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ABSTRAKT

Syftet med studien var att observera hur flickor och pojkar bemöts i 
förskola/förskoleklass utifrån närhet, talutrymme och uppmärksamhet. Detta för att 
försöka ta reda på hur flickor och pojkar bemöts utifrån dessa kategorier ute i 
verksamheterna. Frågeställningen som låg till grund för observationerna var: Hur bemöts 
flickor och pojkar av personalen i förskola/förskoleklass vad det gäller närhet, 
talutrymme och uppmärksamhet? Undersökningarna har skett genom observationer på 
en förskola med 15 barn och i en förskoleklass med 21 barn. Genom dessa observationer 
har det försökts att få en bättre förståelse för hur flickor och pojkar bemöts i 
förskoleåldern. Talutrymmet och uppmärksamheten har observerats med hjälp av 
videoinspelningar, medan närheten till mesta del har observerats utan videoinspelningar 
under raster osv. med hjälp av anteckningar. Studien gjordes i både förskola och 
förskoleklass för att få en bredare åldersgrupp på barnen.

Resultatet visade att barnen i vissa fall inte bemöts olika beroende på vilket kön de har, 
utan det beror mer på barnen som individer och åldern i de fall där avvikelser har skett. 
Tidigare forskning har visat på att flickor och pojkar får olika förväntningar på sig från 
omgivningen och att de försöker leva upp till de förväntningar som ställs på dem, till 
exempel att flickor är tysta och medgörliga medan pojkar är stökiga och högljudda. I 
denna studie har det observerats att det inte är förrän barnen börjar bli lite äldre som de 
verkar bli medvetna om dessa förväntningar. 
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1 INTRODUKTION

Intresset för olikheter mellan pojkar och flickor och även hur barn bemöts i 
verksamheterna har funnits under hela utbildningen och därför föll det sig naturligt 
att skriva om just detta. Hur pojkar och flickor bemöts i förskola och förskoleklass är 
även något som det diskuteras flitigt kring och som de allra flesta har en eller flera 
åsikter kring. Johansson (2008) skriver att hur pojkar och flickor egentligen agerar 
överspeglas av människors förväntningar på hur de bör agera. Det finns skillnader i 
hur män och kvinnor uppfattar sig själva och vilka förväntningar som finns på dem.

I Lgr11 (Utbildningsdepartementet, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, 2011, s. 8) står det:

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och 
möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, 
och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras 
uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att 
motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 
pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.

I den här studien avses det att titta på hur pojkar och flickor bemöts i förskoleåldern 
vad det gäller närhet, talutrymme och uppmärksamhet. Finns det skillnader i hur 
pojkar och flickor bemöts och hur mycket utrymme de tar i den dagliga 
verksamheten? Det som är av intresse i den här studien är pedagogernas 
förhållningssätt och handlingar.
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2 BAKGRUND

2.1 Genusperspektivet
Hedlin (2008) skriver att begreppet genus betecknar de socialt och kulturellt 
betingade dimensionerna av kvinnligt och manligt. Med genus menas inte det 
biologiska könet utan sådant som är föränderligt utifrån uppfattningar om vad som är 
kvinnligt och manligt. Här anser Eidevald (2009) att i jämförelse med ordet kön så 
används begreppet genus för att särskilja detta från det biologiska könet och istället 
visa på de skiftande förändringar som sker över tid. Butler (2007) anser däremot att 
alla är födda med ett biologiskt kön och att det betraktas som en primär och 
grundläggande substans. En sekundär genuskonstruktion uppstår i förlängning till 
detta. Könet man föds med är antingen kvinnligt eller manligt och dessa 
könskategorier förlängs med de tillhörande attributen femininitet och maskulinitet
(a.a.). Hedlin (2008), Eidevald (2009) och Butler (2007) skriver alla att människor 
har ett biologiskt kön som de föds med medan genus är något föränderligt och som 
förlänger människornas medfödda kön. Andersson (2011) hävdar att begreppet genus 
på flera nivåer genomsyrar och påverkar mänskliga aktiviteter och mänskligt 
tänkande och handlande, än vad begreppet kön gör. Även Månsson (2000) beskriver 
genus som att vara en del av personligheten, som man alltid befinner sig i, medan 
könsrollen är ett tillstånd man kan gå in i och ut ur. Begreppet genus bidrar även till 
att se förbi kropparna och individerna och är ett begrepp som främst ska ses som en 
social konstruktion, enligt Andersson (2011). 

Magnusson (2005) beskriver genus som ett begrepp som särskiljer två biologiska kön 
som uppfattas vara helt olika varandra. Hon skriver att begreppet genus används på 
samhällelig nivå, symbolisk nivå, mellanmänsklig nivå och individpsykologisk nivå. 
Det handlar om hur kvinnor och män bemöts och rangordnas i olika situationer, hur 
skillnaderna uppfattas och hur normerna kring könen upprätthålls i samhället. Butler 
(2007) hävdar att genus är en kulturell uppbyggnad som inte finner sin orsak eller sitt 
upphov i ett biologiskt kön och att asymmetriska genuskonstruktioner uppstår som 
en logisk följd av denna åtskillnad. 

Andersson (2011) skriver om Hardings teori som utgår från att genus skapas på tre 
olika nivåer i samhället. Dessa är en strukturell, en symbolisk och en individuell 
nivå.

 Strukturell nivå – Det strukturella genuset anses vara manligt därför att män 
anses vara de som arbetar särskilt högt upp i hierarkin. I alla kulturer utför 
män och kvinnor skilda sysslor eftersom att det finns en arbetsfördelning. 
Inom en och samma kultur är sysslorna oftast strikt uppdelade även om 
kvinnor i en kultur kan ha samma sysslor som män i en annan kultur.

 Symbolisk nivå – Det symboliska genuset avser hur man genom språket 
skapar genus. Motsatspars innebörder fasthålls vid en feminin och en 
maskulin sida.  Hur kvinnor och män bör klä sig, bör agera, bör syssla med 
osv. grundar sig i uppfattningar om vilka innebörder som olika grupper av 
människor tillskriver ”kvinnligt” och ”manligt”.
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 Individuell nivå – Både det strukturella och symboliska genuset har stor 
betydelse i den process där den enskilda människan socialiseras in i en 
genusidentitet (a.a.). 

Andersson (2011) uttrycker att inom en kultur är dessa tre former av genus relaterade 
till varandra men att förståelsen av femininitet och maskulinitet skiftar från kultur till 
kultur och över tid inom de tre nivåerna. 

Connell (2003) anser att genus oftast tas för givet i vardagen och att man oftast 
omedelbart kan se om någon är man/pojke eller kvinna/flicka. Författaren beskriver 
det grammatiska genuset som skillnader i kön eller avsaknad av kön och i många 
språk har det gett upphov till ord som sort eller klass. Eidevald (2009) skriver också 
att språket och kategorisering är en effekt av de förväntningar som läggs på orden 
”flicka” och ”pojke”. Denna uppdelning ses dock inte som effekter av biologiska, 
psykologiska och/eller sociala olikheter. Månsson (2000) skriver om hur den tidigare 
Barnstugeutredningen från 70-talet är ett könsneutralt dokument där det som 
dominerar är likhetstanken. Här visar hon på att ”barn” är det begrepp som används 
och ”barn” benämns varken som flickor eller pojkar. Efter hand har dock ordet kön, 
pojke och flicka, manligt och kvinnligt börjat användas mer flitigt i pedagogiska 
dokument. Vilket tyder på att det idag läggs för mycket fokus på språket och 
förväntningar som läggs på olika ord, som Eidevald (2009) uttrycker det. Enö (2005) 
hävdar att det inte uppnås mycket genom att argumentera för att använda sig av 
begrepp som i ett språk har en innebörd och i ett annat språk har en annan, det blir 
bara problematiskt. Eidevald (2009) skriver att dominansförhållandet mellan kvinnor 
och män och mellan det kvinnliga och manliga ges olika förklaringar i olika 
inriktningar. Connell (2003) skriver att genusrelationer är relationer som skapas hela 
tiden i vardagen. 

