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ABSTRAKT 
Vårt syfte med denna kvalitativa studie var att granska hur pedagoger bemöter pojkar 

och flickor, hur medvetna de var i sitt bemötande och se om det fanns någon skillnad i 

deras medvetenhet och hur de agerade i praktiken. Metoderna som användes för att få 

fram empiri var observationer och intervjuer som sedan har jämförts med varandra. 

Undersökningarna har skett på två olika förskolor, där vi har besökt en avdelning på 

varje förskola. På dessa två avdelningar var barnen i åldrarna 3-5 år. Det var sex 

pedagoger som medverkade i studien.  

På den första förskolan fanns det lite större skillnader i bemötandet. På den avdelningen 

fick pojkarna fler förklaringar och även fler tillsägelser än vad flickorna fick. I den 

barngruppen var det även pojkarna som var mer framåt och som tog mer plats. På den 

andra förskolan var skillnaden mellan bemötandet mot barnen inte lika stor. I den 

barngruppen fanns det både pojkar och flickor som tog plats och pedagogerna förhöll sig 

på samma sätt till de båda könen.  

Resultatet visar att det fanns en medvetenhet hos pedagogerna hur de bemöter pojkar 

och flickor. Det har även framkommit att det inte är så stor skillnad vid bemötandet mot 

pojkar respektive flickor. Pojkarna fick vid några enstaka tillfällen tillsägelser av 

pedagogerna då pedagogerna använde sig av ett irriterat röstläge. En annan skillnad var 

att vid vissa situationer fick pojkarna fler förklaringar än vad flickorna fick.   
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1 INTRODUKTION 
I dagens samhälle samt i förskolorna diskuteras det mycket om hur de vuxna i 

barnens omgivning och pedagogerna ska bemöta de båda könen och i läroplanen för 

förskolan står det att:  

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

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

kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa 

könsroller. (Skolverket 2010 s.5) 

För att kunna få ett jämställt samhälle måste barnen kunna välja fritt oavsett om de är 

pojke eller flicka. Det nämns även i läroplanen att vi pedagoger inte får medverka till 

stereotypa könsroller, utan vi ska motverka dessa. 

Vi har därför valt att inrikta oss på hur det ser ut i förskolorna idag; Bemöter 

pedagogerna barnen på samma sätt? Vi vill se om pojkar och flickor får samma 

möjligheter i förskolan. Vi har, när vi under vår lärarutbildning varit ute i 

verksamheten, sett att det inte alltid är så att pojkar och flickor får samma 

möjligheter och bemötande. Vi tror att resultaten kommer att visa på att pojkar får 

mer tillsägelser än vad flickorna får. Tillsägelserna till pojkarna tror vi är mer 

irriterade och att tonläget är mer ”argt”. Flickorna får nog mer mjuka tillsägelser. Vi 

tror att pedagogerna förklarar och beskriver mer till flickorna och att de låter 

flickorna fråga och prata mer. Pojkarna däremot får mindre respons från pedagogerna 

och detta är vad vi tror före våra studier i ämnet.  

Vi vill även att detta arbete ska föra med sig mer kunskap till oss som blivande 

pedagoger, att vi blir mer medvetna om hur vi bemöter pojkar och flickor. Vi har 

även en förhoppning om att arbetet kommer bidra med mer kunskap till de 

pedagoger som redan är ute i verksamheten och arbetar med barnen. Studien är till 

för att pedagogerna ska bli mer uppmärksammade på och medvetna om hur de 

förhåller sig gentemot pojkar respektive flickor.  

Det är oerhört viktigt att som blivande pedagog ha ett likvärdigt bemötande mot både 

pojkar och flickor så att förskolan blir mer jämställd. Bemötandet är något som alltid 

följer med en människa, det är utifrån bemötandet man upplever en känsla av 

bekräftelse och uppmärksamhet om att alla är lika mycket värda oavsett kön. 

Samtidigt anser vi att det inte får gå till en överdrift i att alla ska vara lika. Vi kan 

inte tvinga barnen att göra sådant de inte vill bara för att det ska bli en likhet mellan 

könen men vi ska erbjuda barnen samma möjligheter och aktiviteter.   
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2 BAKGRUND 
I följande avsnitt kommer begreppet genus att tas upp och även vad tidigare 

forskning har kommit fram till så som pedagogers bemötande, pedagogers arbete 

med genus och pojkar och flickor. Vidare kommer det även tas upp om teoretiska 

resonemang. 

2.1 Genus  

Hedlin (2008) menar att ordet genus härstammar från engelskans ”gender”, det 

betyder hur en människas kön formas utifrån det kulturella och det sociala. Enligt 

författaren behövdes ett begrepp för att kunna benämna olika dimensioner av vad 

manligt och kvinnligt är utifrån det kulturella och sociala inom den humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskningen. Genus som begrepp infördes för att ses som 

något föränderligt, med andra ord visa på vilka uppfattningar om vad som ses som 

kvinnligt och manligt och inte visa på det biologiska könet. Det som anses vara 

kvinnligt och manligt har genom åren förändrats och det kan även se olika ut på olika 

platser i världen, det vill säga föreställningarna och idéerna om kvinnligt och manligt 

är varierande (a.a.). 

Carlsson Wahlgren (2011) anser att genus är de egenskaper som är sociala som en 

person visar på vem han eller hon är och genom sitt genus påvisar en person detta. 

Författaren menar att det sociala och det biologiska inte behöver innebära samma sak 

(Carlsson Wahlgren 2011). Hedlin (2008) nämner att föreställningar och idéer om 

vad som är kvinnligt och manligt lyfts fram i ett genusperspektiv. Forskningen som 

sker om genus studerar vilka hinder och möjligheter det finns inom olika områden 

som skapas beroende på vilka tankar människan har om kvinnligt och manligt 

(Hedlin 2008). Hedlin (2008) menar vidare att hur ett samhälle eller en arbetsplats 

struktureras och organiseras påverkas av genus. Det som människor känner, 

resonerar om och hur den tänker har genus en inverkan på. Om en människa skulle 

bryta mot några av de normer som vi har och som vanligtvis sitter djupt i oss 

människor, så menar författaren att det kan vara svårt att inte beröras känslomässigt 

av det. 

