkan på hur beröm ges då de äldre barnen förväntas kunna 
klara sig själva och får därför inte lika mycket beröm som de yngre barnen. 

Vårt observationsschema i frågan Hur många pojkar respektive flickor får hjälp av 
pedagogen? visar att 42 av 83 pojkar får hjälp av pedagogerna, det vill säga 50 % av 
pojkarna får hjälp. Av 69 flickor får 46 hjälp av pedagogerna, det vill säga 66 %.  

I frågan Hur många pojkar respektive flickor ber pedagogen om hjälp? visar det sig 
att av 83 pojkar är det 10  som ber om hjälp, cirka 12 %, medan det är 10 flickor av 
69 som ber om hjälp, cirka 14 %.

Resultatet visar alltså att det är flickorna som får mest hjälp av pedagogerna och även 
är de som ber om hjälp flest gånger. 
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6 DISKUSSION

I detta kapitel diskuterar vi kring de resultat vi fått och kopplar dessa till de källor vi 
använt oss av i bakgrunden. Vi kommer att beröra områden som samhällets syn, 
pedagogers syn och betydelsen av pedagogers bemötande av de genusföreställningar 
som råder. Vi redogör även för metodkritik i slutet av kapitlet. 

6.1 Samhällets syn

Av resultatet framgår det att pedagogerna behandlar flickor och pojkar relativt lika. 
Denna likhetsideologi är något Tallberg, Broman (2002) skriver om, där 
förväntningarna i dagens samhälle är att könsneutralitet bland pojkar och flickor ska 
råda. Jämställdhetsarbetets mål blir därmed att sätta individen i centrum där 
skillnaden inte ska ligga i om man är en pojke eller en flicka. Det som skiljer 
individerna emellan är vilken kultur barnet växer upp i samt vilka villkor som står till 
förfogande (a.a.). De pedagoger vi har observerat ingår i ett jämställdhetsprojekt som 
gör att de säkerligen är mer medvetna om sitt egna förhållningssätt gentemot barnen, 
även om det ibland kan brista. Det kan vara de små omedvetna handlingarna som gör 
sig påminda i den dagliga verksamheten men som ändå får betydelse i hur de 
bemöter barnen. Till exempel när en pedagog tilltalar en flicka med ”lilla gumman” 
leder det till att pedagogen på ett omedvetet sätt förstärker flickans kön och hur hon 
ska se på sig själv. Som Wernersson (2009) skriver, är det viktigt att förskolan 
förhåller sig till verksamhetens uppdrag inom jämställdhet. Det är i denna sociala 
verksamhet som pojkar och flickor ska göra sina kön, samt att lära sig se könen som 
jämbördiga och att alla är lika värda (a.a.). 

I observationerna kan vi se hur pedagogerna har viljan att behandla pojkar och 
flickor lika samt att ge dem lika mycket uppmärksamhet. Vi kan också se att de 
omedvetet bemöter pojkar respektive flickor olika i till exempel vilka ord de 
använder. Detta är något som även framgår i Odenbrings (2010) studie, där 
pedagogerna anses sig vara medvetna om sitt egna förhållningssätt och de 
traditionella könsmönster som råder. Trots denna medvetenhet och ambition till att 
motverka dessa traditionella könsmönster så upplever pedagogerna att dessa 
förväntningar är svåra att leva upp till (a.a.). Även MacNaughton (2000) skriver att 
lärare i dagens samhälle blir i sitt genusperspektiv begränsade och har svårt att hitta 
en pedagogik som är gynnsam och som samtidigt kan förändra det traditionella sättet 
att se på genusperspektivet (a.a.). Till skillnad från MacNaughton (2000) och 
Odenbring (2010) framgår det i Eidevalds (2009) studie att pedagoger sällan 
reflekterar över sitt eget bemötande angående hur de skulle kunna få en mer 
jämställd verksamhet. Pedagogerna fokuserar istället på miljön och barnens leksaker 
för att framhäva jämställdhet istället för det egna förhållningssättet (a.a.). Då 
pedagogerna på den aktuella förskolan ingår i ett jämställdhetsprojekt ligger fokus på 
hur de själva agerar och bemöter barnen för att få en så jämställd verksamhet som 
möjligt. 
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Samtidigt som pedagogerna känns väldigt medvetna om sitt förhållningssätt 
uttrycker de ändå hur svårt det är att hantera genusperspektivet i den dagliga 
verksamheten. Resultatet av våra observationer visar att pedagogerna omedvetet 
tillskriver samt förstärker könens traditionella egenskaper hos pojkar och flickor, 
genom att tala till dem på olika sätt. En av pedagogerna som samtalar med en pojke 
ber honom ta på sig de gröna ”jobbarbyxorna” och förstärker därmed hans könsroll, 
som innebär att vara fysisk och kroppsligt stark. Till en flicka däremot, talar man om 
att hon ska ta på sig sin ”fina röda jacka” och förstärker därmed att flickor ska vara 
vackra till det yttre och kunna behaga. Odenbring (2010) menar att när pedagoger 
kategoriserar barn tillskriver de dem egenskaper där de traditionella förväntningarna 
får fortsätta råda. Detta betyder att pojkar associeras till fysisk aktivitet och styrka 
medan flickor associeras till skönhet och behag. Hon menar därmed att samhällets 
rådande normer upprätthålls genom att pedagoger agerar på detta sätt, som även då 
leder till att barn tillskriver sig den könsordning som existerar i deras omgivning 
(a.a.). 

