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ABSTRAKT 
Syftet med studien var att granska hur pedagogerna på utvalda förskolor bemöter barnen 

när de befinner sig i olika känslolägen, samt hur väl deras agerande stämmer överrens 

med den intention de har gällande genusarbete i förskolan. Empirin till studien har 

samlats in genom fyra observationer på två förskolor och två intervjuer med 

förskollärarna. De avdelningar som deltagit har barn som är mellan 3 och 4 år gamla, där 

förskolorna geografiskt sätt ligger långt ifrån varandra, detta för att se om det möjligvis 

var någon skillnad i hur långt man kommit i genusfrågan. 

De känslolägen som undersöktes var ilska, ledsenhet och rastlöshet. I resultatet 

framkommer att pedagogernas intention stämmer väl överrens med deras handlande, och 

man fick en känsla för att de båda förskolorna kommit långt i sitt genusarbete. Flickorna 

och pojkarna gavs samma uppmärksamhet från pedagogerna vid de tillfällen de sökte 

den. Vad som blir tydligt i resultatet från båda förskolorna är att även om alla barn ges 

uppmärksamhet är det övervägande fler pojkar som söker och vill ha kontakten med 

pedagogerna.  
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1 INTRODUKTION 

Genus är ett begrepp som på senare tid har fått stort utrymme i såväl media som 

forskning, där det t.o.m. kommer fram begrepp som ”hen” för att göra 

benämningarna mer neutrala. Det har även i vissa fall blivit så att man dragit det här 

med genus till sin spets, att pojkar ska gå i rosa och får absolut inte leka med bilar, 

eller flickor som ska gå klädda i typiskt ”pojkiga” kläder och inte får leka med sina 

dockor. Är det där man ska lägga energin, på ett nytt ord och att dra detta med 

”pojkigt” och ”flickigt” till sin spets, eller är det småsakerna i vardagen som ska 

försöka ändra vår och barnens inställning till genus och jämlikhet?  

Under min senaste VFU-period diskuterade vi mycket och ofta kring hur man 

bemöter och pratar med pojkar respektive flickor i situationer och vid vissa 

känslolägen som uppstår under dagen, framförallt när de är arga, ledsna eller blir 

rastlösa. Pratar man med pojken som den stora starka killen som ska skaka av sig det 

ledsna och leka igen, eller den lilla söta flickan som man håller om och låter vara 

ledsen. Något jag personligen märkte under denna period var att det var väldigt lätt 

att sitta innan och fundera på hur man skulle agera och tala i dessa situationer, men 

när man väl befann sig i dessa situationer var det lätt hänt att det glömdes bort och 

man talade på ett könsstereotypt sätt. För att efteråt reflektera över vad som sades 

och inse att de sätt man valt att prata på inte var passande utifrån ett genustänkande 

och man var där tillbaka på ruta ett.  

Det var denna tanke som fångade mitt intresse för att skriva om just pedagogers 

bemötande gentemot flickor och pojkar när de befinner sig i olika känslolägen, och 

hur väl det stämmer överrens med de intentioner de hade sedan tidigare.  

I Lpfö 98 (Skolverket 2010) kan man läsa hur vuxnas förhållningsätt påverkar barns 

förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 

samhälle och att vuxna därför är viktiga som förebilder. Jag anser att det är viktigt att 

alla på förskolan oavsett titel inte bara har en tanke kring hur de ska jobba med 

genus, utan också visar den i praktiken. Barn gör inte de som vuxna säger, de gör det 

som vuxna gör. Man kan läsa vidare i Lpfö 98 under målen för normer och värden, 

där ett av målen är att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: ”Förståelse 

för alla människors lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk 

tillhörighet eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.” 

(Skolverket 2010)   

Vad är det då man ska lägga fokus på, är det ord som ”hen” och att dra allt med 

genus till sin spets, eller är det de små vardagliga handlingarna som gör skillnad? 
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2 BAKGRUND 
Under kommande avsnitt kommer det att ges en beskrivning av begreppet genus, 

följt av tidigare forskning kring genus som delas in i tre kategorier: Kön och roll, 

Förskolans arbete och Bemötande av pojkar och flickor. Avslutningsvis kommer det 

finnas en kategori som tar upp teoretiska resonemang.  

2.1 Genus 

Genus betecknar det sociala och kulturella kön som en människa formats till, där ett 

genusperspektiv lyfter fram idéer och föreställningar om vad som är manligt 

respektive kvinnligt. Genusforskning är ett annat begrepp som innebär att man 

undersöker hur våra idéer om manligt och kvinnligt skapar möjligheter och hinder 

inom olika områden. Genusforskning intresserar sig inte för det biologiska, utan för 

de kulturella tolkningar och de föränderliga uppfattningar som är knutna till det vi i 

vardagligt tal kallar kön. Begreppet genus infördes för att markera att man inte avser 

det biologiska könet utan det som är föränderligt, det vill säga uppfattningar om vad 

som anses vara manligt respektive kvinnligt. Dessa idéer, föreställningar och 

uppfattningar är i högsta grad föränderliga, och kan variera mellan olika geografiska 

platser på vår jord. (Hedlin 2006). Hedlin refererar till Vetenskapsrådet (2003) där 

genusforskaren Britt-Marie Thurén, professor i genusvetenskap skriver följande: 

”Genusforskare förnekar inte det materiella, det biologiska, men vi problematiserar 

allt som har med kön att göra, inklusive det som i vår kultur brukar ses som givet” 

(Vetenskapsrådet 2003 sid.11). 

Hedlin (2006) refererar till Yvonne Hirdman, som är professor i historia vid 

Stockholms universitet, och använder begreppet genuskontrakt för att beteckna alla 

samhällets oskrivna regler om vad som är manligt och kvinnligt. Detta genuskontrakt 

skall inte tolkas bokstavligt, utan det ska ses som en bild av sociala konventioner, 

kulturella överenskommelser, om hur innehållet i begreppen manligt och kvinnligt 

ska uppfattas. Med andra ord vad kvinnor respektive män ska göra, skyldigheter och 

rättigheter, vilken arbetsfördelning som anses vara mest naturlig, o.s.v. Begreppet 

kontrakt ska inte tolkas som att parterna frivilligt har skrivit under denna 

överenskommelse, genuskontraktet ärvs från tidigare generationer och präglas av ett 

visst mått av tvång.  

Stereotypa leksaker är ett begrepp som finns med i studien där Nelson och Svensson 

(2005) skriver att det i samhället finns föreställningar om vad som anses vara typiskt 

manligt och kvinnligt, och att dessa feminina och manliga föreställningar har funnits 

med oss sedan flera generationer tillbaka. Stereotypt förhållningsätt visar sig oftast i 

situationer kopplat till hemmiljön och yrket. Genom detta blir också barnens 

leksaksvärld relaterad till kön och en stereotyp syn på manligt och kvinnligt. Vad 

som anses som könsneutrala leksaker menar Nelson och Svensson (2005) oftast är 

baserat på vilken kultur man tillhör. Bild, musik och spel anses som neutrala 

aktiviteter, där även djur och natur faller inom ramen för könsneutralt.  

Omsorg är ett annat begrepp som tas upp flitigt i studien, och med omsorg menar jag 

att man får fysisk kontakt med pedagogen. Det kan vara en kram eller en att man 

lägger armen runt barnet.  
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2.2 Kön och roll 

Månsson (2000) menar att i vuxenledda situationer ges pojkarna mer utrymme och 

uppmärksamhet, då de söker och får bekräftelse genom utvidgade svar som ger en 

förlängd dialog. Detta sker genom ögonkontakt, och de får mer affektfyllda svar. Att 

få bekräftelse genom gensvar på intersubjektiv nivå, svar med affekt som exempelvis 

leende, skratt och ögonkontakt förlänger den pågående interaktionen och stärker 

individens självuppfattning. Även Eidevald (2009), skriver om ett liknande scenario 

då han i sin studie fann att en del pojkar var väldigt ivriga med att få välja aktivitet 

under samlingen och de fick många gånger välja först och de övriga barnen fick 

anpassa sig efter det. Detta kan leda till negativ uppmärksamhet för pojkarna och det 

kan även leda till många tillsägelser och hot som inte verkställs. Månsson (2000) 

skriver om den dolda läroplanen som här visar att det inte är en medveten 

särbehandling. Genom att pojkarna i flera situationer får en framskjuten position och 

ett stort utrymme kommer de att värdera sig och det egna könet högt. Det här kan 

man säga blir en form av idealisering och uppvärdering av det maskulina, där pojkar 

får spela huvudrollen och flickorna får en biroll eller en statistroll. Denna 

rollfördelning sker tydligast och framförallt i de vuxenledda samlingarna. Att det är 

en samling, där man dagligen följer en ritualiserad uppläggning med teaterliknande 

form, ger det ett stort avtryck. Hon skriver vidare i sin studie att pojkar mer eller 

mindre uppmuntras omedvetet genom dessa bekräftande interaktionsmönster till att 

uppfatta sig själva som enastående. 

Vidare i hennes studie kan man läsa att det framkom beskrivningar av flickor och 

pojkar där pedagogerna har köns- och individrelaterade förväntningar, både mindre 

medvetna och oreflekterade, och dels kluvna. De här beskrivningarna bygger till viss 

del på individuellt och kulturellt färgade föreställningar om flickor och pojkar. Det 

finns omedvetna mallar och värderingar för hur pojkar och flickor bör vara, detta 

beroende på såväl egen fostran som kultur. Detta leder till avbildningar, som 

fungerar som förvrängningar av erfarenheter och kan leda till myter om hur man bör 

agera som flicka respektive pojke. Andrésen (1995), skriver om begreppet ”doppelt 

standard” i sin studie om genusrelaterad interaktion, som passar in i detta 

sammanhang och innebär att samma beteende eller aktivitet bedöms olika beroende 

på kön och de kriterier som finns för respektive. 

Olofsson (2007), skriver att barn redan i tidig ålder vet vilka yrken som passar för 

pojkar respektive flickor, och att pojkarna tar för sig mer och yttrar sig i vuxenstyrda 

situationer, och flickorna tillåter pojkarna att ta det utrymmet. Även Roman (1999) 

tar upp detta då han menar att när mannen och kvinnans intresse går isär, är det oftast 

mannens som gäller och kvinnan underkastar sig honom, kvinnan upplever detta som 

legitimt. I Olofsson (2007) visar flickor prov på en osäkerhet när de får en fråga och 

måste titta på kompisen och få bekräftelse för att våga svara, och de ska helst svara 

likadant som kompisen. En flicka i studien fick frågan vad hon ville bli när hon blev 

stor, och svarade då att hon ville bli doktor. Hon fick då en direkt tillrättavisning av 

flickorna i gruppen som svarade att hon kunde bli sjuksköterska istället. Hundeide 

(2006), skriver om sociala kontrakt som mer eller mindre underförstått ingås mellan 

människor. Gemensamt för dessa sociala kontrakt är att de omfattar en uppsättning 

ömsesidiga förväntningar och förpliktelser som kan variera i innehåll, affektiv valör, 

varaktighet, var och när de gäller och i förhållande till vem etc. Vi följer 

underförstådda kulturella manus eller procedurer som vi utformar och specificerar 

beroende vem man pratar med och vilken situation man befinner sig i. Som deltagare 
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i en viss kultur har vi en stor repertoar av tysta självklara procedurkunskaper om hur 

vi ska förhålla oss i olika situationer till olika personer.   