2.2 Tidigare forskning  

Nedan kommer tidigare forskning att presenteras i avsnitten pedagogers bemötande, 

pedagogers arbete med genus och pojkar och flickor.  

2.2.1 Pedagogers bemötande  
Månsson (2000) menar i sin avhandling om hur pedagoger samspelar med pojkar 

respektive flickor att pojkar är de som dominerar mest i de aktiviteter som de vuxna 

leder. Detta menar även Olofsson (2007) att tidigare forskning visar. Månsson 

(2000), Olofsson (2007) och Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) 

menar att i samlingarna där pedagogerna styr aktiviteterna blir svaren från 

pedagogerna mer utförliga än när barnen själva leder aktiviteterna och det är 

pojkarna som får de mest utförliga svaren. Pedagogerna utvecklar samtalen med 

pojkarna och ställer ytterligare frågor till dem, pojkarna får längre svar och 

författarna skriver även att pedagogerna söker mer ögonkontakt med dem. Flickorna 

får mindre av detta.  

Bodén (2011) menar däremot att när pedagogerna pratar till flickor använder de  sig 

av längre meningar och med svårare meningsbyggnad. Språket brukar vara mer 
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reflekterande och mer förklarande till flickor. Pedagogerna uppmuntrar flickorna till 

att försöka förstå och tänka efter, medan pojkar bemöts med korta och inte så svåra 

meningar, mindre förklaringar samt enstaka tillfällen till att reflektera (a.a.).  

Enligt Olofsson (2007) tillåter flickorna att pojkarna får ta mer plats så pedagogerna 

uppmärksammar pojkarna mer. Detta skriver även Månsson (2000) om i sin 

avhandling. Hellmans (2010) studie visade att i samlingen förekom det att om en 

pojke var stökig hade pedagogerna olika strategier för att lösa detta. De strategier 

som användes var att pojkarna fick sitta i pedagogernas knä, de fick tillsägelser som 

var negativa och att pojkarna inte fick vara kvar i rummet eller få en uppgift eller 

fråga i samlingen. Även Olofsson (2007) menar att pojkarna får fler tillsägelser som 

är negativa än flickorna.  

Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) har fått fram i sina studier att det 

kan förekomma att pojkar och flickor får lika mycket uppmärksamhet från 

pedagogerna. Bodén (2011) nämner att om en förskola ska kunna vara jämställd så 

måste pedagogerna vara medvetna om hur de bemöter barnen. Pojkar och flickor 

påverkas av pedagogernas förhållningssätt och kan därför bli pojkiga och flickiga 

och därför är det viktigt att pedagogerna är medvetna om sitt sätt att bemöta dem. 

Författaren anser att om pedagogerna bemöter pojkar och flickor på olika sätt så blir 

de också olika.  

Månsson (2000) nämner att det finns en viss osäkerhet hos pedagogerna om hur de 

uppfattar att de bemöter de båda könen. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) menar att 

pedagogerna oftast vill förändra sitt sätt att prata till pojkar respektive flickor som i 

sin tur bidrar till att pedagogerna har förväntningar på att barnen också ska förändras. 

Författarna anser att pedagogerna strävar efter att förändra könet. Eidevald (2011) 

skriver att tidigare och nutida forskning visar att det finns föreställningar om vad 

som är manligt och kvinnligt och dessa föreställningar är det som påverkar vuxna om 

hur de bemöter barnen. Röstläget hos de vuxna ändras beroende på om de pratar med 

en flicka eller pojke.  

Eidevald (2011) anser att pedagogerna måste förändra sitt bemötande mot barnen för 

att barnen i sin tur ska kunna ta med sig förändringar och annat sätt att tänka om 

olika könsmönster till blivande generationer. Bodén (2011) menar att om 

pedagogerna behandlar pojkar och flickor olika så utvecklas dessa könsmönster. 

Vidare menar författaren att olikheterna mellan pojkar och flickor inte är medfödda 

utan att samhället, de sociala kontexterna och det historiska som finns omkring 

barnen påverkar vilka könsidentiteter som barnen får. Eidevald (2011) och Månsson 

(2000) skriver att de värderingar som finns i samhället påverkar pedagogerna i hur de 

bemöter de båda könen.   

Eidevald (2009) menar att pedagogerna i ena stunden säger att de gör skillnad mellan 

pojkar och flickor och i andra stunden inte gör någon skillnad mellan könen. 

Eidevald och Lenz Taguchi (2011) menar att pojkar och flickor inte ska bemötas på 

skilda sätt. Eidevald (2009) skriver att pedagogerna menar att de bryr sig extra 

mycket om de pojkar som inte har någon att leka med, som mest sitter ensamma och 

detta känner de inte för flickorna. Men en av pedagogerna kände att hon kunde ha 

dåligt samvete över att hon inte kände någon större oro över när en av flickorna i 

gruppen var ensam. 
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2.2.2 Pedagogers arbete med genus  
Eidevald (2011) nämner att när pedagoger i förskolan svarar på hur de arbetar med 

genus, ger de mer en bild av hur de borde arbeta med det än hur det är på förskolan 

idag. Enligt Olofsson (2007) och Eidevald (2011) så menar pedagogerna på 

förskolan att de inte gör någon skillnad mellan pojkar och flickor. Olofsson (2007) 

anser att pedagogerna oftast blir könsblinda i sitt arbete när de tror att de arbetar 

jämställt. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) anser att när pedagogerna arbetar med 

jämställdhet i förskolan är språk ett viktigt verktyg. Språket är något som 

pedagogerna kan påverka medan materiella ting är svåra att anpassa utifrån kön. 