För att underlätta tolkningar samtidigt som det problematiserar begreppet kön 
använder förespråkarna för begreppet genus det som ett betydelsesystem (Enö, 
2005). Inom området manligt och kvinnligt används det som ett mer övergripande 
system eftersom det är ett så pass komplicerat område. De förespråkare som 
använder sig av begreppet genus menar att det är i samhället och kulturen som
femininitet och maskulinitet formas. Butler (2007) skriver att det är omöjligt att 
särskilja genus från de politiska och kulturella skärningspunkter där genus alltid 
skapas och bevaras, detta för att genus skär igenom rasmässiga, klassmässiga, 
etniska, sexuella och regionala former av diskursivt uppbyggda identiteter. 

2.2 Jämställdhet

Hedlin (2008) skriver att jämställdhet handlar om förhållanden mellan män och 
kvinnor och att detta förhållande inte ska förväxlas med jämlikhet. Begreppet 
jämlikhet används mest korrekt när man avser förhållanden mellan generationer, 
sociala klasser, människor med olika etniska ursprung eller liknande. Wedin (2009) 
anser att i förskola och skola handlar jämställdhet om att resurserna ska delas lika 
mellan könen och att både pojkar och flickor ska ha lika stort inflytande. Med 
jämställdhet menar Hedlin (2008) att en jämn könsfördelning skapligt eftersträvas 
och att möjligheter, skyldigheter och rättigheter inom alla livets områden ska vara på 
lika villkor för alla kvinnor och män. Lika villkor ska vara centralt i 
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jämställdhetsarbete i skolorna och dessa villkor för kvinnor och män ska i framtiden 
inte bara vara formellt utan även en verklighet (a.a.). 

Eidevald (2009) anser att förändra synliga beteenden genom formuleringar i planer 
är vad de flesta jämställdhetsplanerna går ut på. Han anser även att förändringar i
verksamheten handlar mycket om väl formulerade mål och då blir det en kontrast 
emellan hur det i själva verket görs och hur det talas om barn och hur förhållningssätt 
formuleras mot flickor och pojkar. Wahlström (2003) anser att 
jämställdhetspedagogiken utgår från att barn ska få tillgång till ett brett register av 
roller och färdigheter och att det som det andra könet tidigare haft monopol på har 
alla barn rätt att få tillgång till. 

Wedin (2009) skriver att en förutsättning för att uppnå jämställdhet kräver en 
könsmedveten verksamhet. Medan Olofsson (2007) skriver att målsättningen för 
jämställdhetsarbete måste vara tydlig och klar så att den inte upplevs som hotfull för 
föräldrarna. Här hävdar Wedin (2009) att det mest grundläggande för ett 
framgångsrikt jämställdhetsarbete består av att könsmönster och normer som finns i 
verksamheten behöver synliggöras och fås förståelse för. Även de traditionella 
könsmönstren ska motverkas och inte förstärkas för att förändra verksamheten. Att 
använda pedagogiska metoder som främjar lika villkor för flickor och pojkar är av 
största vikt och detta kan ske dels genom en könsmedveten pedagogik (a.a.).
Olofsson (2007) hävdar att det finns en risk för att föräldrarna ska tycka att pojkarna 
förlorar på jämställdhetsarbete. Det finns också en rädsla för att pojkarna ska 
feminiseras och att de ska bli avvikare från den heterosexuella normen. Det finns en 
syn på jämställdhetsarbete som grundar sig i att det tros att flickorna kommer bli de 
stora vinnarna och pojkarna förlorarna i jämställdhetsarbete (a.a.). 

Gillberg (2009) skriver att det finns en snävhet i föreställningar om jämställdhet av 
kvinnor och män på så sätt att kvinnor ska kunna höja sin status och bli mer jämlika 
med männen vad det gäller yrkes- eller studieval, medan föreställningarna för 
männen är mer diffusa där man i bästa fall diskuterar nödvändigheten av att få pojkar 
och män intresserade av omsorgsrelaterade yrken. Författaren beskriver även att idag 
så är det förskolans och skolans uppgift att fostra barnen i demokrati och samhällelig 
gemenskap, där det förr var en uppgift för familjerna. I Lgr11 
(Utbildningsdepartementet, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet, 2011, s. 7) kan man läsa:

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. 
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla 
verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för 
annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. 
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 
diskussion och aktiva insatser.

2.3 Bemötande av pojkar och flickor

Johansson (2008) skriver att tidigare forskning visar att lärare bemöter pojkar och 
flickor olika fastän de själva anser att det inte sker någon särbehandling. Även om 
lärarna riktar mer uppmärksamhet och tid åt pojkarna, så visar det sig att det är
flickorna som samspelar bättre med lärarna när det gäller omsorg och att skapa 
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ordning i vardagen. Forskning har visat att pojkar mer än flickor dominerar och 
framträder i skolans värld och att flickorna visar sig vara mera tysta och mindre 
utmanande för skolans ordning än vad pojkarna är (a.a.). Wahlström (2003) hävdar
att flickor och pojkar fostras till att stärka sådant som de redan kan. Gillberg (2009)
skriver att högljudda barn är de som rätt omgående brukar få uppmärksamhet från 
förskollärarna. Den som gapar högt och gapar högt länge bemöts snabbt, oberoende 
av om det är pojkar eller flickor, detta för att en hög ljudnivå i allmänhet utgör ett
störmoment. Det Gillberg (2009) ifrågasätter är om det finns belägg för att pojkar är 
mer högljudda än flickor, som det har visat sig i tidigare studier? 

Wedin (2009) skriver att när man bemöter barn och arbetar professionellt med 
jämställdhetsarbete så är det av stor betydelse att man kan distansera sig från åsikter 
och föreställningar om vad som är typiskt för flickor eller pojkar och att man inte 
fastnar i uppfattningar om vad som är normalt beteende för olika kön. Johansson 
(2008) har kommit fram till att kön ofta används som gränslinjer eller villkor för vad 
pojkar och flickor kan eller bör göra. Davies (2003) anser att pojkar och flickor 
utvecklar sin personlighet och socialitet genom att tillägna sig sådant som de lärt sig 
är typiskt manligt respektive kvinnligt. Författaren visar på att barn bildar sig som 
personer utifrån de sociala och språkliga strukturer som de är omgivna av. Johansson 
(2008) skriver att hur pojkar och flickor egentligen agerar överspeglas av människors 
förväntningar på hur de bör agera. Det finns skillnader i hur män och kvinnor 
uppfattar sig själva och vilka förväntningar som finns på dem. Flickor förväntas vara 
mer empatiska än pojkar och därför blir de kanske också det (a.a.).

Eidevald (2009) hävdar att forskning fokuserar på flickors och pojkars villkor och 
vilka skillnader det finns, tanken är dock att alla människor i grunden bör ha samma 
rättigheter. Eidevald skriver även att vissa inriktningar ser som utgångspunkt att män 
och kvinnor är olika från födseln men det betyder inte att det kvinnliga ska värderas 
mindre än det manliga. Olofsson (2007) beskriver de osynliga maktmekanismerna 
som att mannens intresse går före när mannens och kvinnans intresse kommer i 
konflikt och kvinnan understödjer sig detta och finner det legitimt. Författaren 
skriver även att när pojkars och flickors intresse kommer i konflikt så är det pojkars 
som gäller och flickorna finner sig i detta. Wahlström (2003) hävdar att pojkarna 
överöses med negativa förmaningar som de inte orkar med i längden och flickorna 
blir osynliga eftersom de försöker att vara tysta och lydiga för att vara de vuxna till 
lags. Genom pedagogers och vuxnas förväntningar och agerande överförs dessa 
principer till barnen (Olofsson, 2007). Wahlström (2003) skriver att pedagoger 
istället för att bekräfta pojkar och flickor som individer förser dem med olika roller. 
Den positiva bekräftelsen och uppmuntran har visat sig utebli även när barnen 
försöker leva upp till förväntningarna.