Månsson (2000) menar att barn är väldigt mottagliga för subtila och outtalade 

signaler, förväntningar, krav, regler och villkor. De vet vad som är särskilt för flickor 

respektive pojkar. Under formandet av könsidentiteten är känslouttryck som 

smekningar, kramar och ögonkontakt en påverkande kraft. Vilka blickar man får, om 

de uttrycker värme, uppskattning, entusiasm eller kritik, om man blir tilltalad med 

leenden och skratt eller med neutral eller kritisk röst. Alla dessa delar sätter spår, och 

kommer forma den människa du blir. I den här samspelsprocessen mellan barnen och 

de vuxna lär sig barnen framförallt kulturbundna sätt att uppfatta sig själv och sin 

omgivning. Barnen ingår också i en genusrelaterad process där de lär sig hur flickor 

och pojkar är, och hur de ska agera. I denna tid av snabb förändring bryts de 

traditionella sätt att vara flicka och pojke upp, och ersätts då med delvis nytt och inte 

självklart könsdelat innehåll. Dock lever det samtidigt hos de flesta kvar ett gamla 

svårupplösligt innehåll i kategorierna flicka och pojke. 

Davies (2003) skriver att hur man positionerar sig som man eller kvinna är inte bara 

en begreppsmässig process, utan det är också en fysisk process. Barnens kroppar tar 

till sig nya kunskaper om vad som är manligt respektive kvinnligt genom det barnen 

gör. Kläder och frisyr är det som är tydligast, det man direkt kan se. Mycket av det 

som vuxna överlämnar till barnen, däribland kläder, hjälper till att understryka vilket 

kön de tillhör, och se till att det blir ett dominerande drag i deras utseende. 

Förskolebarnen själva använder också många klädesdetaljer för att visa vilket kön 

man tillhör. Det är ett symboliskt sätt för att se till att respektive kön är urskiljbart. 

Kjolar, handväskor, barnvagnar och dockor signalerar i allmänhet kvinnlighet, 

medan gevär, byxor, rockar, superhjältedräkter och uniformer signalerar manlighet. 

Även Hellman (2010) anser detta då hon beskriver hur barnen använder sig av 

kroppsmarkörer som kläder, färger, storlek och frisyr för att förhandla i olika 

situationer, de använder dessa markörer till att positionera sig i leken. 

Att man visar genom kläder och symboler vilket kön man tillhör lär barnen sig 

dessutom vilka känslor som är relevanta för flickor och pojkar att visa. Maskulinitet 

och femininitet är inte egenskaper som man föds med, men det är en inbyggd 

struktur i vårt samhälle och blir därmed både en förutsättning för tillvaron och ett 

resultat av hur livet levs.  Davies (2003) menar att barn inte blir undervisade om 

vuxenvärlden, och innehållet i barns samtal handlar inte om den, men den finns 

inbyggt i språket. Vuxenvärlden finns med i berättelser och i den sociala strukturen. 

Härigenom konstrueras barnet som person, som barn och som man eller kvinna. 

Månsson (2000) tar upp detta då hon skriver att pojkar fostras till individualister och 

flickorna till kollektivister.  Davies (2003), skriver att så som barn blir definierade, 

som de andra i förhållande till vuxna, så blir flickor de andra i jämförelse med 

pojkar.  

Månsson (2000), skriver om den samhällskategori som kön/genus finns i som 

omedvetna psykologiska avlagringar i den könsmärka interaktionen. Effekterna av 

detta blir att både kvinnor och män, ibland oreflekterat, värderar det mannen gör lite 

högre, det ges mer uppmärksamhet och blir då mer betydelsefullt. En idealisering av 

kulturellt bestämda manlighetsdrag går ofta igen i vuxnas signaler på ett sådant sätt 

att det kan uppfattas som en uppmuntran till offentlig dominans, där individualitet 

och konkurrensmentalitet är önskvärt hos pojkarna medan samma drag hos flickor är 

inte lika accepterat. Detta beskriver Andrésen (1990) som en överidealisering av 
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manlighet, som är kulturellt formad och har både samhälleliga och psykologiska 

implikationer. Även Olofsson (2007) skriver om detta och tar upp begreppet 

särartstänkande, där man anser att kvinnor och män är olika i grunden vilket medför 

skillnader både i beteende och egenskaper. Dessa olikheter är biologiska och inget 

man kan eller ska ändra på. På grund av dessa olikheter kommer flickor och pojkar 

redan i förskolan att bedömas på olika sätt utifrån deras olika behov. Olofsson 

(2007), skriver om hur man har en könsblindhet istället för att jobba jämnställt. Det 

innebär att man inte ser könsmönstren, utan man ser undantagen istället. De kan vara 

svåra att upptäcka då dessa könsmönster sitter så djupt förankrade i vår egen 

personlighet. Man kanske är van vid att flickorna är lugna och lämnar plats åt 

killarna, och man blir blind för detta vanliga mönster. Man ser istället undantagen, 

exempelvis en flicka som är högljudd och utåtagerande. 

2.3 Förskolans arbete 

I Månsson (2000) visar resultatet av studien hur olika grad av vuxenledning leder till 

olika samspelsmönster. I de situationer som var helt vuxenledda, exempelvis 

samlingen, framträder genusaspekten tydligt och några pojkar dominerar och får 

mest utrymme och bekräftelse. I de situationer som var delvis vuxenledda tar både 

flickor och pojkar initiativ till kontakt, där flickorna är mer involverade i dialog med 

de vuxna än vad pojkarna är. Flickorna blir mer synliga i de delvis vuxenledda 

situationerna. Det finns exempel i studien som visar hur olika sammanhang och 

gruppkonstellationer ger skiftande genusmönster. De yngsta flickorna som inte 

framträtt så tydligt i samspel med ordinarie personal, kan inta en huvudroll i 

situationer med en vikarierande personal. När den något större samlingsgruppen 

reduceras till mindre grupper och interaktionen barn/vuxen blir mer livlig, tar och får 

flickorna större utrymme. Hellman (2010), skriver i sin studie att pojkar ofta 

uppfattas som bråkiga och livliga, vilket inte är så önskvärt hos pedagogerna, och får 

då mer uppmärksamhet. Flickor ska vara snälla och uppföra sig, vilket man också 

eftersträvar att pojkarna ska vara, det är dock sällan pedagogerna uppmärksammar de 

lugna barnen eller flickorna eftersom de är som man förväntar sig att de ska vara.   

Månsson (2000) refererar till Wozniak (1993)  som beskriver hur lärande sker genom 

interaktion mellan barn och vuxna, där han ser två olika former av lärande. Den ena 

formen av lärande är av kulturens mer praktiska erbjudanden (affordances). Den 

andra formen är mer av det värdeladdade och normgivande lärandet, som han menar 

är mer socialt bundet. Han framhåller att ålder, genus och social status bidrar till 

begränsningar av vilka erbjudanden som barnen upplever.  Detta kan jämföras med 

de olika situationer som uppkommer i förskolans vardag, där genus bidrar till olika 

former av erbjudanden och begränsningar. Som tidigare nämnts, så styr 

samlingsstunden mor den maskulina dominansen, och är ett exempel på där genus 

ger begränsningar i form av vem och när 

Eidevald (2009) kom i sin studie fram till att flickor ofta får tränas tidigare att ta 

ansvar än pojkar, vilket leder till att pedagogerna många gånger oreflekterat hjälper 

pojkarna i olika situationer, utan att först ge dem en chans till att försöka själva. 

Förskollärarna i studien hittade återkommande på bortförklaringar till sitt agerande, 

då man tillsammans studerade filmsekvenserna som hade gjorts. Det var allt från att 

det snart var sommar till att de var kort om personal och liknande. Eidevald fick en 

känsla av att de inte kunde se sin roll i den olika behandlingen. Om man inte kan få 

genomskåda och betrakta sitt eget förhållningssätt, kan man inte heller förändra sitt 

bemötande och arbete med barnen. Månsson (2000), skriver att en av förskollärarna i 
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hennes studie uttryckte att hon inte behandlade barnen olika utifrån kön, och har en 

önskan att inte göra det, däremot visar observationerna motsatsen. Det finns en tydlig 

grund för att vuxnas medverkan i barnens könssocialisering ofta är osynlig för såväl 

vuxna som barn. Den vuxnes roll i flickors och pojkars identitetsarbete är en 

väsentlig aspekt av det kulturella sammanhang i vilket barnens utveckling äger rum. 

De olika mönster som finns i pedagogernas kommunikation med flickor och pojkar 

representerar de handlingsmönster och traditioner som är en del av kulturen. 

Pedagogerna i studien uttrycker tankar att kön inte ska spela någon diskriminerande 

roll utan att behandlingen av barnen snarare ska vara kopplad till varje individs 

olikheter och behov. Eidevald (2009) skriver i sin studie att pedagogerna gav uttryck 

för att alla pojkar i de flesta fall var på ett sätt och alla flickor var på ett annat, trots 

att det inte alls visade sig vara så i praktiken. Flera pojkar satt till exempel lugnt och 

stilla och väntade, trots detta beskrevs de som barn som inte kunde sitta stilla. Här 

menar Eidevald att förskollärarna gjorde större skillnad på kön än såg till de enskilda 

individerna. Månsson (2000) skriver att i pedagogernas interaktion med barnen kan 

man se spår av det ickereflekterande förhållningssättet i relation till kön i 

vardagssammanhang.  

Eidevald (2009), skriver om måltidssituationerna, där pedagogerna använde kortade 

meningar och enklare frågor till pojkarna, och tränade flickorna mer i att använda det 

talade språket på en mer avancerad nivå. Dock framkom det att man inte 

generaliserar pojkars och flickors språkliga utveckling. 

2.4 Bemötande av flickor och pojkar 

Månsson (2000)  skriver att genus ingår i ett rangordningssystem där även klass och 

etnicitet ingår. Att växa upp i ett samhälle och det rangordningssystem som finns där 

påverkar ens tankevärld och rådande tankemönster kring kön/genus blir för många 

oreflekterat. Olofsson (2007) menar att pojkar är vinnare när det gäller vuxenstyrda 

aktiviteter. De får fler frågor, längre svar, mer ögonkontakt och större respons. De 

fick dock också fler negativa tillsägelser, vilket ändå leder till att pojkar får mer 

uppmärksamhet än flickor i exempelvis samlingssituationer, och flickorna tillåter 

pojkarna att göra det. Även Eidevald (2009) kom i sin studie fram till att pojkar får 

överlag mer tillsägelser än flickor, då även mer uppmärksamhet. Pojkarna fick 1231 

tillsägelser och flickorna 257, där flickornas tillsägelser bestod av hot om olika 

konsekvenser medan pojkarnas tillsägelser bestod i gap och skrik ut i tomma intet. 

Både flickorna och pojkarna i studien behövde ibland be om hjälp vid påklädningen, 

dock var det flickorna som fick be om hjälp oftare då pojkarna för det mesta fick 

hjälp utan ett behöva fråga om det. Detta kan bero på att pojkar inte förväntas ta 

samma ansvar som flickor.  