Språket kan pedagogerna ha kontroll över så att det blir en strategi som är medveten. 

Genom språket kan identiteten påverkas.  

Olofsson (2007) anser att det ska finnas olika möjligheter att välja för pojkar och 

flickor. Pedagogerna ska inte sträva efter att i arbetet med jämställdhet få en likhet 

mellan könen. Men eftersom pedagogerna har olika förväntningar på pojkar och 

flickor blir dessa möjligheter till att välja väldigt begränsade. Eidevald och Lenz 

Taguchi (2011) skriver att barnen ska bli erbjudna lekar, aktiviteter och material som 

inte går till överdrift mot det könsrelaterade. Eidevald (2011) skriver att vissa 

pedagoger anser att de ska bredda lekarna för alla barnen, att de inte ska se utifrån 

könet eller att i vissa sånger/lekar så byter pedagogerna till exempel vem som gör 

vad. Ett exempel kan vara att mamman är stark och stor eller att björnen kan vara en 

hon. Om pedagogerna arbetar på detta sätt i förskolan skapas möjligheter för både 

pojkar och flickor att få pröva allt med samma förutsättningar.  

Bodén (2011) menar att pedagogernas olika förhållningssätt i sin tur skapar 

skillnader mellan pojkar och flickor vilket bidrar till att pojkar och flickor har olika 

möjligheter, rättigheter samt skyldigheter, vilket inte bidrar till en jämställd förskola. 

Eidevald (2009) skriver för att det ska kunna ske en förändring i förskolan till att bli 

mer jämställt behöver arbetslaget tillsammans försöka fokusera på sina egna 

handlingar och detta kan de göra genom att filma och analysera sitt bemötande mot 

de båda könen. Det behövs även kunskap för att en förändring ska kunna ske. 

Eidevald (2011) skriver att pedagogerna menar att de ska prata känslor, använda 

logiska ord och styrkeord exempelvis att de säger stor och stark till båda könen. När 

pedagogerna arbetar på detta sätt ser de vad varje enskilt barn behöver. Författaren 

menar att det här arbetssättet handlar om att barnet ska stärkas utifrån barnets 

personlighet och inte vad barnet har på sig eller gör.  

Hellman (2010) skriver i sin avhandling om att granska vilka normer det finns i 

förskolan om pojkighet, att pojkarna i studien kräver mer av pedagogerna och att 

flickorna inte får lika mycket uppmärksamhet. Eidevald (2009) skriver att 

pedagogerna själva menar att de är mer tillåtande mot pojkarna än mot flickorna. Ett 

exempel som Eidevald (2009) nämner om, som visade på detta, var när några pojkar 

satt och pratade högt. Då brydde sig inte pedagogerna om det medan när flickorna 

satt och viskade till varandra så fick de tillsägelser. Även Bodén (2011) nämner i sin 

studie att pedagogerna tolererar pojkarnas ”störande” beteende mer än flickornas.  

Eidevald (2009) anser att pedagogerna inte tänker på vem som får gå iväg först från 

till exempel samlingen men samtidigt påpekar pedagogerna att undermedvetet så vet 

de att flickor kan sitta och vänta lite längre än vad pojkarna kan.  Pedagogerna menar 

att det är märkligt att de inte låter de barn som behöver träna på att vänta får vänta 

men samtidigt känner pedagogerna att om de låter de barnen sitta och vänta på sin tur 

blir det bara rörigt i gruppen. Pedagogerna försöker först och främst aktivera de 
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pojkar som tar för sig, även de pojkar som är mindre aktiva får hjälp att komma på 

aktiviteter som de kan utföra, medan flickorna får mindre av detta (a.a.). 

2.2.3 Pojkar och flickor  
Månsson (2000) menar att det är pojkarna som tar mer initiativ till att samspela med 

pedagogerna i samlingen än vad flickorna gör.  Författaren skriver även att flickorna 

tar mer initiativ när de vuxna inte leder aktiviteten lika mycket. I Månssons (2000) 

resultatet kommer det fram att det finns både pojkar och flickor som tar lite plats i 

samlingen. Om en pojke tar mycket plats i samlingen kan det bero på individuella 

drag men även barnets ålder (Månsson 2000). I Hellmans (2010) studie framkommer 

att de barn som kan kontrollera sig själva, med andra ord kan hantera sina rörelser, 

sina känslor, att barnet inte visar om det känner ilska och att ha kontroll över sitt tal. 

De barn som behärskar dessa har högre status på förskolan bland de andra barnen 

och hos pedagogerna. Det är främst flickorna men kan även vara de stillsamma 

pojkarna. 

Månsson (2000) skriver att flickorna ofta agerar som hjälpfröknar utan att någon sagt 

det till dem. De tar på sig detta utifrån eget initiativ. Det kan då vara så att flickorna 

använder sig av samma tonläge som pedagogerna gör mot pojkarna för att 

tillrättavisa dem. Hellman (2010) skriver att i resultatet framkommer det att det finns 

stillsamma pojkar och att dessa även kan vara hjälpfröknar, inte bara flickorna är det.  

Resultaten från Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) visar att 

flickorna inte bryter mot de regler som finns på förskolan utan försöker att hålla 

dessa. Författarna har kommit fram till att det är barnen själva som tar initiativ till att 

utvidga möjligheterna som finns på förskolan, det är inte pedagogerna som utmanar 

barnen till att bryta könsmönstren. Detta anser författarna vara det viktigaste 

resultatet i deras studie. 

2.3 Teoretiska resonemang  

Hwang och Nilsson (2003) anser att inlärningsteorin betyder att skillnaderna i 

beteendet hos flickor och pojkar är en följd av imitation, förstärkning och 

modellinlärning. Författarna skriver även att pojkar och flickor tidigt får se att de 

vuxna och de äldre barnen som finns i deras omgivning beter sig manligt eller 

kvinnligt, på ett könstereotypt sätt, som visar exempelvis att flickor är på ett sätt och 

pojkar på ett annat. 