Gillberg (2009) beskriver i sin studie om jämställdhetsarbete att det viktigaste är att 
de enskilda lärarna fokuserar på barnen, viljan att utveckla kunskap och att sätta 
barnen i första rummet. Alla aktiviteter som erbjuds barnen ska genomsyras av en 
kärleksfull och professionell omsorg. När man skapar en hemlik karaktär för barnens 
skull i verksamheten så är det viktigt att tänka på att erbjuda pojkar och flickor alla
aktiviteter och samtidigt bryta ner överbetoningen av könssocialiserande aktiviteter.
Gillberg (2009) skriver t.ex. att det finns stor risk för att en dockvrå blir en vrå där 
flickorna samlas och där pojkarna kanske känner sig utestängda. Det är något som 
det borde bli ändring på. Wahlström (2003) beskriver det som att pojkarna självmant 
söker sig bort ifrån vuxenvärlden, eftersom pedagogerna inte orkar med deras sätt att 
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leva ut sin kreativitet och istället skickar iväg dem på egna upptäcktsfärder. Detta 
leder oftast till skadegörelse och bus eftersom pojkarna själva inte vet vart gränserna 
går och att pedagogerna inte finns i närheten för att tala om det för dem. Månsson 
(2000) hävdar att i tidigare dokument skrivs det att förskolan ska bidra till att barnen 
kan känna stolthet över att vara flicka respektive pojke och att pedagogerna ska 
stödja barnen i att utveckla en trygg könsidentitet.
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3 PROBLEM

Syfte

Syftet med undersökningen är att se om pedagogerna bemöter barn olika i 
verksamheten beroende på om barnen är flicka eller pojke. Syftet är även att se om 
pedagogerna särskiljer flickor och pojkar i olika situationer och hur barnen 
uppmärksammas och ges utrymme i verksamheten beroende på deras kön.

Frågeställning

 Hur bemöts flickor och pojkar av personalen i förskola/förskoleklass vad det 
gäller närhet, talutrymme och uppmärksamhet?
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4 METOD

4.1 Undersökningsgrupp

De undersökningsgrupper som har observerats är på en förskola med en 1-5 års 
avdelning med 15 barn och en förskoleklass med 21 sex–åringar. Jag valde att ha 
med dessa två grupper därför att min utbildning inriktar sig mot både förskola och 
förskoleklass. Pedagogerna på förskolan var två stycken med förskollärarexamen och 
en utan examen men som arbetat inom förskolan i många år och som snart ska gå i 
pension. Pedagogen i förskoleklassen är utbildad förskollärare och arbetar även med 
barnen under fritidstiden.

När jag valde observationsgrupper så valde jag en förskola och en förskoleklass där 
bekantskapen redan var stiftad så att det inte skulle finnas något behov av att först 
lära känna varandra innan observationerna kunde ske. På så sätt tänkte jag att jag 
kunde göra observationer utan att barnen lade för mycket fokus på att någon ny kom 
in i barngruppen och även för att samspelet med pedagogerna inte skulle rubbas allt 
för mycket vid observationer i samlingar och vid måltider. Av de tre förskoleklasser 
som kunde observeras valdes en av de klasser med fler elever för att lättare kunna se 
hur läraren samspelar med barnen och hur denna bemöter barnen i klassen. 

4.2 Observationsschema

Undersökningen har skett genom observationer, med främst videokamera men även 
med hjälp av papper och penna. Det har använts delar ur det observationsschema 
som Wedin (2009) skriver om. Detta schema valdes därför att det lägger fokus på 
just det som jag ville observera i min studie. De punkter ur hennes schema som det 
har fokuserats på är följande:

Närhet
 Vilka barn befinner sig närmast de vuxna?

 Vilka barn befinner sig längst bort från de vuxna?

 Vilka barn har pedagogerna mest kroppskontakt med?

Talutrymme
 Hur många gånger yttrar sig flickor respektive pojkar?
 Hur lång tid talar flickor/pojkar (mät tiden)?

 Vilka barn ställer pedagogen frågor till? Följdfrågor?

 Vilka barn tar ordet spontant?
 Vilka barn ger pedagogen ordet till?

 Vilka barn avbryter den som talar och hur ofta?

Uppmärksamhet och bemötande
 Vilka barn får negativ uppmärksamhet i form av tillsägelser?
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 Vilka barn får höra sitt namn? I positiva eller negativa sammanhang?
 Har pedagogen olika tonfall när den talar till flickor respektive pojkar?

 Har pedagogen olika kroppsspråk när den talar till flickor respektive pojkar?

 Vilka barn tilltalar pedagogen sällan?

4.3 Genomförande

Jag började med att kontakta en förskola och förskoleklass, som den 
verksamhetsförlagda utbildningen tidigare gjorts i, för att se om det fanns tillfällen 
till att komma och observera hos dem. När detta godkännande hade getts delades 
blanketter ut till alla barnen för att få alla föräldrarnas aktiva godkännande för att 
deras barn fick förekomma på inspelat material. 

Jag varvade observationerna mellan förskoleklassen och förskolan eftersom de har 
samlingar och måltider vid olika tider så gick det att åka lite emellan. Wedin (2009) 
skriver att när man gör observationer ska dessa vara systematiska och helst 
förekomma vid ungefär samma tidpunkt vid varje tillfälle. Hon hävdar även att 
rubrikerna Uppmärksamhet och bemötande och Talutrymme passar bra att observera 
med videokamera, vilket också gjordes under denna studie. Rubriken Närhet har 
dock mest observerats under raster och liknande tillfällen när det är mera fri lek. 
Närheten har inte bara observerats med videokamera utan även till stor del med hjälp 
av bara anteckningar. 

I förskoleklassen hade barnen veckan innan filminspelningen informerats om att de 
skulle bli filmade, men när jag filmade så talade jag inte om detta för barnen. Detta 
för att det inte skulle bli stökigt framför kameran utan för att allt i stället skulle ske 
naturligt. Inspelningen skedde med en mobiltelefon och inte med någon stor kamera 
så barnen verkade inte vara särskilt medvetna om att de blev filmade. I förskolan 
informerades inte barnen om filmningen innan, utan det vara bara emot slutet som 
några barn vid avslutad måltid frågade vad jag tog kort på.

Vid alla observationer som gjordes var jag inte aktiv i själva samlingarna utan satt 
passivt utanför ringarna och filmade det som skedde. Jag var passiv på så sätt att de i 
verksamheterna skulle arbeta som att jag inte var där, jag deltog alltså inte aktivt i 
varken sånger eller annat. Alla observationer skedde i en styrd lärmiljö genom 
iakttagelser och videofilmning. I förskolan filmades samlingar och måltider och i
förskoleklassen filmades morgonsamling och avslutningssamling. 

4.4 Bearbetning av insamlat material

Det inspelade materialet blev ca 5 timmar och de inspelade sekvenserna var mellan 
15 – 30 minuter långa. Jag tittade på materialet flera gånger efter att det spelades in 
för att kunna gå tillbaka och bland annat få en bättre inblick i pedagogernas 
kroppsspråk och sådant som är svårt att hinna med att se medans observationerna
pågår. Under tiden som materialet transkriberades försökte jag utgå från en fråga i 
taget för att kunna få ut det mesta möjliga av materialet och för att få så utförliga 
svar som möjligt på studien. Även här skriver Wedin (2009) att en fördel med att 
videofilma innebär att man kan se samma situation flera gånger och fokusera på 
olika frågeställningar. Hon anser även att sådant som kroppsspråk, tonfall, 
språknyanser, ögonkontakt och annat som sker mellan barn och pedagoger lättare 
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synliggörs med videokamera. Videokamera synliggör alltså med andra ord sådant 
som är svårt att uppfatta med bara ögon och öron, den fångar även upp allt som 
händer i en barngrupp jämfört med när man utan videokamera bara ser och hör det 
man har fokus på (a.a.). Efter att ha tittat igenom materialet så skrev jag om en av de 
tre punkterna (Närhet, Talutrymme och Uppmärksamhet och bemötande) i taget. Jag 
hade frågorna för varje punkt framför mig och gjorde små anteckningar om det som 
jag såg. Efter det så försökte jag skriva ihop en löpande text under varje rubrik och 
samtidigt försöka få svar på de frågor jag utgått ifrån.