Olofsson (2007) skriver att efter en vanlig aktivitet på förskolan där hon som 

pedagog skulle dela ut djur till barnen fick pojkarna först och hon benämnde alla 

med deras namn och det var de farliga djuren som skulle delas ut. När det sedan var 

flickornas tur bemöttes de som en grupp, och fick inte sina namn sagda. Det var de 

söta och gulliga djuren som skulle delas ut till flickorna, det var utseendet som var i 

fokus. Här visar Olofsson (2007) att hon värderade pojkarna högre genom att 

tillgodose deras behov först och behandla dem som individer. Flickorna fick istället 

vänta på sin tur och finna sig i att vara en grupp. Budskapet till barnen blir här att 

pojkarna kommer i första hand och står för det som är spännande, farligt och roligt, 

medan flickorna kommer i andra hand och står för det som är vanligt, snällt och sött.  
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Hellman (2010) fann i sin studie att hur pojkar är och beter sig resulterar i olika 

reaktioner hos pedagogerna. De pojkar som är utåtagerande och leker mer livliga 

lekar blir mer tillrättavisade och de regler som finns för att vara tyst och lugn blir 

något viktigt. Att vara på det sätt som är accepterat är ett sätt att se barnen som att de 

är på väg att bli ”vuxna”.  

Eidevald (2009) skriver om hur tydligt det blev att barnen intog olika positioner vid 

olika tillfällen i de vardagliga situationerna, dock visades det sig att förskollärarna 

bemöter barnen mycket olika. Ett exempel på det är när en flicka intagit en roll med 

ett typiskt pojkbeteende. Detta beteende som flickan har är inte accepterat av 

pedagogerna och hon blir därmed straffad, medan pojkarna i samma situation inte 

alls blir bestraffade. Man anser att flickan inte har lärt sig att vara flicka på rätt sätt, 

och inte heller lika lekkompetent som en flicka, som lärt sig vara det på ”rätt sätt”.  

Adams och Walkerdine (1986) visar på en liknande studie hur flickor och pojkars 

våld konstrueras helt olika. Pojkars våld kan nästan ibland vändas till något positivt, 

medan våldsamma flickor beskrivs med sexuellt nedsättande uttryck som ”bitch” och 

”översittare”. Här kan man dra en parallell till en studie där Olofsson (2007) har 

studerat mammor och hur de reagerar när deras ettåring sprang iväg, snubblande och 

kom gråtande tillbaka till sin mamma. När det var en pojke försökte mamman avleda 

honom och uppmuntrade honom till att springa iväg igen. Var det en flicka tog hon 

hellre upp henne i famnen och tröstade henne. En annan undersökning visar att 

mammor tilltalar flickor med mjukare röst än pojkar. När barnen gråter får pojken 

höra: ”Vilken gaphals, ja det är bra, säg ifrån du bara”. Medan flickan istället får 

höra: ”lilla gumman, blev du så ledsen”? ”Kom så ska mamma trösta dig”. Månsson 

(2000) skriver att man skulle kunna se det som ett utslag av flickors tidiga mognad 

eller pedagogernas medverkan i en eventuell genuskonstruktionsprocess som bidrar 

till att flickor utvecklat vissa sidor, exempelvis begreppet ”förnuftighet”. 

Förskolepersonal anser ofta att flickor klarar sig själva tidigare än pojkar och verkar 

uppmuntra dem ytterligare att utveckla denna sida hos sig själva genom att visa dem 

större tillit och ge dem mindre uppmärksamhet.  

2.5 Vygotskijs sociokulturella teori 

I Vygotskijs sociokulturella perspektiv lägger man stor vikt vid att barnen föds in i 

en social värld som är utformad via historiska och kulturella processer, som 

existerade innan barnen föddes, och kommer finnas kvar när de inte längre finns på 

jorden. Det är dessa kulturella och historiskt grundande former som styr och utgör 

modeller för hur barns utveckling kan ske. Man kan se barnens utveckling som en 

resa in i ett kulturellt landskap, där det finns flera olika vägar framåt. (Hundeide 

2006)  

Barn är enligt ett sociokulturellt perspektiv sociala varelser, som lär sig tillsammans 

med andra. För att man ska förstå barns utveckling räcker det inte med att bara se 

barnen som individer, utan man måste förstå barnens sociokulturella landskap, och 

de vägar som finns möjlighet för barnen att ta (Hundeide 2006).  

För att barnen ska utvecklas behöver det en sensitiv vägledare som kan fungera både 

som en känslomässig trygghetsbas i barnens utveckling, och som en vägledare in i de 

sociokulturella gemenskaperna som barnen måste erövra för att leva ett fullvärdigt 

liv. Barnens utveckling är delvis en assisterad utveckling där en eller flera personer 

som barnet känner tillit till är med och stöttar och hjälper barnet på vägen in på de 

arenor och i de gemenskaper som utgör en naturlig del av dess utvecklingsprocess. 
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Denna kulturellt styrda process sker inte nödvändigtvis medvetet och reflekterande, 

då man som deltagare i en kulturell gemenskap i ett samhälle med en viss historia bär 

normativa bilder och uppfattningar om barnet, dess utveckling och uppfostran. Som 

fostrare och vägledare kommer man automatiskt att förmedla sina egna 

grundläggande uppfattningar och värderingar till barnet via en oreflekterad 

korrektions- och valideringsprocess, som Hundeide (2006) även kallar den dolda 

barnuppfostran.  

Vygotskij menar att mycket av det vi lär oss, lär vi oss av andra. Nyckeln till socialt 

lärande är förmågan att imitera och utveckla sina högre mentala funktioner. 

Vygotskijs huvudtes är att barn lär sig bättre och mer tillsammans med andra som 

kan mer inom det aktuella ämnet. (Williams 2006) Dialoger med viktiga andra utgör 

en grund för vår utveckling, vilket inte endast skapas av personen utan inom ramen 

av kulturella prototyper eller format, som exempelvis Foucault kallar för diskurser. 

Utan att vara medvetna om det, lever vi i sådana sociokulturella diskurser som vi 

socialiseras in i och som vi därför tar för givna. De här diskurserna utgör ramar och 

regler för hur vi samtalar, hur vi uppfattar världen, vad vi lägger vikt vid, vilka 

värden som stärks, vad som upplevs som naturligt, hur vi förklarar skeenden o.s.v. 

Våra liv påverkas av aktiviteter, språkspel och diskursiva praktiker som står över 

individen i den meningen att de är sociokulturellt och historiskt grundande och har 

existerat innan individen fanns, och kommer finnas kvar efter individens död. 

(Hundeide 2006) När barn imiterar varandra försöker de förstå vad andra barn gör, 

de vill bli lika sina kamrater och visa samhörighet.  
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3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att synliggöra hur pedagogerna på utvalda förskolor 

bemöter barnen när de befinner sig i olika känslolägen samt hur pedagogernas 

agerande stämmer överrens med de intentioner de har gällande genusarbete i 

förskolan. 

3.1 Frågeställningar 

Följande frågeställningar kommer att ligga till grund för arbetet, för att senare 

problematiseras vid studiens diskussion.  

 

 Hur bemöter pedagogerna på förskolan barnen när de är arga, ledsna eller 

rastlösa? 

 Hur tror pedagogerna att de agerar vid dessa känslolägen? 

 Stämmer deras tanke överrens med hur de agerar? 
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4 METOD 
Under följande del kommer de två undersökningsmetoder jag valt att använda tas 

upp, så kommer även urval, genomförande, forskningsetiska överväganden, 

tillförlitlighet och metoddiskussion att diskuteras.  

4.1 Undersökningsmetod 

Jag har valt att använda mig av observationer och intervjuer, då jag anser att det 

kommer ge mig bra empiri för att sedan kunna besvara mina frågeställningar i 

kommande diskussion.   

4.1.2      Observationer 

Jag utgick ifrån ett observationsschema som kommer från jamnstalldskola.se, för att 

sedan anpassa det så jag får svar på de frågor jag har i min studie. Inspiration till 

frågorna togs ur Wedin (2009), där det finns förslag på rubriker man kan använda i 

sin observationsstudie för att få syn på genus och bemötande.  

Uppmärksamhet och bemötande: 

 Vilka barn får negativ uppmärksamhet i form av tillsägelser, med negationer 

som nej och inte? 

 Vilka barn får positiv uppmärksamhet, t.ex. beröm och hur ofta? 

 Vad får flickor respektive pojkar uppmärksamhet för? 

 Har pedagogen olika tonfall när den pratar med pojkar respektive flickor? 

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

Patel och Davidsson (2003) skriver att observationer som görs för att samla in 

vetenskaplig information måste vara systematiskt planerad, och informationen man 

samlar in måste registreras systematiskt. När man ska samla information inom ett 

specifikt område som berör beteenden och skeenden som händer naturligt i vardagen 

är observationer en väldigt användbar metod.  

Patel och Davidsson (2003) skriver att nackdelen med en observationsmetod är att 

den kan vara dyr och tidsödande, och man väljer många gånger bort denna metod 

bara för det. (a.a.) Då jag utgick från ett observationsschema och visste vilka 

specifika situationer jag skulle vara mer uppmärksam på, samtidigt som jag inte på 

något annat sätt kunde få in den empiri som behövs till studien valde jag att använda 

mig av observationer, för att sedan komplettera med intervjuer.  

Patel och Davidsson (2003) menar att en så kallad strukturerad observation 

förutsätter att problemet man ska undersöka är så precist att man vet vilka situationer 

och beteenden som ska ingå i observationen. Där kan ett observationsschema vara till 

stor hjälp att strukturera upp hela observationen. (a.a.) Då jag använde mig av ett ett 

observationsschema blev observationen en strukturerad observation, där jag visste 

vilka situationer och beteenden som jag letade efter, för att sedan kunna ställa det i 

relation till intervjusvaren, för att till sist ge en bra analys.  

Under observationerna var jag med i verksamheten, dock inte i aktiviteterna. Jag 

intog en passiv roll där jag endast tog ett steg tillbaka och observerade. Patel och 

Davidsson (2003) skriver om den icke deltagande observatören som är okänd, som 

jag kommer att vara. Det kan medföra vissa praktiska problem, så som var man bäst 
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placerar sig i rummet för att kunna observera utan att vara i vägen för varken barn 

eller pedagoger. Det gäller för observatören i dessa situationer att hitta bästa möjliga 

placering som inte väcker någon uppmärksamhet.  

  

4.1.3     Intervjuer 

Jag valde att efter observationerna intervjua pedagogerna på respektive förskola 

gällande genus och deras tankar kring det berörda ämnet, samt hur de själva uppfattar 

sig arbeta med det. Grundfrågorna i intervjun skickades ut till respektive avdelning 

så de innan mitt besök kan fundera på dem, och få med allt de vill ha sagt. Patel, 

Davidsson (2003) är tydlig med att innan intervjun måste man vara tydlig med att 

berätta om intervjun och vad det är studien handlar om, personen i fråga har inte valt 

att bli intervjuad, utan har på något vis blivit utvald. Det är också viktigt att 

poängtera att intervjun är frivillig. När man sedan träffas igen ska återigen den 

fullständiga informationen berättas. (a.a.) I min första kontakt med förskolorna skrev 

jag kortfattat vad studien handlade om, för att sedan berätta mer när förskolorna 

accepterat förfrågan.  