Hundeide (2010) menar att människan redan från födseln är mottaglig för interaktion 

med viktiga människor som finns runt barnet. Författaren nämner Vygotskij som 

menar att det är genom interaktionen med människor i vår omgivning som vi 

handleds och utvecklas. Detta kallar Vygotskij för det ”socialt assisterade lärandet” 

och det innebär att vi lär oss av andra som har mer kunskaper och tillhör den vuxna 

kulturella gemenskapen, och det är dessa människor som ska handleda och stödja 

barnen så att de kan komma att ingå i denna gemenskap (a.a.).   

Hwang och Nilsson (2003) skriver om interaktionister. De som har denna syn menar 

att samhälle och individer påverkar varandra. De menar att om det finns en drift som 

är central så är det för människan att vara i interaktion med andra. Vidare nämner 

författaren när människan ingår i interaktioner med andra, så har människan tagit till 

sig olika roller och relationer, det är då vi blir en människa. ”Samhället är en 

förutsättning för individen liksom individen är en förutsättning för samhället” 

(Hwang och Nilsson 2003 s.51). Vid människans interaktion tar människan till sig 
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olika sätt att vara på, språkliga uttryckssätt utifrån olika kulturer som människan 

sedan gör om till sina egna diskurser då man använder det i andra interaktioner 

(Hundeide 2010).  

Hwang och Nilsson (2003) menar att i utvecklingspsykologin nämns vad det är som 

påverkar hur en människa utvecklas och blir den man blir. Både arvet och miljön 

påverkar och när de förklarar om begreppet miljö så anser de att det är människor i 

omgivningen som kan påverka hur en person blir, det kan till exempel vara kultur, 

familj och skola. Arvet påverkar människan genom att det finns begränsningar, 

möjligheter och egenskaper som vi har fått med oss från våra föräldrar (a.a.).  
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3 SYFTE 
Syftet med den här studien är att granska pedagogerna i förskoleverksamheten om de 

är medvetna hur de bemöter och förhåller sig mot barnen ur ett genusperspektiv i 

vuxenstyrda aktiviteter.  

En problemformulering som har väckts hos oss är om pedagogernas egen syn på hur 

de bemöter pojkar respektive flickor överensstämmer med verkligheten? 

Frågeställningar 

 Hur bemöter pedagogerna pojkar respektive flickor? 

 Hur medvetna är pedagogerna om hur de bemöter pojkar och flickor?  

 Är det någon skillnad på hur pedagogerna arbetar och hur medvetna de är i 

sitt bemötande mot pojkar och flickor? 
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4 METOD 
I det här kapitlet kommer undersökningsmetod, undersökningsgrupper, 

genomförande, databearbetning, forskningsetiska överväganden och 

metoddiskussion att tas upp.  

4.1 Undersökningsmetod  

Vi har utfört en kvalitativ studie där vi har använt oss av observationer och 

intervjuer. Under observationerna så observerades hur pedagogerna bemöter samt 

förhåller sig till pojkar och flickor i vuxenstyrda aktiviteter. Einarsson och Hammar-

Chiriac (2002) skriver om olika observationsstrategier. De skriver om öppen 

observation och denna har använts i studien. Författarna menar att öppen observation 

innebär att gruppen som observeras vet om att de ingår i en studie och att den person 

som observerar är där enbart för att vara observatör (Einarsson och Hammar-Chiriac 

2002). Denna strategi har valts för att pedagogerna ska vara medvetna om att de blir 

observerade eftersom vi behövde deras godkännande till studien. Med observationen 

får vi fram hur pedagogerna agerar och detta jämförs med vad de anser att de gör och 

detta skriver Patel och Davidson (2003) och även Stukát (2005) om. När 

observationerna genomfördes användes ett observationsschema (se bilaga 1) för att 

observationerna skulle riktas mot det som skulle undersökas.  

Efter observationerna intervjuades pedagogerna och denna metod valdes eftersom 

pedagogerna skulle kunna framföra hur de tänkt. Våra intervjuer var öppna och 

Lantz (2007) skriver att de personer som intervjuas får beskriva vad han/hon tänker 

och intervjuerna blir på så sätt olika. Vi utgick från ett frågeformulär (se bilaga 2) 

och de frågor som användes sammanställdes utifrån våra frågeställningar och syfte. 

De första frågorna som ställdes var mer allmänna och detta för att intervjupersonerna 

skulle känna sig mer bekväma (Lantz 2007). Intervjuerna bandades för att kunna gå 

tillbaka för att se vad som kom fram i intervjun (Stukát 2005 och Lantz 2007).  

4.2 Undersökningsgrupper  

Studien har genomförts på två olika förskolor på två avdelningar med barn i åldrarna 

3-5 år. Förskolorna ligger i samma kommun. Det utfördes 11 observationer. På den 

ena förskolan som vi kallar förskola 1 (avdelning 1), genomfördes sex stycken 

observationer och på den andra förskolan som vi kallar förskola 2 (avdelning 2), fem 

stycken observationer. Under observationerna var det jämnt antal pojkar och flickor 

med i de vuxenstyrda aktiviteterna utom vid ett tillfälle då det var övervägande fler 

pojkar än flickor.  Intervjuerna genomfördes med sex pedagoger på de två 

avdelningarna. Det var fyra förskollärare och två barnskötare. En av förskollärarna 

har även läst en fristående kurs inom pedagogik. Det är ingen av pedagogerna som 

har någon utbildning inom genus men några av dem nämner att de vid några enstaka 

tillfällen berört detta ämne under utbildningsdagar.  Tre av pedagogerna har varit 

verksamma pedagoger mellan 30 och 36 år, två pedagoger har varit verksamma 

mellan 18 och 23 år och en pedagog i 2 år.  