4.5 Etik 

Løkken och Søbstad (2009) skriver att kunskaper om det enskilda barnet måste utgå 
från en grundläggande respekt för barn och att det är nödvändigt att ta hänsyn till 
etiska frågeställningar. För att informera föräldrar och barn om vad studien gick ut på 
skickades det ut blanketter (se bilaga), i förskoleklassen till att börja med, där det 
stod vad den innebar. Det informerades också om att allt inspelat material skulle 
hanteras konfidentiellt och att inga barn, lärare eller skola skulle komma att nämnas i 
uppsatsen. I förskolan utgick jag ifrån början från det allmänna godkännandet som 
förskolan hade vad det gäller att filma och fotografera. Senare insåg jag dock att 
detta inte var etiskt tillräckligt då det visade sig att det inte gällde för mig som 
lärarstudent utan bara för dem som arbetade i förskolan. Istället hämtade jag in 
föräldrarnas medgivande i efterhand genom att be dem skriva på samma blankett 
som jag delade ut i förskoleklassen (se bilaga). I förskoleklassen så var det 3 stycken 
föräldrar som svarade att deras barn inte fick förekomma på något inspelat material. I 
samråd med förskolläraren så bestämde vi att barnen fick vara med under 
inspelningarna men inte på något sätt synas eller nämnas vid namn under 
samlingarna. Vid samlingar satt de som i en hästskoform och vi löste det genom att 
de barn som inte fick förekomma på materialet satt längst bort från läraren och att jag 
höll videkameran riktad mot läraren och de barn som satt närmast henne.

Løkken och Søbstad (2009) anser att det är viktigt att hantera allt material som har 
med barn i verksamheter att göra anonymt i fall att det skulle komma på villovägar. 
Därför är det också viktigt att koda namn på barn, vuxna och platser på ett enkelt sätt 
(a.a.). Föräldrarna till barnen i studien fick också veta att allt material skulle raderas 
efter att analysen av det var klart. Løkken och Søbstad (2009) skriver att förvaring av 
känslig information ska ske med stränga krav och att sådan information ska raderas 
efter en viss tid eftersom det inte finns någon anledning att längre än nödvändigt 
behålla privat information om barn. Även lärarna fick ta del av denna information
och att de på intet sätt skulle nämnas vid namn i uppsatsen och att ingen annan skulle 
få ta del av det som spelades in. 

4.6 Reliabilitet och validitet 

Vad det gäller reliabiliteten i min studie anses den vara tillförlitlig. Patel och 
Davidson (2009) skriver att när vi lagrar verkligheten i form av videoinspelningar så 
kan vi också ta den i repris så många gånger vi behöver för att försäkra sig om att allt 
har uppfattats korrekt. Det anses att eftersom de observationer som gjorts till största 
del har filmats med videokamera så har jag kunnat försäkra mig om att jag har 
uppfattat de inspelade sekvenserna korrekt.
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Validitet beskriver Patel och Davidson (2009) som en överensstämmelse mellan vad 
vi säger att vi ska undersöka och vad vi verkligen undersöker. Det anses att studiens 
syfte stämmer överens med det som har observerats och som har lett fram till 
resultatet.
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5 RESULTAT

5.1 Observationer i förskola

5.1.1 Närhet

Det har visat sig att det är främst flickorna och de yngsta barnen som befinner sig 
närmast de vuxna. 

Exempel: Vid en samlings slut precis innan maten väljer en av de yngre flickorna att 
gå runt halva ringen för att sätta sig i knäet på en av pedagogerna. Ingen reagerar på 
detta eller säger något om det. Pedagogen sträcker bara ut sin arm och håller om 
flickan.

De äldre barnen, främst pojkarna, befinner sig inte lika ofta nära de vuxna, de har 
lättare för att initiera egna lekar och får inte samma närhet som de yngre barnen. Det 
är även de yngsta barnen, främst flickorna som pedagogerna har mest kroppskontakt 
med då stor del av interaktionen sker sittandes på golvet. Det är oftast flickorna som
vill sitta i knäna på pedagogerna under samlingar och så vidare. 

Exempel: Två pedagoger och tre flickor i två-tre års ålder sitter på golvet och pusslar. 
Flickorna har varsitt pussel och vill helst sitta i knäet på de vuxna och att de ska 
hjälpa dem med pusslen. Det plockas fram fler pussel efterhand och fler barn blir 
intresserade av att pussla. När en av pedagogerna flyttar på sig och börjar syssla med 
annat så börjar även flera av barnen att initiera andra saker.

De yngre barnen behöver mera hjälp vid måltider, påklädningar, när de ramlar med 
mera och de får på så sätt mera kroppskontakt än vad de äldre barnen får. Däremot 
får de äldre barnen även beröring som kramar eller klappar ibland när de samspelar 
med pedagogerna, men inte alls i samma utsträckning som de yngre barnen. 
Flickorna initierar själva kramar och kroppskontakt med pedagogerna och det är 
antagligen därför som det har observerats att flickor har mer kroppskontakt med
pedagogerna än vad pojkarna har. Kroppskontakt med pojkarna förekommer också, 
men då i så fall om pedagogerna fångar upp dem i farten och ger dem en snabb kram 
eller om det är en förmaning då en tillsägelse inte är tillräcklig. 

Exempel: Två pojkar springer runt på en stor matta som ligger mitt i rummet och 
leker med pappersflygplan. De blir tillsagda flera gånger att de inte ska springa 
inomhus, men det är inte förrän en lärare fysiskt stannar upp dem som de lyssnar och 
leker mer stillsamt.

5.1.2 Talutrymme 

I den grupp som observerades var det fler flickor än pojkar och därför verkar det 
också naturligt att flickorna uttryckte sig mycket fler gånger. Det var cirka ¾ delar 
flickor och de hade även cirka ¾ delar av talutrymmet. Däremot när det diskuterades 
i gruppen så talade en av pojkarna längre tid och berättade om en sak som en flicka 
sedan inflikade om och sedan tog pojken ordet igen. 

Exempel: När de tänder adventsljus börjar en pojke prata om paket:

Pojke 1: ”Jag har fått paket. Tomten har skickat paket på posten.”

Läraren: ”Vad, redan?” ”Har alla fått paket på posten?”
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Unisont: ”JA”

Läraren: ”Vad har ni fått då?”

Flicka 1 (står upp när hon pratar): ”Ska jag säga? I mitt var det en film och så var det 
ett låtsasmarsvin.”

Pojke 1 (tar över ordet): ”Jag får inte öppna mina paket förrän jul.”

Läraren börjar prata om adventsljusen igen och låter en yngre flicka sätta fast en 
plastlåga på ett ljus i fönstret.

Pojke 1: ”Jag bakade pepparkakor och tände ljus.”

En ny diskussion börjar och de flesta barnen svara unisont på frågan om de också 
gjort detta.

De barn som pratade en liten längre stund pratade max 20-30 sekunder vilket var de 
äldre barnen och både pojkar och flickor. Frågor som ställdes av pedagogen var inte 
riktade mot något speciellt barn under samlingarna, utan det var frågor som vem som 
helst kunde svara på och mest ja eller nej frågor som barnen svarade unisont på.

De barn som tog ordet spontant var de äldre barnen och det var både pojkar och 
flickor, även om en av pojkarna tog ordet oftare än de andra barnen. Pedagogen gav 
oftast ordet till de barn som själva tog ordet om det inte gällde en lek där man gick 
runt ringen och alla fick sin tur att delta. 

Exempel: Under en samling med ordningstur så är det automatiskt det barnets
talutrymme som är på tur. Vid inflikningar från andra barn så upprepar läraren oftast 
det som barnet sagt och bekräftar det då på det sättet. Speciellt en pojke som bland 
annat säger ”Jag dansade runt” (istället för att bara hoppa på stället) och läraren 
svarar att ”Ja du dansa på så fort!”. 

När en flicka inflikar med något som inte tillhör samlingen: ”Vet du hur min mamma 
och pappa gör när de kramas? De gör så här.” Just då svarar läraren bara med ett 
”Jaha”.

5.1.3 Uppmärksamhet och bemötande

På förskolan var det ganska jämt fördelat mellan vilka barn som fick negativ 
uppmärksamhet i form av tillsägelser. I observationerna framkom det att det är de 
mer högljudda barnen som blir tillsagda i fall de bråkar, skriker eller springer 
inomhus. Namn på barnen används mest vid frågor och tillsägelser när de riktas emot 
ett visst barn. Antingen börjar pedagogerna med namnet eller avslutar med det. Vid 
tillsägelser krävs det oftast bara att namnet på barnet behöver sägas med skarpare 
betoning och barnet ifråga verkar veta att det gjort något fel och ber antagligen om 
förlåtelse eller fortsätter leka på ett lugnare sätt. 

Exempel: Tre flickor i treårsåldern lekar mamma, pappa, barn och har varsin docka 
och varsin vagn. Efter ett tag börjar två av flickorna bråka om en av vagnarna och det 
blir både högljutt och fysiskt då de sliter i vagnen båda två. I detta fall stod en av 
pedagogerna en bit ifrån och använde båda flickornas namn och sedan blev allt lugnt 
igen.