Patel, Davidsson (2003) skriver också om strukturering och standardisering av 

frågorna, där min intervju kommer bli främst högt standardiserad med en låg grad av 

strukturering, vilket innebär att frågorna är klara sedan innan, men svaren är öppna 

och det finns inget rätt och fel. Det kommer dock i mina intervjuer att ställas 

följdfrågor, så de frågor jag nämnt ovan är grundfrågorna.  

4.2 Urval 

Undersökningen är gemonförd på två olika förskolor i två olika kommuner, även i 

två olika landskap. Den ena förskolan ligger i Skåne i Ängelholms kommun och är 

förskola med fyra avdelningar där observationen och intervjun var på en 3-4 års 

avdelning. På avdelningen går det 19 barn, och tre pedagoger, där två av dem är 

utbildade förskollärare och den andra är barnskötare. Den andra förskolan ligger i 

Småland i Kalmar kommun och är en uteförskola med 14 barn och tre pedagoger där 

alla är utbildade förskollärare.  Valet av förskolor var slumpen som fick avgöra, där 

jag valde efter hur de låg geografiskt.  

4.3 Genomförande 

Före undersökningen tog jag första kontakten med förskolorna via mejl. Då jag inte 

fick svar från den ena ringde jag upp och bokade tillfällen då. På den första förskolan 

gjorde jag först en observation på förmiddagen som tog 2,5 timmar, för att dagen 

efter komma tillbaka och göra en till observation på ca 2,5 timmar den också. Fyra 

dagar senare kom jag tillbaka för att göra intervjun, där de båda förskollärarna 

deltog, och den tog ungefär 20 minuter. Veckan efter var jag på förskolan i Kalmar 

kommun och gjorde mina andra observationer, båda även där på ca 2,5 timmar var. 

För att sedan veckan efter intervjua en av förskollärarna, där samtalet tog ungefär 30 

minuter. 
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4.4 Forskningsetiska överväganden 

När jag tog kontakt med de berörda förskolorna berättade jag kort vad studien skulle 

handla om, för att sedan när det blev aktuellt berätta mer. I Vetenskapsrådet (2002) 

kan man läsa om fyra allmänna huvudkrav när det gäller forskning. Det första är 

informationskravet som innebär att man ska informera uppgiftslämnare och de 

deltagare som ska ingå i undersökningen om vilken uppgift de ska ha under 

projektet. Det ska också poängteras att det är frivilligt att delta och man kan avbryta 

när man vill. (a.a.) I mitt första mejl till förskolorna frågade jag om det gick bra om 

jag kunde använda deras verksamhet i min studie, för att senare berätta att om de inte 

vill vara med så kommer jag inte att titta på den förskolläraren i fråga. Det andra 

kravet är samtyckeskravet som innebär att forskaren ska få de berörda deltagarnas 

samtycke att göra studien. Det kan behövas samtycke från föräldrar/vårdnadsvarare 

om barnen är under 15 år. (Vetenskapsrådet 2002). Då jag endast kommer att 

undersöka och studera pedagogerna i verksamheten, och inte barnen har jag inte tagit 

någon kontakt med föräldrar eller vårdnadshavare till barnen. Under observationerna 

tittade jag inte på den enskilda pedagogen, utan det gjordes mer generellt. Ingen 

pedagog har benämnts med dess eget namn, då jag endast kommer se pedagogerna 

som en grupp. Vetenskapsrådet (2002) skriver om konfidentialitetskravet som 

innebär att alla uppgifter om personer som går att identifiera ska antecknas, lagras, 

och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av 

utomstående. Detta gäller främst uppgifter som kan var etiskt känsliga. (a.a.) Som 

tidigare nämnts gjordes inte observationerna på den enskilda pedagogen, utan de 

gjordes i grupp mer generellt. Det sista allmänna huvudkravet är nyttjandekravet som 

innebär att personuppgifter som man samlar in för forskningsändamål endast bör 

doneras eller utlånas till andra forskare som ikläder sig de förpliktelser mot 

uppgiftslämnare och försökspersoner som de forskade som ursprungligen insamlade 

materialet utlovat. Man får inte låna ut uppgifterna till människor som ska använda 

det i annat syfte än forskning. (a.a.) Innan studiens början berättade jag för aktuella 

personer att den inspelade intervjun skulle tas bort när studien var klar och 

observationsschemat skulle efter renskrivning i arbetet slängas.  

 

4.5 Tillförlitlighet 

Patel, Davidsson (2003) skriver att om man använder sig av strukturerade intervjuer 

eller observationer så är undersökningens tillförlitlighet i hög grad relaterad till 

intervjuaren och observatörens förmåga.  Att ”lagra” verkligheten genom att filma 

eller spela in intervjuerna kan göras så man kan göra registreringar i efterhand. (a.a.) 

Då jag har valt att spela in mina intervjuer kommer jag där att ha chansen att gå 

tillbaka och lyssna för att se till att jag uppfattat pedagogerna rätt.  

4.6 Validitet och Reliabilitet 

Patel, Davidsson (2003), skriver att man måste veta att man undersöker det man har 

för avsikt att undersöka, att man har en god validitet. Man ska mäta rätt sak vid rätt 

tillfälle, det som är relevant för sammanhanget. Reliabiliteten handlar om att det man 

mäter ska vara pålitligt, att man ska mäta på ett tillförlitligt sätt där man tittar på just 

de saker som är tänkt. (a.a.) Då jag kommer att använda mig av ett specifikt utformat 

observationsschema, för att få svar på de frågor jag har, och inspelade intervjuer, 

kommer validiteten i arbetet bli relativt hög. Att jag endast gör observationer och 
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intervjuer på två förskolor, leder till att reliabiliteten inte blir lika hög. Det resultat 

som framkommer kommer endast spegla dessa två förskolor, och kommer inte ge 

något svar på hur det generellt ser ut på svenska förskolor.  

4.7 Metoddiskussion 

Då empirin till denna studie endast samtalts in på två förskolor, är resultatet inget 

som speglar hur det generellt ser ut på Sveriges förskolor gällande bemötande och 

genusfrågan.  

Det har använts både observationer och intervjuer för att samla in empiri, där 

observationerna gjordes först. Under insamlingen fungerade mitt observationsschema 

bra, och jag ansåg att jag fick in det material som jag behövde. Dock under 

bearbetningen av empirin märkte jag att jag skulle haft med en till kolumn i schemat, 

där jag kunde skriva hur många som grät/var arga/rastlösa, och inte bara hur många 

som fick omsorg, eller uppmärksamhet. Då detta var något som jag kom till insikt 

med under bearbetningen, gick det inte att rätta till, dock går det att jämföras med 

hur många pojkar respektive flickor det gick på avdelningarna.  

Intervjuerna gav mig bra material, där jag i resultatavsnittet kunde plocka bra citat 

för att stärka mitt resultat. Vid intervjun på förskola 1 var det två förkollärare med, 

och på förskola 2 var det bara en förskollärare med, då detta passade sig bäst för 

tillfället. 

Empirin till min studie hade kunnat samlas in på fler sätt, där exempelvis en enkät 

istället för intervjuer hade varit ett alternativ. Materialet från observationerna hade 

inte gått att samla in på något annat sätt, så observationer anser jag var nödvändigt 

för min studie.  

4.8 Analysbearbetning 

Efter de både observationerna från förskola 1 var gjord sammanställde jag resultatet i 

en tabell, där jag skrev resultatet i de kategorier som varit centrala under 

observationen. Likadant gjordes efter observationerna på förskola 2. När intervjuerna 

var gjorda lyssnade jag på den inspelade materialet och skrev ner citat som jag ansåg 

skulle stärka mitt resonemang. I resultatet skrevs observationerna i kategorier, där 

citaten användes för att stärka mina resonemang. Efter bearbetningen var färdig 

ställde jag observationer och intervjuer mot varandra i resultatet.  
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5 RESULTAT 
Under följande avsnitt kommer resultatet av de fyra observationerna och de två 

intervjuerna från de båda förskolorna att presenteras. I avsnittet kommer förskolornas 

resultat att presenteras var för sig. 

5.1 Resultat förskola 1 

5.1.1 Observation 
 

Gråt/ledsen 

Det var övervägande pojkar som var ledsna och grät och fick därmed mer 

uppmärksamhet av pedagogerna vid detta känsloläge. Av de gånger barnen var 

ledsna var det ingen som tilltalades med en höjd röst från pedagogerna, varken 

pojkarna eller flickorna. Barnen tilltalades med en mjuk röst oavsett vilket kön de 

tillhörde, dock var det fler pojkar som överhuvudtaget tilltalades när de var ledsna. 

Vid de tillfällen där barnen var ledsna, gavs det inga stereotypa leksaker till varken 

flickorna eller pojkarna, utan efter uppmärksamheten och omsorgen återgick de till 

den lek de tidigare hade hållit på med. Det man kan se under denna kategori är att det 

är pojkarna som har fått övervägande mer uppmärksamhet och omsorg när de varit 

ledsna, det är fler pojkar som söker kontakten med pedagogerna än vad flickorna gör.  

 

Gråt/ledsen Pojkar Flickor 

Får omsorg 6 4 

Tilltalas med höjd röst 0 0 

Tilltalas med mjuk röst 7 1 

Ges uppmärksamhet 9 4 

Ges stereotypa leksaker 0 0 

 

Ilska 

Det var en stor skillnad mellan flickorna och pojkarna under denna kategori, då det 

var pojkarna som var mest arga, och då fick mer uppmärksamhet av pedagogerna. 

Av de gånger som pojkarna blev arga och gavs uppmärksamhet fick de omsorg av 

någon pedagog i de flesta fall, dock fick de fåtal flickor som blev arga ingen omsorg 

av någon vuxen. Varken de få flickor som blev arga, eller pojkarna blev tilltalade 

med en höjd röst av pedagogerna, utan blev alltid bemötta med en mjuk röst från 

pedagogerna. Inte heller under denna kategori gavs barnen någon form av stereotypa 

leksaker. Det man kan utläsa från följande tabell är att det skiljer sig mellan pojkar 
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och flickor i detta känsloläge, det är övervägande pojkar som är arga och söker 

kontakt med pedagogerna, och får då den bekräftelse och omsorg som de söker.  

 

Ilska Pojkar Flickor 

Får omsorg 7 0 

Får tillsägelse med höjd 

röst 

0 0 

Tilltalas med mjukröst 8 2 

Ges uppmärksamhet 8 2 

Ges stereotypa leksaker 0 0 

 

Rastlöshet 

Denna kategori var den som var mest lik mellan pojkar och flickor, då båda könen 

fick nästintill lika mycket uppmärksamhet när de var rastlösa. Både pojkarna och 

flickorna gavs omsorg vid lika många tillfällen när de kände sig rastlösa, där även 

båda könen tilltalades med en mjuk röst från pedagogen. Det var vid endast ett 

tillfälle som en pojke blev tilltalad från en pedagog med höjd röst, där han då gavs en 

leksak som anses vara stereotyp för pojkar. Det var det enda tillfället då barnen gavs 

stereotypa leksaker. Detta var den kategori där det var förhållandevis lika mellan de 

båda könen. Pojkarna och flickorna fick den uppmärksamhet som de sökte fick bli 

bekräftade av en pedagog.  