När vi skulle välja vilka två avdelningar som skulle vara med i studien valde vi att 

inte utföra studien på tidigare VFU-platser (verksamhetsförlagd utbildning) eller på 

avdelningar som vi har vikarierat på inom de senaste åren. Vi valde detta på grund av 

att vi inte ville ha någon kännedom om personalen, att vi inte skulle ha någon 

tidigare relation till dem, då det kan leda till att resultatet påverkas. När vi sedan 
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skulle välja ut vilka pedagoger som skulle intervjuas ansåg vi att resultatet skulle bli 

mest rättvisande och tillförlitligt om alla pedagoger som arbetade på avdelningen 

intervjuades för att kunna få allas syn på genus.   

4.3 Genomförande  

Innan studien började besökte vi de två förskolorna och frågade dem om de ville vara 

med i studien. Pedagogerna blev informerade om vad studien skulle handla om och 

de fick godkänna om de ville vara med. De blev även informerade om vilka metoder 

som skulle användas. Information om att vi skulle observera och intervjua 

pedagogerna gavs till föräldrarna via ett meddelande som vi satte på 

dörren/anslagstavlan på de två avdelningarna.  

Observationerna genomfördes under två förmiddagar på de två avdelningarna.  Före 

den första observationen på den första förskolan kom vi dit lite tidigare för att både 

personal och barn skulle vänja sig vid att vi var där innan själva observationerna 

började. Under själva observationerna satt vi lite vid sidan av pedagogerna och 

barngruppen. Vi placerade oss så vi kunde se pedagogerna. Den första observationen 

skedde vid morgonsamlingen, den andra vid fruktstunden och den tredje vid 

samlingen före maten. Den andra dagen vi var där observerade vi vid samma 

aktiviteter. Vi kom även vid det här tillfället lite tidigare till förskolan.  

När vi skulle till den andra förskolan tänkte vi även här att vi skulle komma lite 

tidigare så att pedagogerna och barnen hann vänja sig lite vid att vi var där. Men 

pedagogerna hade redan börjat samlingen innan vi kom dit. När vi kom in till 

avdelningen smög vi oss in i rummet där de hade samlingen och satte oss en bit ifrån 

gruppen och även här så att vi kunde se pedagogerna.  

Efter den första samlingen blev barnen uppdelade i två grupper och vi satt kvar och 

observerade den ena gruppen. Innan den andra samlingen började fick vi presentera 

oss för barnen och säga vad det var vi skulle observera. Vi observerade även när 

barnen och pedagogerna bakade. Det blev även här tre tillfällen som observerades. 

Dagen efter när vi kom dit hade pedagogerna inte börjat med samlingen utan de tog 

den lite senare. Vi satte oss på samma plats som dagen innan. Vi observerade även 

när barnen hade gymnastik inne på avdelningen.  

Efter observationerna fick pedagogerna ett informationsblad (se bilaga 3) där allt 

som rörde studien fanns att läsa. Vid intervjuerna fick varje pedagog godkänna om 

de ville fortsätta att delta i studien. Vi delade upp intervjuerna mellan oss, så vi har 

intervjuat tre pedagoger var och intervjuerna har spelats in för tillförlitlighetens skull 

som vi nämnt tidigare.  

4.4 Databearbetning  

Efter varje observation skrev vi ner det vi hade sett och det vi skrivit i vårt 

observationsschema i ett gemensamt dokument. När vi gjort alla observationer 

kategoriserade vi det vi fått fram. Vi delade in texten i fyra teman som därefter blev 

tre rubriker och dessa teman utgår från den första frågeställningen. Intervjuerna som 

har gjorts spelades in och har sedan transkriberats. Även här har vi kategoriserat och 

utifrån vår andra frågeställning har vi gjort passande rubriker.  Vi har även gjort en 

jämförelse mellan observationerna och vad som kom fram i intervjuerna och det 

utgår från den tredje frågeställningen vi har.  
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4.5 Forskningsetiska överväganden  

Som vi tidigare nämnt innan besöktes förskolorna och då fick pedagogerna 

information men inte hela sanningen om vad som undersökts i studien, utan de 

informerades om vad som studerats efter att observationerna hade genomförts. 

Pedagogerna fick då godkänna om de ville fortsätta att vara med i studien. 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om att de personer som ska ingå i forskningen får 

information på förhand om vad som ska studeras kan studiens resultat bli annat än 

vad som kunde ha blivit om personerna inte visste om vad som skulle studeras. Det 

är dock viktigt att personerna så snart som möjligt får information om vad studien 

handlar om.   

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra forskningsetiska principer som forskaren ska 

tänka på inför sin studie. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Inför observationerna och intervjuerna fick pedagogerna på förskolorna veta vad syftet 

med studien var. Pedagogerna fick även veta att de skulle få mer information efter att 

observationerna genomförts. Pedagogerna fick även information att det var frivilligt 

att vara med i studien och om de inte kände för att medverka längre var det frivilligt 

att hoppa av. Detta skriver Vetenskapsrådet (2002) om och de kallar det för 

informationskravet. 

Pedagogerna fick godkänna om de ville vara med i studien, och efter observationerna 

fick de mer information om studien och fick ännu en gång godkänna om de ville 

fortsätta att medverka i studien och detta kallar Vetenskapsrådet (2002) för 

samtyckeskravet. Eftersom vi inte observerade eller intervjuade barnen så har inte 

något samtycke från föräldrarna inhämtats men på avdelningarna sattes ett 

informationsbrev upp till föräldrarna.  

I det informationsblad (se bilaga 3) som tidigare nämnts i texten står det bland annat 

att studien sker konfidentiellt. Enligt Patel och Davidson (2003) och Vetenskapsrådet 

(2002) innebär konfidentialitetskravet att forskaren vet vem som har sagt vad och att 

ingen utomstående får ta del av den insamlade data som kommer fram under studien. 

Pedagogerna har fått information om att de kommer att vara anonyma, det är ingen 

som kommer kunna koppla det som kommer fram under observationerna och 

intervjuerna till en viss person.  