Både pojkarna och flickorna tog för av lärarnas uppmärksamhet genom att göra sig 
mer hörda. Det skedde dock inte vid samma samlingar. Vid vissa samlingarna var det 
mer pojkarna som var framåt medans i andra var det flickorna.
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Exempel: En samling började med att de skulle fiska julsånger. De hade ett fiskespö 
och fiskar i plast som det satt bilder på som föreställde olika sånger. När läraren 
plockade fram fiskespöet så frågade en av pojkarna snabbt om han fick börja och det 
fick han. Sedan gick turen runt i ringen. Pojkarna var ganska snabba på att påpeka 
när det var deras tur, medan läraren sa ”Nu är det din tur, ___” då det var flickornas 
tur.

Exempel: Vid samlingar så var det hela tiden samma flickor som blev tillsagda att de 
måste sätta sig ner ordentligt så att alla såg. De gjorde det för stunden men sedan när 
det kommer fram något mer intressant så studsade de upp igen. Vid till exempel
leken ”Gubben i lådan” så ansåg läraren att den som hade valt leken skulle börja 
gömma sig i lådan. Här var två av flickorna väldigt snabba och ville börja, men när 
läraren sa att hon tyckte att den andra flickan skulle börja så blev det nästan 
automatiskt så att dessa flickor istället fick vara sist. Då denna andra flicka fick börja 
så gick de runt i ringen åt samma håll som observerades tidigare och de andra två 
flickorna fick då istället vänta lite längre på sin tur.

5.2 Observationer i förskoleklass

5.2.1 Närhet

I förskoleklassen visade det sig inte alls vara samma närhet som i förskolan. Att det 
förekommer mindre närhet mellan barnen och de vuxna i förskoleklassen kan bero på 
att flickorna får höra från vissa pojkar att de är barnsliga som vill hålla i handen och 
så vidare.

Exempel: En av flickorna blir glad att se mig när jag kommer och hälsar på och 
springer genast fram och kramar mig och vill hålla mig i handen. Det sitter flera barn 
runt ett av borden i närheten och två av pojkarna tilltalar flickan och säger: ”Vad 
barnslig du är!” ”Så där gör bara småbarn”. Flickan släpper då fort min hand, hon 
säger inget som svar till pojkarna utan står tyst kvar bredvid mig. När jag sedan går 
till ett annat rum så följer flickan efter och tar åter min hand när pojkarna inte ser 
detta. 

Kroppskontakten från lärarnas sida sker i form av kramar och klappar i positiv 
bemärkning. I negativ bemärkning observerades det att de barn som satt närmast
läraren vid samlingar var pojkar och dessa sträckte läraren ofta ut armen mot 
samtidigt som hon bad dem att sitta ner ordentligt. 

Exempel: Under samlingar när det inte räcker med att läraren hyssjar barnen sträcker 
hon ut en hand till de som sitter närmast så att de ska förstå att det är dem hon menar. 
Vid ett tillfälle håller hon en hand en längre stund på en av pojkarnas axlar och 
berättar för de andra barnen att han har bett om att de ska jobba lite med klockan.

Läraren: ”___, har bett mig om att vi ska jobba lite med klockan, men det är inte så 
lätt när det tar så lång tid för er att sätta er på era platser.” Hon håller fortfarande
handen på pojkens axel och säger ”Du ska sätta dig ner,____”. Det tar dock inte lång 
tid innan han har studsat upp igen och vill helst se allt som läraren gör på nära håll 
och lutar sig ofta mot hennes ben.

På raster och fri lek är det flickorna som söker närhet till lärarna, de vill gärna hålla i 
handen och söker skydd vid till exempel lekar där man jagar varandra. Läraren är då 
en frizon dit de söker sig. De barn som befinner sig längst bort ifrån lärarna är de 
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barn som har svårt att samspela med både läraren och sina klasskamrater. De leker 
gärna lekar där läraren inte observerar dem på nära håll och där de kanske inte alltid 
är helt under uppsikt. 

Exempel: Under rasterna förekommer ofta en lek mellan 5-6 av flickorna i 
förskoleklassen och några pojkar som är några år äldre. Den går ut på att pojkarna 
jagar flickorna och flickornas frizoner är läraren. Även om pojkarna verkar hotfulla 
och skrämmer flickorna så de skriker så märks det att det är en lek och att pojkarna 
respekterar flickornas frizoner. På rasterna springer även pojkarna iväg på annat, de 
spelar kula eller bandy med de äldre kamraterna och lärarna är inte särskilt 
involverade i vad de gör förutom när det blir någon tvist och de behöver en lärares 
hjälp att lösa det.

5.2.2 Talutrymme

Pojkarna yttrade sig mer spontant än flickorna, medans de flesta flickor räckte upp 
handen och väntade på sin tur. Det fanns några undantag med ett par flickor som var 
mer framåt som också tog ordet spontant. 

Exempel: När pedagogen ställde frågor till barnen så verkade det lätt att ge ordet till 
dem som var framåt och nästan studsade upp när de visste svaret, men läraren var 
ändå noga med att även tilltala och låta de tystare barnen säga vad de trodde även om 
de kanske inte ens räckte upp handen. Här vände sig läraren både till pojkar och 
flickor och lät dem tala den tiden de behövde utan att stressa på dem. Vid ett tillfälle 
avbröt en pojke en annan klasskamrat genom att säga att han inte berättat färdigt, han 
fick berätta sitt och så fick den andra ta över ordet efter det.

Däremot så var det bara pojkar som hela tiden avbröt den som talade och började 
berätta om sina egna upplevelser kring det som det pratades om. Det var även många 
pojkar som bara inflikade med små korta ord och kanske inte så att det direkt avbröt 
den som pratade, men ändå visade det på att pojkar mer än flickor tog ordet i detta 
klassrum. Det var inte heller alla pojkar som talade, utan det var 3-4 stycken och 
dessa talade mellan ½-1 minut, medans de flickor som talade lite längre än att bara 
svara kort på lärarens frågor pratade i ca ½ minut.

Exempel: En av pojkarna som oftast blir tillsagd att sitta ner och där även läraren 
använder handen för att visa honom, försöker emot slutet av samlingen genom flera 
handuppräckningar och genom att säga ”fröken” få någonting sagt. Läraren ser dock 
inte detta utan ber honom bara att sitta ner. En annan pojke frågar om de inte kan 
sjunga sången igen som de just sjöng, men läraren skakar på huvudet. 

Efter flera försök förstår läraren att han vill ha något sagt och han säger något tyst till 
henne.

Läraren: ”Det får vi ta sedan.”

Pojke 1: Har ännu en gång flugit upp och räcker upp handen.

Läraren (lite irriterad): ”Men ___, sätt dig ner!”

5.2.3 Uppmärksamhet och bemötande

I förskoleklassen var det mest pojkar som fick höra sitt namn i negativa 
sammanhang. Pedagogen hade då ett skarpare tonfall vid tillrättavisande, rynkad 
panna och en min av ogillande. Under tiden som det observerades behövdes inte 
flickorna sägas till alls, det var bara pojkarna som nämndes vid namn. När 
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pedagogen sa åt vissa av pojkarna så böjde hon sig även framåt och närmare dem. 
Hon använde sig även av tillrättavisning genom att säga ”sch” och visa med tecken 
att hon ville att det skulle vara tyst. 

Exempel: Vid inledning av en samling så sitter läraren och väntar på att det ska bli 
tyst. Hon säger ”sch” och håller upp handen som ett tecken på att det ska vara tyst. 
När barnen inte lyssnar så böjer hon sig mer framåt. När hon talar med skarpare röst 
tystnar hela klassen och lyssnar på läraren istället för att fortsätta prata.

Läraren hade samma kroppsspråk och tonfall oberoende av om hon talade med 
flickor eller pojkar, detta ändrades bara när något av barnen tillrättavisades eller när 
de gjorde något som de inte skulle göra. De barn som läraren tilltalar sällan är 
”mittemellan - barnen”. De barn som varken är för tysta eller för högljudda. 

Exempel: Alla barn har kommit in i klassrummet och satt sig på sina platser. 

Läraren: ”Nu tog det jättelång tid innan det blev tyst!” Sedan tittar hon på en pojke 
och ber honom att vända sig om in mot ringen. Han vill inte och då vänder sig 
läraren till pojken bredvid honom.