 

Rastlöshet Pojkar Flickor 

Får omsorg 3 3 

Tilltalas med höjd röst 1 0 

Tilltalas med mjuk röst 4 4 

Ges uppmärksamhet 5 4 

Ges stereotypa leksaker 1 0 
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Känslor 

Det var övervägande pojkar som tillsammans med en pedagog fick sätta ord på sina 

känslor, det var endast två flickor som fick denna chans och nio pojkar. Att få sätta 

ord på sina känslor kommer i samband med att man är i någon form av 

känslotillstånd, exempelvis som i denna studie, arg, ledsen och rastlös. Det har varit 

fler pojkar som har varit i dessa känslotillstånd och resultatet blir så att det är fler 

pojkar som fått sätta ord på känslorna tillsammans med en pedagog.  

 

Känslor Pojkar Flickor 

Får sätta ord på sina känslor 

tillsammans med pedagog 

9 2 

 

5.1.2 Intervjuer 
 

Pedagogernas arbete med genus 

Pedagogerna berättade att de hade som mål att kunna bemöta alla barn på samma sätt 

oavsett vilket kön de tillhörde, dock påpekades det att det är lättare att vara hård mot 

pojkarna. De tyckte också att det ibland är svårt att komma ifrån de könsmönster som 

de vuxit upp med, för att under de senaste åren försökt ändra på dessa, och få ett mer 

”neutralt” bemötande. 

”Vi försöker bemöta alla barn lika oavsett kön, trots att det kan vara lätt att vara 

hårdare mot killarna” 

De pratar om hur man måste ha en medvetenhet kring genus och jämställdhet, för att 

sedan kunna arbeta med det. Men även att om man har denna medvetenhet kan man 

gå ifrån det ”neutrala” tänkandet för att i vissa kommentarer vara mer traditionellt 

stereotyp. Pedagogerna var tydliga med att berätta hur deras medvetenhet kring 

genus har blivit större de senaste åren, och de försöker hela tiden att ha det i 

bakhuvudet. 

”Det handlar om en medvetenhet, man kanske man säga att en flicka har fin 

klänning men ändå vara medveten om genus, innan tänkte man inte på det på det 

sättet.” 

Generellt sett när man har pratat med flickor har det gjorts på ett ”sött” sätt där det 

oftast är hur något ser ut, som är det man pratar om. Man har en rosa fin klänning, 

eller ett sött litet gosedjur med sig. Å andra sidan när det gäller pojkar har det istället 

handlat om hur något är, en farlig krokodil, eller en snabb och tuff motorcykel 

exempelvis. Pedagogerna menade att man måste uppmuntra både flickor och pojkar 

för att de ska komma vidare i sin utveckling och lek, och hur man måste uppmuntra 

båda könen att de är fina och bra. 

”Man får försöka pusha både flickor och pojkar, fast kanske på olika sätt så man 

kommer vidare” 
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”Man får uppmuntra pojkar lika mycket när de har snygga shorts eller någon fin 

tröja” 

Uppmärksamhet och utrymme 

Pedagogerna berättade att deras tanke var att alla barn skulle få samma 

uppmärksamhet i verksamheten, dock upplevde de att det ibland var lite svårt då 

pojkarna har större behov av uppmärksamhet än vad flickorna har. Flickorna är 

bättre på att själva komma på något att göra, och söker inte den kontakten som 

pojkarna gör. 

”Vår tanke är att det ska vara så, vi försöker ge samma uppmärksamhet” 

”Flickorna har inte samma behov av uppmärksamhet som pojkarna, de kommer 

oftast på själva vad de vill göra” 

Trots att man har denna medvetenhet och tanken är att man ska ge alla barn samma 

uppmärksamhet ges det mer uppmärksamhet till pojkarna. Flickorna söker inte lika 

mycket kontakt och pedagogerna berättade hur det är lätt att man drar sig till 

pojkarnas lek, då det oftast är mer aktiva lekar, och det kan hända olyckor ganska 

snabbt. De berättar att flickornas lek oftast är lugnare och man behöver inte på 

samma sätt vara med och passa i leken.  

”Det är lätt att man drar sig till pojkarna, för att vara med i leken. För man vet om 

man är borta för länge så kan det hända något, så då är jag med för att se vad som 

göras och höra vad som sägs.” 

Bemötande vid gråt av flickor och pojkar 

Här berättar pedagogerna att de oavsett kön bemöter barnen på samma sätt, och de 

jobbar mycket med att de ska få bekräftelse och få sätta ord på sina känslor. De hade 

jobbat enligt denna metod ett tag och var väldigt bekväma med det, och tyckte att 

barnen uppskattade det.  

”Att om jag ser om någon är ledsen, att jag bejakar det, jag ser att du är ledsen, att 

de får visa att de är ledsna” 

”Att man inte bara går fram och jaja, upp igen” 

Pedagogerna berättade att när de började med denna metod, att bekräfta alla känslor 

och låta barnen få synas och få sätta ord på känslorna tillsammans med en vuxen har 

de märkt att det ibland räcker att bara se barnen och att låta dem få den bekräftelse 

som de söker, har fått dem att sluta gråta och återgå till leken.  

”Bara man ser dem så kan de sluta gråta, bara de har fått bekräftelse” 

”Låta dem bli sedda” 

Bemötande vid ilska av flickor och pojkar 

Även när barnen är arga använder pedagogerna sig av samma metod som när de är 

ledsna, att de ser barnen och bekräftar deras känslor, och låter dem få känna. De 

berättar att när barnen får den uppmärksamhet av pedagogerna, får det barnen att 

känna en trygghet till sina känslor och de vågar uttrycka sig, då de vet att de kommer 

bli bemötta av pedagogerna på ett omsorgsfullt sätt. 

”Där försöker vi också bekräfta, t.ex., jag ser att du är jättearg nu” 

”Det är inte så stor skillnad på när de är ledsna eller arga hur man bemöter dem” 



18 

 

 

Vi pratar om att höja rösten till barnen och att det är något som de helst försöker 

undvika, men berättar att det ibland är svårt när man står i en situation där ett barn är 

argt och man själv kanske är upprörd. Under dagen kan bemötandet förändras, och 

de berättar hur både de själva och barnen blir trötta och det är lättare att skapa 

konflikter. De berättar hur de själva vet hur man ska göra, och förmiddagen har varit 

bra och pedagogisk, men att det lätt glöms bort på eftermiddagen och det inte alltid 

blir varken bra eller pedagogiskt.  

”Det här med att höja röst och sånt, visst det hände ju och det kan man säga händer 

framförallt på eftermiddagarna när man har varit med om flera konflikter under 

dagen”  

”Barnen är också trötta, och det blir mer konflikter” 

”Förmiddagen kan vara ganska pedagogisk och man tänker på vad man säger, men 

framåt eftermiddagen är det lätt att man inte tänker sig för” 

”Det hade varit bättre att fortsätta för man vet ju att det är fel sätt att gå tillväga” 

 

Bemötande vid rastlöshet av flickor och pojkar 

Det var inte vanligt att pedagogerna behövde hjälpa barnen att hitta något att göra, 

eller komma vidare i sin lek. De berättar att barnen ofta själva hittar någon ny 

aktivitet att göra då de har flera olika miljöer på förskolan, för att tillfredsställa alla 

barns olika behov. 

”Eftersom vi har så mycket olika miljöer, så tar man inte in dem i något nytt” 

Det fanns tillfällen då pedagogerna fick hjälpa barnen att hitta en aktivitet eller få in 

dem i någon pågående lek tillsammans med de andra barnen. De berättade dock att 

man inte alltid ska försöka få in barnet i en redan pågående lek. Detta beroende på att 

om man tycker att leken fungerar så pass bra, kan det vara dumt att göra ett kort 

avbrott för att låta ett annat barn komma in i leken, med risken att leken då förstörs. 

De menar att det gäller att ha en känsla för när det är passande och inte att försöka få 

in ett nytt barn i leken.  

”Vara med och försöka få in dem, eller få med dem i leken” 

”Inte alltid i en lek som pågår, då tycker man att den fungerar, så det är lite olika” 

Pedagogerna berättar att de ibland kan sätta sig ner själva tillsammans med ett barn 

som inte har något att göra, att man tillsammans med barnet hittar på en aktivitet, 

eller något som redan finns i de olika miljöerna. När man sätter sig själv med ett barn 

är chansen stor att det kommer fler barn till den pågående aktiviteten, och man är då 

med och stöttar barnen i leken tills de själva klarar det, så man till slut kan avlägsna 

sig.  

”Ibland sätter man sig ner tillsammans med barnet, eller försöker få in barnet i 

leken om det passar” 

”När man sitter själv med ett barn kommer det oftast fler barn så det löser sig” 
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5.2 Resultat förskola 2 

5.2.1 Observationer 
 

Gråt/ledsen 

Både pojkarna och flickorna gavs uppmärksamhet när de grät och var ledsna, det var 

dock dubbelt så många pojkar som gavs uppmärksamhet vid detta känslotillstånd. Av 

de flickor och pojkar som var ledsna var det ungefär hälften av dem som fick omsorg 

av en pedagog. De barn som grät och var ledsna blev alla tilltalade med en mjuk röst 

av pedagogerna, och inget barn blev tilltalt med en höjd röst. Inte heller gavs det 

några leksaker till barnen som kan anses vara stereotypa för det egna könet. Under 

denna kategori är det övervägande fler pojkar som får den uppmärksamhet de söker 

hos pedagogen och även får mer omsorg än vad flickorna får.   

 

Gråt/ledsen Pojkar Flickor 

Får omsorg 5 2 

Tilltalas med höjd röst 0 0 

Tilltalas med mjuk röst 8 4 

Ges uppmärksamhet 8 4 

Ges stereotypa leksaker 0 0 

 

Ilska 

Under denna kategori var det relativt jämnt mellan pojkarna och flickorna. Båda fick 

uppmärksamhet av pedagogerna när de var arga och vid dessa tillfällen tilltalades 

barnen, oavsett kön, alltid med en mjuk röst, och pedagogerna höjde aldrig rösten 

mot något barn. Ungefär vid hälften av alla tillfällen då barnen gavs uppmärksamhet, 

fick de omsorg från någon pedagog, oavsett vilket kön de tillhörde. När barnen var i 

detta känsloläge gavs det aldrig någon form av stereotypa leksaker till barnen, utan 

de återgick till den lek de tidigare höll på med.  

 

Ilska Pojkar Flickor 

Får omsorg 3 2 

Tilltalas med höjd röst 0 0 
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Tilltalas med mjuk röst 6 5 

Ges uppmärksamhet 6 5 

Ges stereotypa leksaker 0 0 

 

Rastlöshet 

Det var något fler flickor som gavs uppmärksamhet av en pedagog när de kände sig 

rastlösa, dock var det inget barn som gavs någon omsorg vid denna känsla. Vid de 

tillfällen då barnen gavs uppmärksamhet tilltalades de i flertalet av gångerna med 

mjuk röst, oavsett kön. Det var endast en gång som både en flicka och en pojke blev 

tilltalade med en höjd röst av en pedagog. Inte heller under denna kategori var det 

något barn som gavs några stereotypa leksaker. Denna kategori är den enda där 

flickorna har fått mer uppmärksamhet än pojkarna, dock är övervägandet inte så 

stort. 