Vi informerade pedagogerna om att det som vi får fram i studien enbart kommer att 

användas inom forskningen, att det kommer att användas till vårt examensarbete, 

detta kallar Vetenskapsrådet (2002) för nyttjandekravet.   

4.6 Metoddiskussion  

Den här studien är en begränsad studie och det innebär att vi inte kan dra generella 

slutsatser på det resultat som kommit fram. Studien är begränsad eftersom det inte 

har funnits tid att genomföra observationer och intervjuer på fler avdelningar än de 

två avdelningarna som är med i studien och därför blir det svårt att dra generella 

slutsatser som gäller alla förskolor.  

När vi började resonera kring intervjuerna hade vi funderingar på hur intervjuerna 

skulle gå till. En tanke vi hade först var att båda skulle vara med vid intervjuerna, att 

en intervjuade och en satt vid sidan om för att vi skulle få med så mycket som 

möjligt. Men vi kände att detta sätt kunde vara negativt eftersom att pedagogerna 

kunde känna sig i underläge, två mot en. Vi valde att intervjua tre pedagoger var och 
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för tillförlitlighetens skull spela in intervjuerna så vi kunde gå tillbaka och lyssna på 

det som pedagogerna berättade.  

Innan observationerna gick vi ut till avdelningarna och berättade vad studien skulle 

handla om, vi valde att inte säga att vi skulle titta på skillnaden i bemötandet mot 

pojkar och flickor utan berättade bara att vi skulle titta på pedagogers bemötande mot 

barnen. Detta val gjorde vi därför att vi ansåg att det kunde påverka resultatet på så 

sätt att det blev det resultat som pedagogerna ansåg att vi ville ha. Vi kan i efterhand 

även känna att det skapades en osäkerhet hos vissa pedagoger över att de inte helt 

och hållet fick veta vad det var som skulle observeras. Vid observationerna var vi 

båda två med och observerade gruppen och enligt Patel och Davidsson (2003) är det 

bra för reliabiliteten om det är två observatörer.   

Intervjufrågorna gavs inte ut till pedagogerna före intervjuerna eftersom vi bedömde 

att pedagogerna kunde diskutera tillsammans om vad de skulle svara på frågorna så 

att svaren skulle bli någorlunda lika. Men på ett sätt hade det varit en fördel att 

pedagogerna hade fått förbereda sig inför intervjun för vissa av frågorna kände några 

av pedagogerna att de var svåra att svara på utan att de fått tid till att förbereda sig. 

Det som är negativt med denna observation som utfördes i studien var att 

pedagogerna var medvetna om att vi var där och observerade dem. Om en annan 

observation hade utförts som till exempel att pedagogerna inte varit medvetna om att 

vi var där och observerade dem så skulle resultatet kanske blivit annat. Einarsson och 

Hammar-Chiriac (2002) nämner om dold observation och detta innebär att de som 

deltar i studien inte är medvetna om att de är observerade eller att de ingår i en 

studie.  Författarna anser att denna observation kan medföra olika praktiska problem 

men även etiska. Av den anledningen valde vi att genomföra en observation där 

pedagogerna var medvetna om att de var observerade. Vi anser även för att få fram 

resultat för att kunna besvara frågeställningarna så var det relevant att använda 

observation, vi kunde inte utesluta denna metod.   

I en intervju kan det vara så att pedagogerna inte talar om vad de har för åsikter eller 

tankar. En annan negativ aspekt är att intervjuaren inte hinner göra tillräckligt många 

intervjuer för att få en högre tillförlitlighet om studien inte pågår en längre tid. Då 

kan enkäter vara ett bättre metodval. Vi anser att intervjuer passade bättre till denna 

studie, då vi ville ha en mer dialog mellan pedagogerna och oss, även för att kunna 

ställa följdfrågor.  

 

   

 



14 

 

5 RESULTAT 
Nedan kommer våra frågeställningar att besvaras. Avsnitten är; Hur bemöter 

pedagogerna pojkar respektive flickor? Hur medvetna är pedagogerna om hur de 

bemöter pojkar och flickor? Är det någon skillnad på hur pedagogerna arbetar och 

hur medvetna de är i sitt bemötande mot pojkar och flickor?   

5.1 Hur bemöter pedagogerna pojkar respektive 
flickor? 

Under de 11 observationer som genomförts har det varit jämnt antal pojkar 

respektive flickor men vid ett tillfälle var det bara en flicka och flera pojkar. 

Observationerna genomfördes vid samlingar, fruktstunder, bakning och vid 

gymnastiken. I observationerna har vi fått fram olika mönster som vi har delat in i 

pedagogers bemötande mot pojkar och flickor, pedagogerna ger plats till pojkar och 

flickor och pedagogers reaktion när pojkar och flickor tar initiativ.  

5.1.1 Pedagogers bemötande mot pojkar och flickor 
Pedagogerna ger tillsägelser till både pojkar och flickor, dock lite fler till pojkarna. 

På avdelning 1 fick pojkarna fler tillsägelser än vad flickorna fick och på avdelning 2 

fick flickor fler tillsägelser än pojkarna. Vi delade upp pojkar och flickor för att få 

syn på vilka sätt som de fick tillsägelser. 

Pojkar 

Tillsägelserna som pedagogerna gav till pojkarna var vid något enstaka tillfälle 

irriterat, men det tonläge som mest förekom när pedagogerna gav pojkarna 

tillsägelser var på ett mjukt sätt.  

En situation som uppstod när pedagogen hade mjukt tonläge var när tre pojkar förde 

mycket liv. Då sa pedagogen till att alla barnen skulle ställa sig upp och hålla 

varandra i händerna. Därefter fick en av de tre pojkarna byta plats, som blev mellan 

två flickor. Efter det fick en av de andra pojkarna byta plats och ställa sig bredvid ett 

annat barn och så fortsatte det tills alla barnen hade fått byta plats en gång. Till en 

början placerades barnen så det blev varannan pojke varannan flicka men i 

slutändan stod inte barnen varannan pojke och flicka.   