Läraren. ”___, varför gör du så?”

Pojken: ”Han gjorde samma sak”.

Läraren: ”Ja jag såg det, nu vill inte han titta här åt när du gör så.” Säger till den 
andre pojken: ”Vänd dig häråt,___”

Sedan fortsätter läraren samlingen.
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6 DISKUSSION

6.1 Diskussion kring genusperspektivet

Genus är ett ämne som det kan debatteras mycket kring. Det är ett känsligt ämne för 
många och det finns olika tankar om vad det egentligen innebär. 

Det kan hända att många uppfattar genus som skillnader mellan att vara kvinna och 
att vara man. Här är det av stor betydelse som lärare att känna till att genus, i 
jämförelse med ordet kön, syftar på skiftande förändringar som sker över tid 
(Eidevald, 2009). Detta för att lärare ska vara medvetna om barn förändras över tid 
och inte är densamma endast för att de tillhör ett visst kön. Resultaten visar att 
barnen i förskoleklassen är mer medvetna om att de är flickor eller pojkar än vad 
barnen i förskolan är. Barnens sätt att se på sig själva verkar förändras när de blir 
äldre och frågan är om detta är en påverkan från de förväntningar som omgivningen 
har på dem som pojkar och flickor? 

Wahlström (2003) skriver att pojkarna överöses med negativa förmaningar som de 
inte orkar med i längden och flickorna blir osynliga eftersom de försöker att vara 
tysta och lydiga för att vara de vuxna till lags. I förskolan har det inte alls observerats 
på det sättet och då väcks tanken på att barnen istället snarare hävdar sig på olika sätt 
utifrån vad omgivningen har för föreställningar om dem, snarare än hur deras lärare 
bemöter dem i skolan. Butler (2007) beskriver det som att man föds med en primär 
och grundläggande substans, det biologiska könet och den sekundära 
genuskonstruktionen uppstår i förlängning till detta. Som exempel är att man föds 
antingen med ett kvinnligt eller manligt kön och det förlängs med antingen 
femininitet eller maskulinitet (a.a.). I förskolan och förskoleklassen förstärks 
femininitet och maskulinitet bl.a. genom hur miljön är utformad, där flickorna har 
dockor och dockvrår medan pojkarna har bilar och bilmattor. Det är inget som säger 
att flickorna måste leka med dockorna och pojkarna med bilarna, men att de finns 
tillgängliga kan uppmuntra dem till att använda dem och det förstärker på så sätt de 
förväntningar som finns på barnen. 

Hedlin (2008) skriver att genus betecknar de socialt och kulturellt betingade 
dimensionerna av kvinnligt och manligt och att genus inte står för det biologiska 
könet utan sådant som är föränderligt kring uppfattningar om vad som är kvinnligt 
och manligt. Det framkommer i resultatet att i förskoleklassen mer än i förskolan 
visar barnen mer tecken på demokrati och rättvisa och att det ska vara lika för alla 
när det gäller närhet, talutrymme och uppmärksamhet från läraren. Vissa barn i 
förskoleklassen visar tydligt att de inte pratat färdigt och att talutrymmet fortfarande 
tillhör dem.

Andersson (2011) hävdar att begreppet genus genomsyrar och påverkar mänskliga 
aktiviteter och mänskligt tänkande och handlande, mer än vad begreppet kön gör.
Genus ses främst som en social konstruktion och som en del av personligheten som 
man alltid befinner sig i (Andersson, 2011, Månsson, 2000). I resultatet framkom det 
inte mycket om den sociala delen av genus och det var heller inget som det lades 
fokus på. Däremot så verkade de flesta barnen vara överens om vilka som skulle tala 
och vilka som skulle vara tysta. Det kanske finns en ordning som säger att de som 
brukar vara tysta låter de som brukar prata göra detta för fridens skull? I förskolan 
när det gällde talutrymme så gav pedagogen oftast ordet till det barn som själv tog 



20

ordet, medans i förskoleklassen så fördelade läraren ut ordet till olika barn. Det anses 
dock inte att pedagogerna bemöter barnen i verksamheten mindre jämställt bara för 
att en del barn emellanåt får mer talutrymme än andra. 

Att genus handlar om hur kvinnor och män bemöts och rangordnas i olika 
situationer, hur skillnaderna uppfattas och hur normerna kring könen upprätthålls i 
samhället, som Magnusson (2005) skriver, märks på så sätt i resultatet att både 
pojkar och flickor i de äldre åldrarna verkar väl medvetna om skillnaderna dem 
emellan och hjälper själva till att upprätthålla normera kring könen. Det har 
observerats att de skiljer sig en del på vilket sätt barnen hävdar sig själva både i 
klassrummet och under fri lek. I förskoleklassen visar pojkarna mer makt medan 
flickorna emellanåt finner sig i pojkarnas villkor. Som till exempel då en flicka blir 
kallad barnslig och istället för att bråka med pojkarna eller säga något tillbaka så 
finner hon sig i det och förblir tyst. 

Andersson (2011) uttrycker att inom en kultur är de tre formerna av genus 
(strukturell, symbolisk och individuell nivå) relaterade till varandra men att 
förståelsen av femininitet och maskulinitet skiftar från kultur till kultur och över tid 
inom de tre nivåerna. Resultat har inte visat på några skillnader beroende på vilken 
kultur barnen kommer ifrån. Däremot så visas det att genus är en stark del i den 
kultur som verksamheten utgör på så sätt att femininitet och maskulinitet visar sig i 
de flesta delar av verksamheterna. Frågan är om det är på gott eller ont? Barnen som 
i studien införlivas i det sätt som samhället ser på kön och genus och som Eidevald 
(2009) skriver så krävs det väl formulerade mål för att göra förändringar i 
verksamheterna och detta är kanske något som även borde ske i hela samhället, om 
man vill göra förändringar kring hur man bemöter barnen i förskoleåldern utifrån 
deras biologiska kön. Genus ska inte som Connell (2003) skriver tas för givet i 
vardagen och det anses inte att man ska lägga för mycket tyngd på de grammatiska 
skillnaderna mellan kön och genus. Det är inte barnen som gör sig till typiska flickor 
eller pojkar utan det är omgivnings förväntningar som påverkar barnen i olika 
aspekter i verksamheten (Eidevald, 2009). Man kan snarare som Enö (2005) skriver 
att inom området manligt och kvinnligt använda det som ett mer övergripande 
system eftersom det är ett så pass komplicerat område.

6.2 Diskussion kring jämställdhet

Hedlin (2008) skriver att jämställdhet inte ska förväxlas med jämlikhet, vilket kanske 
många gör. Resultaten visar dock att verksamheterna som observerades inte 
särskiljer på ett uppenbart sätt att de bemöter pojkar och flickor olika. I 
förskoleklassen är läraren mer noga med att talutrymmet och uppmärksamheten ska 
var lika mellan alla barnen, jämfört med i förskolan där det observerades att barnen 
själva tar ordet oftare. Detta beror antagligen mycket på hur långt barnen har kommit 
i sin utveckling, men som Hedlin (2009) skriver så ska en jämn könsfördelning 
skapligt eftersträvas och möjligheter, skyldigheter och rättigheter inom alla livets 
områden ska vara på lika villkor för alla kvinnor och män. Skillnader i bemötande 
syns även i närhetsperspektivet mellan pojkar och flickor då flickorna har mer närhet 
med pedagogerna vad det gäller kramar, hålla i handen och liknande, medan 
pojkarna mer får närhet i form av fysiska tillsägelser. Jämställdhetsarbetet i skolorna 
ska centralt bygga på lika villkor för alla och i framtiden ska detta vara en verklighet 
för dagens pojkar och flickor (a.a.). Skillnaden i närheten med pedagogerna mellan 
pojkar och flickor kan bero på de förväntningar som finns på hur de som pojkar och 
flickor bör vara (Johansson, 2008).  Även Gillberg (2009) skriver att kvinnor inte är 
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lika jämlika med männen vad det gäller yrkes- eller studieval och att det är svårt att 
få pojkar och män intresserad av omsorgsrelaterade yrken. Johansson (2008) 
beskriver det som att flickor förväntas vara mer empatiska och kanske blir de också 
det. 