I likhet med Odenbring (2010) visar Hellmans (2010) studie att barns handlingar 
synliggörs och kategoriseras som ”pojkiga” och ”flickiga” av både pedagoger och 
barn. Dessa kategoriseringar visar då hur det ”flickiga” eller ”pojkiga” utspelar sig i 
praktiken och vilken vikt man lägger vid respektive kön (a.a.). Även i Eidevalds 
(2009) studie visar det sig att pedagogerna agerar motsägelsefullt mot barnen då de 
agerar på ett sätt men har tron om att de förhåller sig på ett annat sätt mot flickor 
respektive pojkar. Han pekar också på den omedvetenhet som finns i våra handlingar 
som styrs av långt tillbakagångna könsmönster i vårt kulturella arv (a.a.). Detta kan 
vi se hos de pedagoger vi observerat då de använder till exempel ordet ”fint” till båda 
könen, men de efterföljande orden kategoriseras efter om det är en pojke eller en 
flicka. Som exempel kan nämnas att en pojkes ”fina” skor följs av att de även är 
snygga, medan en flickas ”fina” jacka följs av lilla gumman.

6.2 Pedagogers syn

De pedagoger som Månsson (2000) intervjuat har en bild av att pojkar är de som 
söker närhet och kroppskontakt hos pedagogerna medan flickor är de som klarar sig 
själva i större utsträckning och därmed anses mer självständiga (a.a.). Odenbring 
(2010) har däremot kommit fram till i sin avhandling att det är pojkar som är mer 
självständiga medan flickor är de som söker pedagogernas uppmärksamhet och 
närhet (a.a.). I våra observationer kan vi se liknande resultat som Odenbring (2010), 
då vårt resultat visar att det är flickor som både får mest hjälp av pedagogerna samt 
är de som också ber mest om hjälp. Detta kan tyda på att Månssons (2000) studie är 
tio år äldre och att det är mer fokus på jämställdhetsarbete på förskolor idag än för 
bara tio år sedan.
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Både Andrésen (1995), Månsson (2000) och Eidevald (2009) har i sin forskning 
kommit fram till att det i de flesta fall är pojkar som får mest uppmärksamhet av 
pedagogerna och som blir mer sedda och hörda till skillnad från flickor. Det är också 
pojkar som behandlas som individer, blir tilltalade oftare och får mer beröm och 
bekräftelse. Flickor är de som får vänta på sin tur då de anses ha mer tålamod än vad 
pojkar har (a.a.). Vårt resultat visar motsatsen till denna tidigare forskning. Både 
pojkar och flickor tilltalas och blir bekräftade oavsett kön. I de tambursituationer 
som vi observerat tilldelas både pojkar och flickor uppmärksamhet och beröm. Vi 
kan inte i våra observationer se några tendenser till att pojkar får företräde i 
tambursituationen och där flickor får vänta på sin tur. Pedagogerna låter både flickor 
och pojkar klä på/klä av sig i den ordning som naturligt uppstår. 