 

Rastlöshet Pojkar Flickor 

Får omsorg 0 0 

Tilltalas med höjd röst 1 1 

Tilltalas med mjuk röst 3 5 

Ges uppmärksamhet 3 5 

Ges stereotypa leksaker 0 0 

 

Känslor 

Av alla de tillfällen då barnen var arga, ledsna eller rastlösa var den endast en flicka 

och en pojke som tillsammans med en pedagog fick sätta ord på sina känslor.  

 

Känslor Pojkar Flickor 

Får sätta ord på sina känslor 

tillsammans med pedagog 

1 1 
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5.2.2 Intervju 
 

Pedagogernas arbete med genus 

Genus var ett av förskolans mål och tanken var att varje avdelning skulle göra 

barnobservationer för att få syn på var pojkarna respektive flickorna befann sig, och 

vart pedagogerna själva befann sig. På varje avdelning skulle man bestämma en viss 

tid där man observerade både barnen och pedagogerna för att få syn på var man 

befinner sig och hur man agerar, vilket skulle göras vid fem olika tillfällen. Detta 

skulle avslutas med att man till våren titta på det och där får syn på den pedagogiska 

miljö som finns i förskolan. Förskolläraren pratar om hur man ska vara medveten om 

genus och att man ska kunna vara öppen mot sina kollegor för att kunna komma 

vidare i sitt arbete.  

”Vi har det som ett av våra mål det här året, och det är sagt att varje avdelning ska 

göra barnobservationer och så ska man kolla då på vart befinner sig flickorna och 

vart befinner sig pojkarna, och vart befinner vi oss pedagoger” 

”Att observera varandra är nytt och känsligt och att filma varandra, vi har pratat 

om det att alla måste vara lite öppna för det här, så man inte tar det så att man ska 

hitta fel och brister hos varandra” 

Vi pratade om att man måste ha en öppenhet inför dels begreppet genus och inför 

kollegorna om man ska kunna förbättra verksamheten, och jobba mot en mer 

könsneutral förskola. Man måste börja med sig själv innan man kan börja överföra 

tankarna till barnen.  

”Vi försöker ha det tänket lite, att man är medveten, och kunna säga till varandra 

”du, vad sa du nu för någonting”, och så vidare” 

Uppmärksamhet och utrymme 

Pedagogerna försöker tänka på att uppmärksamheten mellan pojkar och flickor delas 

lika, och även såklart mellan barnen som individer, men säger att det inte alltid blir 

så i alla fall. I barngruppen är det övervägande fler pojkar än flickor, så 

förskolläraren hade en känsla av att det var pojkarna som gavs mest uppmärksamhet 

i verksamheten, då de tog mest plats. Samtidigt som pojkarna tar mer plats, så är de 

fler till antalet i gruppen och det blir oftare att man är hos pojkarna än flickorna. 

”I vår grupp är det mest pojkar” 

”Jag försöker i alla fall att tänka på det, men sen är det ju inte alltid man gör det i 

alla fall” 

”Man tror att man gör det, men man försöker tänka på det” 

Många av flickorna i barngruppen är lite försiktiga och tillbakadragna så där försöker 

pedagogerna att uppmuntra dem och försöker få dem att ta lite mer plats än vad de 

vanligtvis gör. Hon påpekar att det såklart finns flickor som tar plats men det är få, 

och det är övervägande tillbakadragna flickor i gruppen. Förskollärarna är tydliga 
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med att påpeka att det såklart också finns försiktiga pojkar som man måste 

uppmuntra lite extra.  

”Vi försöker att pusha fram tjejerna, eftersom vi har många flickor som är lite 

försiktiga som inte tar så mycket plats, försöker vi pusha fram dem lite extra” 

 

Bemötande vid rastlöshet hos flickor och pojkar 

Den aktuella förskolan är en utomhusförskola och barnen är för det mesta ute. 

Förskollärararen berättade att nu när det är kallare ute och man inte kan vara ute lika 

länge så är de inne mer. Man märker att barnen inte är riktigt vana vid. Det blir en 

begränsad yta att vistas på, och man får ta det mer lugnt och försiktigt när man är 

inne. Under den tid när barnen är inne försöker pedagogerna erbjuda barnen 

aktiviteter, så som att måla eller jobba med lera, för att de inte ska känna sig rastlösa, 

och att de ska få göra något roligt och meningsfullt. När en pedagog är ensam med 

barnen inne, när de andra är på rast eller liknande, kan det vara svårt att ordna någon 

aktivitet, eftersom alla barnen vill vara med samtidigt.  

”Det kämpar vi med varje dag, att påpeka att man inte ska springa inne och man 

försöker få med dem att leka indianer där man ska smyga tyst, så det inte blir den 

här pekpinnen” 

När man är ute upplever man inte barnen rastlösa på samma sätt som när man är 

inne. Ute har de stora ytor att springa runt och leka på. De går ofta iväg till skogen 

eller någon plats utanför förskolan, vilket pedagogerna anser som könsneutralt, då 

det kan utmana både pojkar och flickor i deras lek. Pedagogerna brukar dela upp 

barngruppen i mindre grupper och sedan gå iväg med dem till olika ställen för att 

sedan byta plats. Att dela in barnen i mindre grupper ger större chans att kunna se 

och bemöta alla barn och få en mer meningsfull aktivitet. Naturen är en bra miljö för 

barnen att utmana sig själva, där det till skillnad från på gården alltid finns nya saker 

att upptäcka. 

”Ute har de mer de här stora ytorna, vi går ju iväg och använder oss mycket av 

närmiljön. Vi upplever att det är könsneutralt, och det passar både flickor och 

pojkar, där alla har samma villkor och utmanar sig själva” 

”Vi brukar dela upp oss i smågrupper, där några går iväg med en pedagog och de 

andra stannar kvar på gården, sen byter man” 

Bemötande vid ilska av pojkar och flickor 

Man vill tro att man bemöter alla barn på samma sätt oavsett kön, vilket gäller i alla 

situationer, inte bara när de är arga. När de är arga och t.ex. bråkar med en kompis är 

pedagogerna tydliga med att berätta för barnen att man blir arg när de gör så, och att 

de inte är okej att slå sin kompis. De pratar tillsammans med barnen om hur man ska 

vara en bra kompis, vad man får göra och inte. Man tror att barnen lyssnar, men 

sekunden efter kan de vara tillbaka i bråket igen och göra något man inte får.  

”Är de arga och bråkar så markerar vi ju direkt att” nu blir jag arg när du gör så, 

det är inte okej när du slår på dina kompisar” och liknande” 

”Vi pratar mycket om hur man ska vara mot kompisar, så tycker man att de lyssnar 

men sen nästa sekund kan det bli en putt” 
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Barnen på förskolan är mellan 3-4 år gamla och pedagogerna försöker få dem att lösa 

konflikterna på egen hand, och inte lägga sig i för tidigt. Att barnen får tränas i att 

lösa konflikter utan någon vuxen tränar dem i det sociala samspelet som är viktigt 

hela livet. 

”Vi har ju treåringar så vi försöker att få dem att lösa det själva” 

Att höja rösten är inget man vill till ett barn, men ibland är det nödvändigt. De menar 

att när man känner frustration över att de inte lyssnar och slår på sin kompis eller 

något annat oacceptabelt, och det är lätt att höja rösten. Barnen kan titta och se ut 

som att de lyssnar på vad man säger, för att sedan gå därifrån utan att ha tagit in det 

pedagogen sa. Då det var övervägande fler pojkar i gruppen, och då det var pojkarna 

som var mest aktiva blir det oftast åt dem som man höjer rösten. 

”Ibland blir det så att man höjer rösten, om det händer någonting, att de slåss eller 

så. Och det kan ju vi känna frustrerade över att man ska behöva bli arg så ofta, fast 

vi pratar och man försöker göra sig hörd, men det är många som bara tittar på en så 

går de” 

”Man försöker ett par gånger sen får man höja rösten” 

”I vår grupp är det oftast pojkarna man höjer rösten åt, eftersom vi har lite 

försiktiga flickor” 

Bemötande vid gråt av flickor och pojkar 

Under denna kategori är bemötandet väldigt lika för det mesta, då pedagogerna 

menar att om barnen ramlat omkull och inte slagit sig så allvarligt försöker de, 

oavsett kön, få barnen att komma på benen igen med en glad ton i rösten. Oftast 

räcker det med att ge barnen uppmärksamhet för att de ska leka vidare, utan att prata 

med dem med en ledsen ton då risken finns att de själva blir ledsna då. 

”Om de ramlar om kull gör inte jag någon stor sak av det, utan det blir mer upp och 

hoppa, och sopar av händerna” 

”Jag vill tro att jag gör det mot både flickor och pojkar” 

När barnen har slagit sig ordentligt eller är ledsna så de gråter tröstar såklart 

pedagogerna barnen, och de gör på samma sätt om det är en pojke eller flicka. Alla 

barn behöver få omsorg när de är uppriktigt ledsna och då särskiljer man inte på kön, 

utan låter barnen få den uppmärksamhet och omsorg som de behöver.  

”Ramlar de och slår sig, så är det att man säger upp och hoppa om det inte är något 

allvarligt, så de gör illa sig då tröstar man ju såklart” 

”Ser man att de slår sig tröstar man ju oavsett om det är pojke eller flicka” 
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6 DISKUSSION  
 

6.1 Pedagogernas arbete med genus 

Båda förskolorna jobbade medvetet med genus. Där det fanns pedagoger på förskola 

2 som under intervjun berättade att de just nu läste en kurs om genus och tanken var 

att fler skulle göra det efterhand. På samma förskola fanns genus som ett av målen 

man jobbade mot, och det var också den förskolan där pedagogerna gick kursen om 

genus. Pedagogerna på respektive förskola pratade båda om hur man måste ha en 

medvetenhet och öppenhet kring begreppet genus, att man ska kunna tycka och säga 

till en flicka att hennes klänning är fin, och ändå vara medveten om begreppet och 

dess innebörd. Pedagogerna måste ha en öppenhet mot varandra kring genus, där 

man kan säga till och stötta varandra i genusprocessen, utan att man tar det personligt 

då man gör det för att förbättra verksamheten. De berättar att man måste börja med 

sig själv, för att sedan kunna överföra tankarna till barnen. Hedlin (2006) skriver om 

genusforskning, där man undersöker våra idéer om manligt och kvinnligt och hur det 

skapar möjligheter och hinder inom olika områden. Forskningen intresserar sig inte 

för det biologiska, utan för de kulturella tolkningar och de föränderliga uppfattningar 

som är knutna till det vi i vardagligt tal kallar kön.  

Pedagogerna på förskola 1 försöker uppmuntra både flickorna och pojkarna, fast inte 

på samma sätt. Man får uppmuntra pojkarna lika mycket om att de har fina shorts 

eller någon fin tröja är det en pedagog i intervjun som säger. Detta kan återkopplas 

till föregående stycke där medvetenheten kring genus nämns. Pedagogerna på 

förskola 2 berättar att de ska göra observationer på både barnen och sig själva, för att 

få syn på var barnen befinner sig och hur man själv agerar i olika situationer, vilket 

också kan återkopplas till föregående stycke där det står hur man måste börja med sig 

själv för att sedan kunna föra över tankarna till barnen. I Vetenskapsrådet (2003), 

skriver Britt-Marie Thurén, professor i genusvetenskap följande ” Genusforskare 

förnekar inte det materiella, det biologiska, men vi problematiserar allt som har med 

kön att göra, inklusive det som i vår kultur brukar ses som givet”. (Vetenskapsrådet, 

2003 sid.11). 