Wedin (2009) skriver att i förskola och skola handlar jämställdhet om att resurserna 
ska delas lika mellan könen och att både pojkar och flickor ska ha lika stort 
inflytande. För att få ett demokratiskt och rättvist samhälle så behövs det att kvinnor 
och män delar makt och inflytande över alla delar i samhällslivet (a.a.). Resultaten 
har visat att flickorna söker mer kontakt med pedagogerna vad det gäller närhet och 
får uppmärksamhet på det sättet, medan pojkarna tar mer av talutrymmet och får mer 
uppmärksamhet på det sättet. Det anses att pojkar och flickor lär sig sätt att dela makt 
och inflytande på eller också är det pedagogernas sätt att arbeta som gör 
verksamheterna demokratiska och rättvisa.

Hur det talas om barn och hur förhållningssätt formuleras mot flickor och pojkar är 
en kontrast mot hur det i själva verket görs. För att göra förändringar i verksamheten 
så krävs det väl formulerade mål (Eidevald, 2009). I Lgr11 står det klart och tydligt 
att det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 
förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som 
är kvinnligt och manligt. Resultaten visar att flickorna leker med dockor och 
pojkarna leker mer vilda leker. Flickorna sitter även ofta mer lugnt och pusslar vilket 
inte alla pojkar klarar av. Som nämnts tidigare så kan det vara så att miljön i 
förskolan och i förskoleklassen bidrar till att förstärka de förväntningar som finns på 
pojkar och flickor. Personalens förväntningar på pojkar och flickor kan spegla sig i 
hur de utformar miljön i verksamheten. När man skapar en hemlik karaktär för 
barnens skull i verksamheten så kan man tänka på att erbjuda pojkar och flickor alla
aktiviteter och samtidigt försöka bryta ner överbetoningen av könssocialiserande 
aktiviteter. Det finns stor risk för att en dockvrå blir en vrå där flickorna samlas och 
där pojkarna kanske känner sig utestängda (Gillberg, 2009). Wedin (2009) skriver att 
det mest grundläggande för ett framgångsrikt jämställdhetsarbete består av att 
könsmönster och normer som finns i verksamheten behöver synliggöras och fås
förståelse för och även att de traditionella könsmönstren ska motverkas och inte 
förstärkas för att förändra verksamheten. Resultaten visar inte mycket på hur 
verksamheterna jobbar för att synliggöra könsmönstren och normerna, men det har 
observerats i flera verksamheter att det är vanligt med olika ”hörnor” som är till för 
flickors och pojkars lek och att de traditionella könsmönstren kan vara svåra att 
förändra när dessa är lätta att förstärka i verksamheterna. Flickorna verkar vara vana 
vid att leka ”Mamma, pappa, barn” eller kurragömma, medan pojkarna hellre lekar 
med bilar eller spelar bandy/kula. I verksamheterna som observerats förstärks detta 
genom att det finns tillgångar för barnen att leka dessa lekar och personalen bidrar 
till det genom att utforma olika delar av verksamheten med könsbetonade inslag.

6.3 Diskussion kring bemötande av pojkar och flickor

Resultatet har visat att det är främst flickorna och de yngre barnen som befinner sig 
närmast de vuxna. Detta kan till stor del bero på att de yngre barnen behöver mer 
hjälp än de äldre barnen och även att de finner en trygghet hos de vuxna. Resultaten 
visar på att de yngre barnen och de äldre flickorna befinner sig mer i pedagogernas 
närhet och vill sitta i knäet och involvera pedagogerna i spel och lekar. Att flickor 
oavsett ålder befinner sig närmare de vuxna kan bero på att flickor förväntas vara 
mer empatiska än pojkar (Johansson, 2008). Flickorna försöker även vara de vuxna 
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till lags genom att vara tysta och lydiga (Wahlström, 2003) och oftast visar de sin 
empatiska förmåga genom att involvera de yngre barnen i sina lekar och genom att 
leka med dockor och dockvagnar så visar de också att de påverkas av de 
förväntningar som de vuxna har på hur flickor ska vara (Olofsson, 2007). Att 
flickorna däremot blir osynliga för att de försöker vara tysta och lydiga, som 
Wahlström (2003) skriver, har inte observerats i detta fall. Istället visar flickorna stor 
förmåga till att visa framfötterna och som vuxen kan det vara lättare att se flickorna 
än pojkarna just för att de söker denna kontakt med de vuxna.

När flickorna får höra från vissa pojkar att de är barnsliga som vill hålla i handen 
osv. visar sig de osynliga maktmekanismerna, som Olofsson (2007) skriver om. När 
pojkars och flickors intresse kommer i konflikt så är det pojkars som gäller och 
flickorna finner sig i detta. Flickorna får höra att de är barnsliga från pojkarna och de 
tjafsar inte emot utan verkar istället finna sig att få höra detta från pojkarna. Detta 
visar sig mest dock inne i klassrummen där barnen är på mer slutna utrymmen. Där 
tar flickorna inte lika stor kroppskontakt med de vuxna som de gör utomhus och där 
är också oftast pojkarna iväg på annat och lägger inte märke till vad flickorna gör. 
Rasterna är ett bra exempel på då pojkarna, som Wahlström (2003) skriver, söker sig 
bort från de vuxna. Det är mycket negativa förmaningar mot pojkarna att de inte får 
göra si och så och därmed gör de sådant som att spela bandy eller kula som lärarna 
inte är så involverade i. jämfört med pojkarna leker flickorna helst lekar som de 
vuxna kan ta del i. Pojkarna söker sig hellre till de äldre pojkarna än till lärarna, 
frågan är om detta beror på att de behöver andra ”manliga” förebilder som de kan se 
upp till, detta får ju flickorna från lärarna som till största del är kvinnliga i förskola 
och förskoleklass. Som Davies (2003) skriver så tillägnar sig flickor och pojkar 
sådant som de lärt sig är typiskt manligt och kvinnligt och när förskolepersonal till 
största del består av kvinnliga pedagoger så måste kanske pojkarna vända sig till 
andra än pedagogerna för att kunna införliva de förväntningar som läggs på dem som 
pojkar? Gillberg (2009) hävdar att för att det ska bli mer jämställt mellan könen så 
behöver pojkar och män visa mer intresse för omsorgsrelaterade yrken. I skolan finns 
det många manliga lärare men inte i förskolan. I observationerna verkar det dock 
som att pojkarna är mer i behov av manlig närhet i skolan än i förskolan. 

När det gäller rädslan att pojkarna ska feminiseras och bli avvikare från den 
heterosexuella normen om det arbetas för mycket med att förskola och skola ska bli 
mer jämställt, som Olofsson (2007) skriver, så är det viktigt att som pedagog bemöta 
alla barn på ett sätt som styrker dem som individer. Ett bemötande som inte är för 
hårt inställt på vad som är typiskt manligt och kvinnligt. En könsmedveten 
pedagogik, som Wedin (2009) tar upp, är bra att använda för att främja lika villkor 
för flickor och pojkar. I resultatet framkommer det inte vad lärarna har för syn på 
jämställdhetsarbete och inte heller hur de jobbar med detta. Vad som framkommer är 
att de bemöter flickor och pojkar olika utifrån olika aspekter, såsom att flickorna får 
mer närhet men att pojkarna får till exempel mer talutrymme. Däremot framkommer 
det inte heller hur medvetna lärarna är kring hur de bemöter barnen. När man 
bemöter barn och arbetar professionellt med jämställdhetsarbete så är det av stor 
betydelse att man kan distansera sig från åsikter och föreställningar om vad som är 
typiskt för flickor eller pojkar och att man inte fastnar i uppfattningar om vad som är
normalt beteende för olika kön (a.a.).

Gillberg (2009) skriver att högljudda barn är de som rätt omgående brukar få 
uppmärksamhet från förskollärarna. Den som gapar högt och gapar högt länge 
bemöts snabbt, oberoende av om det är pojkar eller flickor, detta för att en hög 
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ljudnivå i allmänhet utgör ett störmoment. Det Gillberg (2009) ifrågasätter är om det 
finns belägg för att pojkar är mer högljudda än flickor, som det har visat sig i tidigare 
studier? Resultaten visar på att flickorna i studien är högljudda även om flera studier 
säger att de försöker vara tysta och lydiga. Eftersom det var fler flickor än pojkar i en 
av verksamheterna och kan det ha berott mycket på detta att flickorna även blev mer 
tillsagda på grund av ljudvolymen. I förskoleklassen var det mer jämnt fördelat 
mellan könen men där var det istället en mer unison ljudnivå av 20 barn som pratade 
samtidigt snarare än att ett barn överröstade ett annat. Läraren uttryckte även flera 
gånger att det tog lång tid för klassen att bli tyst innan man kunde börja med 
undervisningen.