Vi har däremot uppmärksammat att det är viss skillnad av pedagogernas interaktion 
beroende på pedagogens ålder. Detta kan ha att göra med hur de gamla traditionella 
könsmönstren starkare lever kvar hos dessa pedagoger. I observationerna framgår det 
på sättet de talar till barnen i form av lite gammalmodigt språk. Några ord som 
förekommer är ”lilla gumman”, ”lilla gubben” och ”fröken”. Davies (2008) påpekar 
hur vår användning av språket bidrar till att särskilja vad som är manligt och 
kvinnligt. Dessa ord som dagligen används kan kopplas både till det biologiska och 
både till det sociala där barnen då blir uppmärksammade på vad som är kvinnligt 
respektive manligt (a.a.). Månsson (2000) skriver att som pedagog har man ett stort 
ansvar i samspelet med barnen, då det är i interaktionen barnen ska försöka göra sitt 
kön. Dagens samhälle speglar högt tempo och snabba förändringar vilket kan leda till 
en osäkerhet hos pedagoger inför sitt egna förhållningssätt gentemot flickor och 
pojkar. Hon menar att följden kan bli att pedagoger omedvetet väljer gamla och 
trygga mönster som då påverkar barnen på vilket sätt de tar till sig de föreställningar 
om hur flickor och pojkar ska vara (a.a.). 

Månsson (1996) skriver att beroende på vilken situation pedagoger och barn befinner 
sig i kan samspelet dem emellan skifta och där även genusaspekten kan se olika ut 
beroende på vilken situation den kopplas till. Hennes studie visar att pojkar får mer 
närhet vid till exempel på- och avklädning, och att flickor får klara sig mer själva 
(a.a.). Våra observationer i tambursituationen visar inte någon skillnad på 
pedagogers kontakt och närhet mellan flickor respektive pojkar. Om vi däremot 
observerat andra situationer som till exempel samling eller matsituationen kan det 
hända att vi skulle få syn på andra genusaspekter som är kopplade till just dessa 
situationer. 
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6.3 Pedagogers bemötande

I våra observationer framkommer det tre olika typer av bemötande hos pedagogerna. 
En typ av bemötande är tyst och tillbakadragen där en del pedagoger tar en mer 
tillbakadragen roll genom att vara tysta och där responsen till barnen uteblir. 
Odenbring (2010) menar att alla våra handlingar, både verbala och kroppsliga, är ett 
sätt att kommunicera som är betydelsefullt för alla människors socialisation. Dessa 
handlingar är, beroende på hur språket och kroppen används, betydelsefulla då 
innebörden i handlingarna kan påverka hur könen iscensätts (a.a.). Då både det 
verbala och kroppsspråket är relativt neutralt hos de pedagoger vi observerat ges 
barnen färre möjligheter att lära sig använda både språket och kroppen till den 
betydelsefulla kommunikationen som är en del i utvecklingen när de ska forma sitt 
kön.

Även Svaleryd (2008) skriver om den makt och möjlighet pedagoger har att inverka, 
påverka och omforma barnens identitet. Det gäller för pedagoger att upptäcka sitt 
eget förhållningssätt och hur de ser på sig själva samt ha viljan till att förändras för 
att jämställdhetsarbetet ska bli framgångsrikt (a.a.). De pedagoger vi observerat ingår 
i ett jämställdhetsprojekt där medvetenheten bland dem är stor. Denna medvetenhet 
kan vi se i vårt resultat då det inte visar några större skillnader i bemötandet av 
flickor och pojkar. En reflektion av vårt resultat är däremot att det är barnens ålder 
som har den största inverkan på hur pedagogerna bemöter dem och inte vilket kön de 
har. Detta visar skillnader gentemot Månssons (1996) studie, som visar att 
pedagogers förhållningssätt till pojkar respektive flickor skiljer sig både där barnen 
har olika åldrar men även där de har samma ålder (a.a.). 

Som vuxen och pedagog i förskolans verksamhet har man ett stort ansvar gentemot 
barnen i deras sökande när de ska tillskriva sig sitt eget kön. För att jämställdhet ska 
råda, menar Tallberg, Broman (2002) är en bra utgångspunkt kritiska diskussioner 
om uppdraget och den funktion förskola och skola har samt studier kring 
jämställdhet och genusfrågor (a.a.). Även Lpfö98 trycker på vikten av de vuxnas 
bemötande av pojkar och flickor och att alla barn ska få lika möjligheter utan att 
påverkas av de traditionella könsrollerna (Utbildningsdepartementet, reviderad 
2010). 