Pedagogerna hade, som nämnts tidigare, vid något enstaka tillfälle ett irriterat 

tonläge. När pojkarna fick tillsägelser av pedagogerna var de i de flesta fall 

förklarande. Pojkarna fick en förklaring till varför de fick en tillsägelse. 

Vid öppningen av adventskalendern sa en pojke att han ville öppna. Han fick ett 

irriterat nej av en av pedagogerna och pedagogen förklarade att han skulle få öppna 

en annan dag och att alla ska få öppna en gång.  

Det förekom även att pojkarna fick tillrättavisning genom kroppskontakt från 

pedagogerna. Vid vissa tillfällen lade pedagogerna sin hand på barnet och vid några 

av dessa situationer användes både kroppsspråk och mjukt tonläge. En situation där 

pojkar fick tillrättavisning genom kroppskontakt var då det var två pojkar som inte 

satt stilla i samlingen och pedagogen då lade sina händer på pojkarna. 

Flickor 

I våra observationer kan vi se att på den ena avdelningen var det speciellt en flicka 

som fick tillsägelser från pedagogerna. De andra flickorna fick inte lika många 
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tillsägelser som henne. På den andra avdelningen var det inte så många flickor som 

fick tillsägelser. Men när flickorna fick tillsägelser var det med ett mjukt tonfall och 

kunde även vara förklarande.  

När alla barnen hade satt sig i samlingen tittar pedagogen mot en flicka och säger 

att jag har min mobil i fickan och visar att mobilen ligger där. Flickan har en 

leksaksmobil i sin hand. Pedagogen fortsätter förklara att mobilen får man ha i 

fickan, den kan inte vara framme när man jobbar och nu när vi sitter i samlingen.  

Flickan lägger då undan sin telefon.  När pedagogen pratar med flickan tittar hon på 

henne, är förklarande och tonläget är mjukt. 

Flickorna på de båda avdelningarna fick tillrättavisningar genom kroppskontakt. 

Pedagogerna lade sina händer på barnets rygg eller på deras händer, men kunde även 

visa genom att ta fram sin hand utan att röra vid dem. Vid vissa tillfällen använde 

pedagogerna både språk och kroppskontakt till flickorna när de fick tillsägelser. 

En flicka sitter i samlingen och hoppar på sina knän. Pedagogen som sitter bredvid 

henne lägger sin hand på flickans rygg och flickan sätter sig ner.   

5.1.2 Pedagogerna ger plats till pojkar och flickor  
På avdelning 1 tog pojkarna mer plats än flickorna och på avdelning 2 var det både 

pojkar och flickor som tog mer plats än de andra barnen. På den första avdelningen 

var flickorna mer tillbakadragna och lät pojkarna ta plats, medan på den andra 

avdelningen fanns det både pojkar och flickor som inte tog plats. Något som skedde 

på båda avdelningarna var att pedagogerna sökte ögonkontakt med alla barnen när de 

började sina samlingar.  

Pojkar 

 På båda avdelningarna fick pojkarna mycket hjälp av pedagogerna när de behövde. I 

vissa situationer fick de hjälp utan att de hade bett om det.  

En av pedagogerna som har varit med från början i bakningen hjälper en pojke och 

då säger en flicka att hon behöver hjälp. Pedagogen ber henne vänta och säger att 

hon kommer och hjälper henne när pojken har fått hjälp. När pedagogen har hjälpt 

pojken går hon vidare till nästa pojke som inte har sagt att han behöver någon hjälp 

och hjälper honom. 

På den första avdelningen var pedagogerna mer förklarande, ställde fler frågor och 

följdfrågor till pojkarna. Pedagogerna gav även ordet mer till pojkarna på den första 

avdelningen och de tittade mer på pojkarna när de pratade.  

Vid ett tillfälle när barnen och en pedagog satt och hade fruktstund tittade 

pedagogen på pojkarna när hon förklarade något om en frukt. 

Som nämnts tidigare tog pojkarna mer plats i de vuxenstyrda aktiviteterna och detta 

var på avdelning 1. De tog plats genom att de ställde frågor till pedagogerna och 

hade mer samtal med pedagogerna.  

Vid samlingen fick barnen öppna en adventskalender. Barnen hade vid det här 

tillfället inte öppnat någon lucka så den var ny för dem. Pojkarna ställde många 

frågor om den och ställde sig upp och ville se hur den såg ut. 

När barngruppen på avdelning 1 skulle bryta från en aktivitet till en annan fick två av 

pojkarna gå ifrån bordet först medan de tre flickorna fick sitta kvar.  
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Barnen sitter och äter frukt och när de börjar bli klara säger en av pojkarna att han 

behöver gå på toaletten. Pedagogen följer med honom ut till tamburen och när hon 

återkommer säger hon till den andra pojken att han får gå ut och ta på sig sina 

ytterkläder. Flickorna får sitta kvar vid bordet, de har också ätit upp sin frukt. Efter 

en stund säger pedagogen till de tre flickorna att de får gå och ta på sig så att de 

också kan gå ut. 

Flickor  

Flickorna tog inte mycket plats och fick inte lika mycket plats i de vuxenstyrda 

aktiviteterna. Men i vissa samlingar sökte pedagogerna ögonkontakt med flickorna.  

Vid en av samlingarna på avdelning 1 fick flickorna frågor från pedagogerna men 

flickorna svarade inte utan pojkarna svarade på frågorna. När adventskalendern 

kom fram var flickorna mer avvaktande och ställde inga frågor till pedagogerna om 

den. 

När pedagogerna på de båda avdelningarna pratade med flickorna var det inte alltid 

så att pedagogerna var förklarande till dem. Pedagogerna gav inte så förklarande svar 

till flickorna utan pedagogerna var mer korta i svaren till dem.  