Resultaten visar skillnader i bemötande mellan förskolan och förskoleklassen.
Johansson (2008) skriver att tidigare forskning visar att lärare bemöter pojkar och 
flickor olika fastän de själva anser att det inte sker någon särbehandling. Lärarna 
riktar mer uppmärksamhet och tid åt pojkarna medans när det gäller omsorg och att 
skapa ordning i vardagen så visar det sig att flickorna samspelar bättre med lärarna.
På förskolan det observerades på var det betydligt fler flickor än pojkar just nu, så 
det kan bero på detta att det upplevdes som en jämnare fördelning mellan pojkarna 
och flickorna. Att pedagogen oftast gav ordet till det barn som själv tog ordet kan ha 
berott på flera olika saker. I samlingen som detta skedde så var de allra äldsta barnen 
iväg på annat så därför kanske de andra ”mellan” barnen passade på att få sina röster 
hörda. Wahlström (2003) skriver att pedagoger istället för att bekräfta pojkar och 
flickor som individer förser dem med olika roller och att den positiva bekräftelsen 
och uppmuntran har visat sig utebli även när barnen försöker leva upp till 
förväntningarna. I förskolan tar barnen mer själva ordet medans i förskoleklassen 
delar läraren ut ordet till barnen. I förskolan är man inte särskilt sträng med att 
barnen ska räcka upp handen när de vill säga något, detta jämfört med i skolan där de 
redan från början får lära sig regeln om att räcka upp handen innan de talar. 
Forskning har visat att pojkar mer än flickor dominerar och framträder i skolans 
värld och att flickorna visar sig vara mera tysta och mindre utmanande för skolans 
ordning än vad pojkarna är (a.a.). Resultaten i denna studie visar inte på detta, utan i 
så fall att flickor och pojkar söker olika slags kontakt med människorna runt omkring 
sig och att de samspelar och bemöter kamrater och lärare på olika sätt som bidrar till 
att de har olika dominansområden i verksamheten. 

6.4 Metoddiskussion

Så här i efterhand så känns det som att det inte hade så mycket betydelse för om jag 
kände barnen eller inte i de grupperna som det observerades i. Detta eftersom jag inte 
själv interagerade med dem utan till mesta dels satt som åskådare och spelade in det 
som skedde. Att välja barn som jag redan kände från innan skulle nog ha spelat större 
roll i fall jag hade gjort intervjuer och liknande med barnen. Jag kände ändå en viss 
fördel över att barnen var vana vid att ha mig där, eftersom det inte verkade som att 
jag störde deras koncentration eller deras kontakt med pedagogerna på något sätt. 

Däremot så har jag insett att jag tänkte lite för hastigt då jag inte meddelade barnen 
om att de blev filmade eftersom jag var rädd för att de skulle stimma för mycket 
framför kameran. Det etiskt korrekta skulle varit att meddela dem detta först och låtit 
dem leka av sig framför kameran och efter det lagt fokus på mina observationer. Som 
Løkken och Søbstad (2009) skriver så ska det utgås från en grundläggande respekt 
för barn och att meddela dem om att de blev filmade skulle egentligen varit det 
korrekta sättet att starta mina observationer.
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En fördel med Wedins (2009) observationsschema var att det gick att använda till 
stor del för videoobservationer. Det kändes dock som att detta observationsschema 
skulle vara lättare att använda under en längre tid och i en barngrupp där man själv 
arbetar. Detta för att kunna få syn på hur man själv och arbetslaget jobbar med 
jämställdhet och få upp ögonen för om man bemöter barn olika på något sätt utifrån 
om de är pojkar eller flickor.

Så här i efter hand känner jag även att jag skulle behövt komplettera med 
lärarintervjuer för att få deras syn på hur de ser på pojkar och flickor. Då skulle jag 
kanske ha kunnat dra andra slutsatser. 

6.5 Slutsatser

Vad det gäller närheten så dras slutsatsen att flickor i förskolan har mer närhet med 
pedagogerna eftersom de till stor del själva söker denna närhet. Även i 
förskoleklassen är det flickorna som söker närheten till lärarna medan pojkarna hellre 
söker sig till andra pojkar. Slutsatsen dras att flickorna, mer än pojkarna, kanske är i 
behov av mer trygghet som de känner att de kan få från lärarna. 

Vad det gäller talutrymmet dras slutsatsen att eftersom en större del av barnen i 
förskolegruppen var flickor så borde de också ha en större del av talutrymmet. Alltså 
hade det ingen betydelse att det var fler flickor än pojkar för kollas det på andelen 
flickor och pojkar så var ändå talutrymmet ganska bra fördelat. I förskoleklassen dras 
slutsatsen däremot att det råder mer en norm kring att de som är mer framåt har mer 
talutrymme än de blyga barnen. I förskoleklassen är det mer jämställt vad det gäller 
ålder, men det anses ändå att både pojkar och flickor som är lite mer försynta hellre 
är tysta än slänger ur sig en massa. Det är en del skillnader mellan hur pojkar och 
flickor upplevs ute på förskola/förskoleklass. 

Vad det gäller uppmärksamhet så dras slutsatsen att det borde fokuseras mer på hur 
pojkar och flickor beter sig och vilka förutsättningar de har. Att bemöta barn i 
förskola och förskoleklass kräver att det finns en respekt för individen och dess val.
Barnen påverkas också mycket av dagens samhälle om hur man ska vara som pojke
och flicka och vilka förväntningar som finns på dem. Frågan är hur enträgen man ska 
vara kring åtskillnaden mellan könen? Är det egentligen inte något naturligt som har 
pågått i tusentals år eller är det dags för en förändring?

Resultatet visade skillnader mellan hur personalen i förskolan och i förskoleklassen 
bemöter pojkar och flickor vad det gäller närhet, talutrymme och uppmärksamhet. 
Nuförtiden räknas förskoleklassen mera som skola och då är det skolans regler som 
gäller. Slutsatsen i denna undersökning är att lärare i förskolan och förskoleklassen
kanske egentligen inte är så medvetna om hur de bemöter pojkarna och flickorna i 
verksamheten. Vad det gäller miljön så anses det även att man behöver fortsätta att 
utvecklas och att utvecklas är något som verksamheterna kommer att fortsätta göra.

6.6 Förslag till fortsatt forskning

Ett förslag till fortsatt forskning skulle vara att göra en undersökning om hur pojkar 
och flickor bemöts av personal i förskola och förskoleklass under en längre tid. En 
fortsatt forskning som sker på en arbetsplats där man under en längre tid möter 
rutiner och mer kan observera återkommande vardagliga händelser. Då går det även 
att komplettera med lärarintervjuer för att få lärarnas syn på hur de ser på sitt 
bemötande gentemot pojkar och flickor. 
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BILAGA 1

Hej Föräldrar!

Jag heter Ida Karlsson och läser lärarutbildningen via Linnéuniversitet i Kalmar. Min 
inriktning är emot förskola och förskoleklass. Just nu är jag inne på min sista termin 
och är igång och skriver mitt examensarbete.

Examensarbetet är ett undersökande arbete och mitt intresse ligger kring genus i 
förskola/förskoleklass. Jag har tänkt skriva om hur flickor och pojkar bemöts i 
förskola/förskoleklass och har då tänkt göra en observationsstudie. Frågan är om jag 
får er tillåtelse att spela in några samlingar och måltider med era barn. Filmerna 
kommer användas för att kunna gå tillbaka i händelserna och kunna få syn på sådant 
som kanske inte upptäcks med bara ögon och öron.

Allt kommer ske anonymt, inga barn, lärare eller skola kommer namnges i uppsatsen 
och alla filmer kommer raderas efter jag har analyserat klart dem.

Tack!

Ida Karlsson

Svarsblankett

Lämnas till skolan så snart som möjligt.

Barnets namn:________________________________________________________

Jag godkänner att mitt barn medverkar i observationer och filmer gällande hur pojkar
och flickor bemöts i förskola/förskoleklass

Ja_______ Nej_______

Ort och datum ________________________________________________________

Underskrift___________________________________________________________