6.2 Uppmärksamhet och utrymme 

Efter observationerna på de båda förskolorna var det tydligt hur pojkarna gavs mer 

uppmärksamhet i alla de olika känslolägena än flickorna. Detta är något som 

Månsson (2000), tar upp då hon menar att pojkar ges mer uppmärksamhet och 

utrymme i de vuxenledda situationerna, där pojkarna söker och får mer bekräftelse 

än vad flickorna gör och får. (a.a.) Det var övervägande pojkar som sökte kontakt 

med pedagogerna på båda förskolorna, och flickorna intog en tillbakadragen roll där 

de själva i de flesta fall kunde komma vidare i en lek eller diskussion.  

Pedagogerna i studien särbehandlade inte barnen utifrån kön utan de sågs som 

individer och alla barn fick respons och uppmärksamhet när de sökte kontakt. Som 

tidigare nämnts var det fler pojkar som sökte denna kontakt med pedagogerna och 

gavs då mer uppmärksamhet än flickorna. Pedagogerna på båda förskolorna 

berättade hur de försökte fördela uppmärksamheten jämt mellan alla barn, dock var 

de medvetna om att de i de flesta fall gavs mer uppmärksamhet till pojkarna. 

Olofsson (2007) skriver att pojkar är vinnare när det gäller vuxenstyrda aktiviteter, 
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då de får fler frågor, längre svar, mer ögonkontakt och större respons. Dock får de 

även mer negativa tillsägelser vilket ändå resulterade i mer uppmärksamhet. 

Flickorna som kommer i skymundan tillåter pojkarna att ta plats och ges mer 

uppmärksamhet. (a.a.)  

Pedagogerna på förskolorna berättade i intervjun hur de försökte uppmärksamma alla 

barn som sökte kontakt och ge dem den uppmärksamhet de ville ha. Dock var de 

medvetna om att flickorna inte sökte lika mycket kontakt som pojkarna gjorde, men 

uppmärksammande dem vid varje tillfälle då de behövde. Månsson (2000), skriver 

hur det finns omedvetna mallar och värderingar för hur pojkar respektive flickor bör 

vara, dessa är utformade av den egna fostran och kulturen. Detta kan leda till myter 

om hur man bör vara som pojke respektive flicka. (a.a.) Flickorna försökte i de flesta 

fall att klara sig utan en pedagog, med att komma vidare i en lek eller reda ut en 

diskussion med ett annat barn, dock fanns det undantag.  

Månsson (2000) tar upp begreppet den dolda läroplanen, som här visar att det inte är 

en medveten särbehandling. Pojkarna får en framskjuten position och ett större 

utrymme än flickorna, och detta leder då till att pojkarna kommer att värdera sig 

själva och det egna könet högt. Det blir en form av idealisering och uppvärdering av 

det maskulina, där pojkarna får spela huvudrollen och flickorna får en biroll eller en 

statistroll. (a.a.) Pedagogerna i studien gav inte medvetet pojkarna mer 

uppmärksamhet och utrymme, utan det var ett resultat av att det var pojkarna som 

sökte mer kontakt med pedagogerna än vad flickorna gjorde. Alla barn som på något 

vis sökte uppmärksamhet från pedagoger fick den, det var i dessa fall fler pojkar som 

gjorde det. Pedagogerna på den ena förskolan pratar om medvetenhet, att man måste 

vara medveten om genusbegreppet och dess innebörd, för att kunna jobba vidare med 

det och vid vissa situationer falla utanför de ramar som finns inom genus.  

Hellman (2010), skriver i sin studie att pojkar ofta uppfattas som bråkiga och livliga 

vilket inte är så önskvärt hos pedagogerna och får då mer uppmärksamhet. (a.a.) 

Detta var något som framkom från den ena intervjun där pedagogerna berättade hur 

de flera gånger valde att sitta med vid pojkarnas lek då den var mer livlig än 

flickornas lek, och man kunde snabbt ingripa ifall något skulle hända.  

Månsson (2000), menar att barnen ingår i en genusrelaterad process, där barnen lär 

sig hur flickor och pojkar är och hur de ska agera. Dock i denna tid av snabb 

förändring bryts de traditionella sätt att vara pojke och flicka upp, och ersätts då med 

delvis nytt och inte självklart diktonomiserat innehåll. Det finns trots det kvar ett 

gammalt svårupplösligt innehåll i kategorierna flicka och pojke. (a.a.) I Vygotskijs 

sociokulturella teori lägger man stor vikt vid att barnen föds in i en social värld, som 

utformas vid kulturella och historiska processer, som fanns innan barnet kom till. De 

här kulturella och historiskt grundade formerna styr och utgör modeller för hur barns 

utveckling kan ske. (Hundeide 2006) De båda förskolorna som har ingått i studien 

jobbade medvetet med genus, och hade ett modernt och nytänkande kring begreppet 

genus. De som tidigare nämnts, hade en medvetenhet kring begreppet och dess 

innebörd. Förskola 2 fortbildade sig några av pedagogerna kring genus och hade fått 

en helt ny syn på begreppet och innebörden i det.  

Pedagogerna på förskola 2 jobbade mycket med hur barnen skulle ta hjälp av 

varandra vid situationer där annars pedagogen hade hjälpt dem, exempelvis med att 

ta av sig ytterkläderna. Detta gjorde man för att barnen skulle lära sig att ta hjälp av 

varandra, och inte varje gång de ville ha hjälp med något, ropa på en pedagog. Även 
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på den andra förskolan kunde man se tendenser av detta arbetssätt, dock var det inget 

som man hade själv medvetet valt att arbeta med. Eidevald (2009) skriver i sin studie 

hur flickor oftast tränas tidigare på att ta ansvar än pojkar, vilket leder till att 

pedagogerna många gånger oreflekterat hjälper pojkarna i olika situationer, utan att 

först ge dem en chans till att försöka själva.  Hundeide (2006) skriver hur man ur ett 

sociokulturellt perspektiv ser barnen som sociala varelser som lär sig tillsammans 

med andra. 

6.3 Bemötande vid rastlöshet av flickor och pojkar 

Bemötande av barnen vid rastlöshet var en kategori som det var mest jämt mellan 

pojkar och flickor. Vid ett tillfälle fick flickorna mer uppmärksamhet än pojkarna. 

Pedagogerna på båda förskolorna berättar att de oftast inte behöver hjälpa barnen när 

de är rastlösa, utan de hittar någon aktivitet själva då det på de båda förskolorna finns 

stora ytor och många miljöer att vistas i. När det i vissa fall har visat sig att 

pedagogerna måste hjälpa barnen att komma vidare är det inga könsstereotypa lekar 

eller leksaker som erbjuds, utan det kan vara det som finns närmast till hands. Detta 

kan kopplas till Wozniak (1993), som beskriver lärande genom interaktion mellan 

barn och vuxna, där den ena formen är mer socialt bunden och framhåller att ålder, 

genus, och social status bidrar till begränsningar av vilka erbjudanden som man kan 

få ta del av. (a.a.) Det var inget man kunde se på någon av förskolorna, då barnen 

erbjöds alla de lekar och leksaker som fanns till hands på avdelningen.  

Det finns tillfällen på båda förskolorna där pedagogerna har behövt hjälpa barnen att 

komma vidare i leken, och de berättar att man ibland sätter sig ner med ett barn och 

tillsammans hittar på något att göra. Man försöker erbjuda barnen aktiviteter som 

både ska vara roliga och meningsfulla. Det händer att när man sätter sig med ett barn 

och gör något så kommer det fler barn och vill vara med, och då kan man så 

småningom dra sig undan och låta barnen leka själva. I Vygotskijs sociokulturella 

teori kan man utläsa hur barnen behöver en sensitiv vägledare som fungerar både 

som en trygghetsbas i barnens utveckling, samt en vägledare in i de sociokulturella 

gemenskaperna som barnen måste erövra för att leva ett fullvärdigt liv. Barnens 

utveckling är delvis assisterad där en eller flera personer som barnet känner tillit till 

är med och stöttar barnet på vägen in på de arenor och de gemenskaper som utgör en 

naturlig del av dess utvecklingsprocess.  

6.4 Bemötande vid ilska av pojkar och flickor 

Under observationen på förskola 2 var det stor skillnad mellan flickorna och 

pojkarna under denna kategori, då det var övervägande pojkar som fick 

uppmärksamhet när de var arga. Det var överlag fler pojkar som någon gång kände 

ilska, vilket resulterade i att uppmärksamheten för pojkarna blev större. Månsson 

(2000), skrev om hur det i hennes studie framkom hur pedagogerna har köns- och 

individrelaterade förväntningar på barnen.  

Då det i resultatet framkom hur pojkarna var fler arga än flickorna, och gavs mer 

uppmärksamhet och omsorg vid detta känsloläge, kan man anta att flickorna fått ta 

del av de genuskontrakt som finns, och hur flickor respektive pojkar ska bete sig i 

olika situationer. Vilket kan kopplas till Månsson (2000) som skriver hur barn är 

väldigt mottagliga för subtila och outtalade signaler, förväntningar, krav och regler. 

De vet vad som är särskilt för pojkar respektive flickor. Det är mycket som spelar in 



27 

 

 

på formandet av könsidentiteter, det kan vara vilka blickar man får, hur man blir 

tilltalad o.s.v.  

Det framkom under intervjuerna på de båda förskolorna att man ibland måste höja 

rösten till barnen, fast man är medveten om att det inte är rätt. Förskola 2 menade 

pedagogen att det oftast är till pojkarna man höjer rösten, då det finns många 

försiktiga flickor i barngruppen. Detta var dock inget man kunde se i observationen, 

då inget barn blev tilltalat med en höjd röst. Dock speglar inte resultatet till hundra 

procent hur klimatet är på förskolan, då det endast gjordes två observationer. Det 

pedagogen berättade om, att det är pojkarna som man oftast höjer rösten åt, kan 

kopplas till Eidevald (2009), som skriver hur det i hennes studie framkom att 

pojkarna fick många fler tillsägelser än vad flickorna fick, och tillsägelserna bestod 

av gap och skrik ut i tomma intet. Även Hellman (2010), menar hur flickor är 

medvetna om att de ska vara snälla och uppföra sig, vilket man också eftersträvar att 

pojkarna ska vara, dock är det sällan de lugna barnen och flickorna uppmärksammas 

då de är som man förväntar sig att de ska vara.  

Pedagogerna från den ena förskolan berättade om hur konflikterna och ilskan 

tenderade att öka ju senare på dagen det blev. Både barnen och pedagogerna blev 

tröttare och därmed ökade risken för konflikter. De påpekade också att då de vet hur 

man ska gå tillväga på bästa sätt, det hade varit bättre att fortsätta så, men det var inte 

alltid lätt att upprätthålla den inställningen framåt eftermiddagen. Detta kan kopplas 

till Hellman (2010), som i sin studie skriver hur pojkar är och beter sig resulterar i 

olika reaktioner hos pedagogerna. Pojkar som är utåtagerande och leker mer livliga 

lekar blir mer tillrättavisade av pedagogerna, och de regler som finns om att vara tyst 

och lugn blir något viktigt.  