Vårt examensarbete kan hjälpa till att öka förståelsen av, samt få syn på det egna 
förhållningssättet framförallt för pedagogerna på den förskola vi gjort vår 
undersökning på. Vårt arbete kan även medvetandegöra det egna förhållningssättet 
inom genusperspektivet hos den som tar del av denna studie. Könet ska varken 
begränsa eller möjliggöra för individen, fokus ska istället ligga på de resurser och 
egenskaper varje individ besitter. Det är ett ständigt arbete som måste löpa som en 
röd tråd genom verksamheten.
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6.4 Metodkritik

Vi valde att koncentrera oss på den förskola som gav oss förfrågan om vi kunde ingå 
i deras jämställdhetsprojekt, genom att observera förskolans pedagoger i deras 
bemötande av pojkar och flickor i tambursituationen. Eftersom vår tid var begränsad 
till tio veckor hade vi ingen möjlighet att göra liknande observationer på fler 
förskolor i kommunen. Tallberg, Broman (2002) skriver om att kön i förhållande till 
genusbegreppet är skiftande där det kulturella, historiska och sociala samspelet är av 
betydelse (a.a.). Om vi observerat fler förskolor där till exempel miljön, den 
kulturella bakgrunden och pedagogiken skiljt sig åt kunde vi ha haft ett fylligare 
resultat där en jämförelse förskolorna emellan kunde ha gjorts.   

Den begränsade tiden medförde även att vi endast kunde observera de sex 
avdelningarna vid två tillfällen. Eftersom alla pedagoger inte medverkade vid båda 
observationstillfällena hade mer tid möjliggjort fler observationer, där pedagogernas 
agerande då blivit mer sanningsenligt i resultatet. 

Patel & Davidson (2003) menar att man med hjälp av videoobservation får syn på 
vad som faktiskt händer i en speciell situation. Verkligheten lagras och observatören 
kan försäkra sig om att uppfattningen av situationen är korrekt (a.a.). För att få fram 
ett så sanningsenligt resultat som möjligt behövde vi använda oss av videoinspelning 
i våra observationer. Vi märkte dock en viss oro från pedagogerna över att vi spelade 
in observationerna, där pedagogerna även själva påtalade detta. På grund av den oro 
pedagogerna kände inför videoobservationerna kan resultatet ha påverkats. Genom 
att ge pedagogerna större förberedelse där de själva fått möjlighet att spela in 
varandra innan våra observationer, kunde deras agerande på detta sätt ha blivit mer 
naturligt samt gett oss ett fylligare resultat.
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6.5 Fortsatt forskning

De pedagoger vi observerat var både förskollärare, barnskötare samt vikarier utan 
någon utbildning inom området. Vi lade ingen vikt vid detta när vi observerade, men 
det skulle vara intressant att följa upp om lärarrollen har någon betydelse på hur man 
bemöter pojkar respektive flickor, beroende på vilken utbildning pedagogen har. 

Våra funderingar sträcker sig även till vilken betydelse pedagogers kön har i 
bemötandet av pojkar respektive flickor. Det är allmänt känt att förskolläraryrket är 
kvinnodominerat vilket vi kunde se då det endast arbetade en man på den förskola vi 
observerat. Vi tycker därför att det skulle vara intressant att forska vidare inom detta 
område.
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BILAGA 1

HEJ ALLA FÖRÄLDRAR!

Vi är två studenter som är inne på vår sista termin på 
lärarprogrammet och ska nu skriva vårt examensarbete. Det 
kommer att handla om genus/jämställdhetsperspektivet, där vi 
ska observera pedagogers bemötande av pojkar och flickor i 
tambursituationen. För att vårt material ska bli lättare att 
analysera vill vi gärna videofilma dessa situationer. Vår 
uppmärksamhet kommer att vara riktad mot pedagogernas 
agerande och materialet kommer att raderas efter vi 
sammanställt resultatet. Det är bara vi som kommer att titta på 
inspelningen.

Om ni inte vill att ert barn ska vara med var vänlig meddela 
personal på avdelningen senast måndag 28/3.

Men vi vill än en gång påpeka att observationerna endast är i 
forskningssyfte till vårt examensarbete.

Med vänlig hälsning

Anna-Karin Boman & Catrine Jumme
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BILAGA 2

OBSERVATIONSSCHEMA

Datum: Plats: Tid:

Rutin:

Pojkar Flickor Antal pojkar Antal flickor

Hur många 
pojkar 
respektive 
flickor får 
hjälp av 
pedagogen?

Pedagog 1

Pedagog 2

Pedagog 3

Pedagog 4

Hur många 
pojkar 
respektive 
flickor ber 
pedagogen 
om hjälp?

Pedagog 1

Pedagog 2

Pedagog 3

Pedagog 4