Att låta barnen få sätta ord på sina känslor och att man som pedagog bekräftar dessa 

känslor var något som båda förskolorna jobbade med, dock visar resultatet att den 

ena förskolan är bättre på att tillsammans med barnen sätta ord på de känslor som 

kommer upp. I den förskola som hade flest tillfällen att sätta ord på känslorna 

tillsammans med barnen, var det övervägande fler pojkar som fick denna chans, 

vilket man kan anta bero på att det var fler pojkar som visade sina känslor överlag. 

Eidevald (2009), skriver att det blev tydligt hur barnen intog olika positioner vid 

olika tillfällen vid de vardagliga situationerna, det som framkom är dock att 

pedagogerna bemöter barnen mycket olika i dessa situationer. (a.a.) Detta kan även 

kopplas till Olofsson (2007) som i sin studie om mammors reaktion när deras barn 

ramlat, fick fram att pojkarna och flickorna bemöttes och tilltalades på helt olika sätt.  

När det är konflikter barn emellan berättade pedagogen från förskola 2 hur de så 

långt som det går, låter barnen själva lösa konflikten. Barnen på avdelningen var tre 

år gamla, och pedagogen ansåg att de flesta konflikter kunde de lösa själva. Detta 

kan kopplas till Vygotskijs sociokulturella teori, där han menar att mycket av det 

man lär sig lär man sig av andra. Nyckeln till socialt lärande är förmågan att imitera 

och utveckla sina högre mentala funktioner. Huvudtesen som Vygotskij har är att 

barn lär sig bäst tillsammans med andra barn, som kan mer inom det aktuella ämnet. 

(Williams 2006) 

6.5 Bemötande vid gråt av flickor och pojkar 

Det framkom från båda förskolorna att både flickorna och pojkarna gavs 

uppmärksamhet när de var ledsna, det var dock även under denna kategori fler pojkar 
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som någon gång befann sig i detta känslotillstånd. Resultatet visar då att det är fler 

pojkar som får uppmärksamhet när de är ledsna, och det är också fler pojkar som 

söker kontakten med pedagogerna.  På båda förskolorna berättade de att de bemöter 

barnen på samma sätt när de är ledsna oavsett om det är en pojke eller flicka. Vilket 

kan ses som ett nytt sett att agera i förskolan då Månsson (2000) skriver att barnen 

ingår i en genusrelaterad process där de lär sig hur flickor och pojkar ska vara. Dock 

i denna tid av snabb förändring bryts de traditionella sätt att vara pojke och flicka 

upp och ersätts med nya tankar om hur man ska vara. Dock lever det samtidigt kvar 

hos många, ett gammalt svårupplösligt innehåll i kategorierna flicka och pojke. (a.a.) 

Detta kan även kan kopplas till Hellman (2010), som menar att barnen lär sig vilka 

känslor som är accepterade för det enskilda könet att visa. Maskulinitet och 

femininitet är inget man föds med, utan det är en inbyggd struktur i vårt samhälle och 

blir både en förutsättning för tillvaron och ett resultat av hur livet levs.  

Att det var fler pojkar som fick uppmärksamhet och sökte mer kontakt med 

pedagogerna än vad flickorna gjorde kan kopplas till Månsson (2000) som menar att 

det finns olika mönster i pedagogernas kommunikation med pojkarna och flickorna 

som representerar de handlingsmönster och traditioner som är en del av kulturen. 

Förskolepersonalen anser att flickor klarar sig själva tidigare än pojkar och 

uppmuntrar dem ytterligare att utveckla denna sida hos sig själva genom att visa dem 

större tillit och ge dem mindre uppmärksamhet.  

Ur ena intervjun kan man läsa hur de på den ena förskolan vill tro att man bemöter 

barnen på samma sätt när de är ledsna, vilket också observationen visade. Man 

försöker också att få alla barn att försöka skaka av sig det ledsna och leka vidare, om 

det inte är någon allvarlig skada. De berättade även att man försöker att inte prata 

med ledsen ton med risk för att barnen själva blir mer ledsna då, utan man försöker 

uppmuntra dem med en glad ton i rösten. Detta var något som de gjorde mot både 

pojkarna och flickorna i barngruppen och inte som i Olofsson (2007), där mammorna 

bemötte sina barn olika beroende på kön när de ramlat och slagit sig.  

På de båda förskolorna berättade de hur sätten att bemöta barnen när de är arga 

respektive ledsna till stora delar liknar varandra. Då framförallt hur man som 

pedagog bejakar deras känslor och låter dem bli sedda. En förskola menar att det 

ibland endast räcker med att titta på barnet så slutar det gråta, det har då fått den 

uppmärksamhet de behöver för att kunna fortsätta leka. Här kan Olofsson (2007), 

begrepp särartstänkande kopplas in, där man menar att flickor och pojkar är olika i 

grunden och ges då olika förutsättningar och kommer att bedömas på olika sätt 

utifrån deras behov. (a.a.) Detta var inget som man på förskolorna trodde på, då som 

tidigare nämnts bemötte man alla ledsna barn på samma sätt.  

6.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att det ser ut som förskolorna är på väg i rätt 

riktning vad det gäller genus. De båda förskolorna hade en medvetenhet kring 

begreppet genus och dess innebörd, samt att de försökte få in det mer och mer i 

verksamheten. Ingen av de båda förskolorna visade på någon direkt särskiljning på 

pojkar och flickor. I alla de tre känslolägen som studerades, och var studiens mål att 

finna svar på agerade alla pedagoger på samma sätt gentemot både flickor och 

pojkar, framförallt vid de situationer då de var ledsna och rastlösa. Det framkom att 

hur man bemöter barn, oavsett kön, när de är arga och ledsna påminner mycket om 
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vartannat, då det handlar om att bekräfta deras känslor och låta dem sätta ord på dem 

tillsammans med en pedagog.  

Pedagogerna berättade i intervjuerna att de hade en tanke och ett mål att bemöta alla 

barn på samma sätt, och förmodade att de gjorde det, med vissa undantag ibland. De 

var själva medvetna om att det var fler pojkar än flickor som fick tillsägelser där man 

höjde rösten, vilket också resulterade i att pojkarna fick mer uppmärksamhet av 

pedagogerna. Något som framgår tydligt i studien är att även om pedagogerna 

försöker ge alla barn, oavsett kön, samma uppmärksamhet är det pojkarna som är 

vinnare i uppmärksamhetsfrågan. Detta beror på att pojkarna fler gånger söker och 

vill ha kontakt med pedagogerna än vad flickorna gör, vilket då visas i resultatet. Det 

skrivs från båda förskolorna om en medvetenhet kring begreppet genus och om man 

har denna medvetenhet och alltid har med sig det i bakhuvudet kan man ibland gå 

utanför den könsneutrala förskola och säga att en klänning är söt eller hur tuff en 

kille är.  

Tanken med studien var att få reda på hur väl pedagogernas tankar kring genus 

stämde överrens med deras agerande. Utifrån de resultat studien visar så stämmer 

pedagogernas tankar och agerande väl överrens, vilket var positivt att komma fram 

till. Man får en känsla av att under de senaste åren, då genus uppmärksammats 

mycket, har förskolorna påbörjat en förändring som i nuläget är långt gången och 

fortsätter att gå framåt.  

6.7 Vidare forskning 

Innan arbetet påbörjades fanns en tanke om hur man som pedagog på en förskola har 

en tanke kring genus och hur man tror att man agerar i vissa situationer, men att man 

sedan i stunden gör något helt annat. Då detta inte stämde på de aktuella förskolor 

har tanken funnits att utveckla arbetet och göra det mer omfattande för att få en mer 

korrekt bild av hur det ser ut på förskolorna runt om i Sverige. 

En annan tanke som kom upp under arbetets gång var att det hade varit intressant att 

se hur pedagogerna agerade om inte jag varit närvarande, om man hade suttit bakom 

ett spegelglas där jag såg dem, men de inte såg mig. Jag tror att eftersom jag endast 

var ute och observerade två gånger på varje förskola var pedagogerna extra medvetna 

om vad jag gjorde och tittade på, och i vissa tillfällen inte agerade så spontant som de 

kanske gör annars. Så därför tror jag att om man fått sitta där ingen såg mig, hade 

resultatet möjligtvis blivit ett annat.  
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Bilaga 1 

Hejsan! 

Mitt namn är Madeleine Svernedal och är 22 år, jag läser min sista termin på 

Linnéuniversitetet där jag utbildar mig till förskollärare. Jag skriver mitt 

examensarbete nu, som handlar om genus och bemötande och i det arbetet hade jag 

tänkt göra både observationer och intervjuer. Så min fråga till er är, om jag skulle 

kunna få komma till er förskola, gärna en 3-5 avdelning, och göra två observationer 

och en intervju tillsammans med förskollärarna? 

 

Mvh 

Madeleine Svernedal 

 

 

Hejsan! 

Mitt namn är Madeleine Svernedal och är 22 år, jag läser min sista termin på 

Linnéuniversitetet där jag utbildar mig till förskollärare. Jag skriver mitt 

examensarbete nu, som handlar om genus och bemötande och i det arbetet hade jag 

tänkt göra både observationer och intervjuer. Så min fråga till er är, om jag skulle 

kunna få komma till er förskola, gärna en 3-5 avdelning, och göra två observationer 

och en intervju tillsammans med förskollärarna? Anledningen till att jag åker från 

Kalmar ner till Ängelholm för min observation är att jag inom de närmaste veckorna 

kommer att flytta ner till Ängelholm. 

 

Mvh 

Madeleine Svernedal 
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Bilaga 2 Observationsschema  

Plats:    Datum:   Observationstid: 

 Flickor Pojkar 

Får omsorg vid gråt   

Får omsorg vid ilska   

Får omsorg vid rastlöshet   

Får tillsägelse med höjd röst vid 

gråt 

  

Får tillsägelse med höjd röst vid 

ilska 

  

Får tillsägelse med höjd röst vid 

rastlöshet 

  

Tilltalas med mjuk röst vid gråt   

Tilltalas med mjuk röst vid ilska   

Tilltalas med mjuk röst vid 

rastlöshet 
  

Får sätta ord på sina känslor 

tillsammans med pedagog. 
  

Ges uppmärksamhet vid gråt   

Ges uppmärksamhet vid ilska   

Ges uppmärksamhet vid 

rastlöshet 

  

Ges stereotypa leksaker vid gråt   
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Bilaga 3 

Intervjufrågor 

Grundfrågor 

 

 På vilket sätt arbetar ni med genus? 

 

 Anser ni att flickor och pojkar ges samma uppmärksamhet och utrymme i er 

verksamhet? På vilket sätt? 

 

 Hur bemöter ni pojke/flicka som är ledsen? 

 

 Hur bemöter ni pojke/flicka som är arg? 

 

 Hur uppmärksammar ni barn som är rastlösa och bara driver omkring? 

 

 

Ges stereotypa leksaker vid ilska   

Ges stereotypa leksaker vid 

rastlöshet 

  