En pedagog går förbi en av flickorna och säger till henne att pepparkaksformen är 

vänd åt fel håll och pedagogen tar formen och vänder den åt rätt håll. Efter det går 

pedagogen till en av pojkarna och ser att han också har formen åt fel håll, hon 

förklarar för honom att han måste ha den vänd åt andra hållet och varför den ska 

vara det. 

5.1.3 Pedagogers reaktion när pojkar och flickor tar 
initiativ 

Både pojkar och flickor från de båda avdelningarna fick ta initiativ till att prata utan 

att pedagogerna sa ifrån till dem. Vi märkte att flickor och pojkar fick både positiv 

och negativ respons ungefär lika många gånger. Vi kan inte se att det är något av 

könen som får flest positiva eller negativa reaktioner från pedagogerna.   

Pojkar  

Barnen fick ta egna initiativ till att prata och pedagogerna lät dem prata, de sa inte 

ifrån till dem när de själva tog initiativet till att prata.  

Vid en av samlingarna på den ena avdelningen tar en pojke ordet mellan två sånger. 

Han berättar om något som han har varit med om. Till en början uppmuntrar de två 

pedagogerna honom. De ställer frågor till honom och han får berätta. Efter en stund 

säger en av pedagogerna att han får berätta mer efter samlingen så att de kan 

fortsätta att sjunga. Pojken tystnar och sjunger med i sångerna. Efter samlingen är 

det inte någon som tar upp det som pojken pratade om.  

Vid några enstaka situationer fick pojkarna negativ respons från pedagogerna. Vid 

dessa tillfällen överröstade pedagogerna pojkarna eller så tittade de inte på dem.  

Vid en situation i samlingen pratar många av pojkarna rakt ut. Pedagogen höjer sin 

röst och fortsätter prata. Hon säger inget till dem om att de pratar i munnen på 

henne. 

En annan situation som visar att pojkarna får negativ respons men även positiv 

respons är vid bakningen på den ena förskolan. 
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En pojke gick fram till en av pedagogerna och visade upp vad han hade bakat. 

Pedagogen ger ingen respons till pojken. Pojken går fram till den andra pedagogen 

och visar henne vad han har bakat. Denna pedagog ger honom positiv respons 

genom att säga att han är duktig.  

Flickor 

Flickorna fick vid flera tillfällen ta initiativ till att prata med de andra barnen i 

samlingen utan att pedagogen lade sig i.  

Vid en av samlingarna frågar pedagogen vad barnen har gjort när de har varit ute, 

barnen får prata och pedagogen uppmuntrar barnen genom att ställa följdfrågor. 

Vid ett tillfälle tar en flicka initiativ till att prata med en pojke om vad han gjorde ute 

och diskuterar med honom. Pedagogen låter barnen få prata med varandra och 

lägger sig inte i. När pedagogen har frågat alla barnen som är med på samlingen 

vad de har gjort ute tar flickan initiativ igen till att prata med de andra barnen och 

även denna gång låter pedagogen barnen få prata med varandra.   

I vissa situationer får flickorna inte någon positiv respons från pedagogerna när de 

tar initiativ till att prata eller när de utför något. Flickorna får korta svar eller blickar 

från pedagogerna när de får negativ respons.  

Under samlingen på avdelning 1 är det en flicka som vill sitta i en pedagogs knä. 

Pedagogen flyttar flickan och sätter henne bredvid sig. Flickan försöker igen vid ett 

senare tillfälle att sätta sig i pedagogens knä, då hon får sitta kvar och pedagogen 

lägger armarna om henne och säger att det är ”gos”.   

En annan situation som visar att en flicka får negativ respons från en pedagog är vid 

en av samlingarna på förskolan. 

Flickan börjar prata rätt ut i samlingen på avdelning 2, hon får ingen respons från 

pedagogerna som sitter med i ringen. Hon fortsäter att prata och då får hon respons 

från en annan flicka som säger emot henne och då bryter pedagogerna in och tystar 

ner dem.  

5.2 Hur medvetna är pedagogerna om hur de 
bemöter pojkar och flickor? 

Under de sex intervjuerna med pedagogerna kom det fram olika teman som kommer 

att presenteras nedan och dessa är pedagogers bemötande, pojkars och flickors 

utrymme i vuxenstyrda aktiviteter, pedagogers reaktioner när pojkar eller flickor tar 

ordet, läroplanen för förskolan, konflikter inom pedagogen och arbetslagets syn på 

genus.  

5.2.1 Pedagogers bemötande 
Vissa av pedagogerna känner att de gör skillnad i bemötandet mellan pojkar och 

flickor, att det inte sker medvetet utan att det bara är på det sättet. Men alla 

pedagoger känner att de vill bemöta pojkar och flickor på samma sätt.   

Jag tror att jag gör skillnad, fast det är inget som jag är medveten om. Å jag 

försöker också faktiskt i, å tänka på det, men jag tror inte det är så enkelt att det 

räcker med det. 

Mm, det är lite spännande, för man vill ju inte göra skillnad i bemötande men, eh 

det gör man det gör man, så där e de faktiskt skillnad. 

En annan pedagog säger däremot: 
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Jag hoppas å tror att jag bemöter dem inte efter pojkar och flickor utan mer efter 

individer att man kan bemöta ett barn på den nivå dom är, mer efter ålder, 

mognad, kanske barn med hemspråk och bemöta dom efter det å inte efter om 

dom är pojk eller flicka, jag hoppas det att jag inte gör det så, hur ska jag säga, så 

markerat utan att det mer aa man möter en människa så att säga att man inte 

lägger vikt vid vad det är för kön så tror jag att jag jobbar. 

Pedagogerna på avdelning 2 känner att de inte gör någon skillnad på bemötandet av 

de båda könen och en av pedagogerna hoppas att hon istället för att se pojkar och 

flickor ser barnet som en individ. De säger samtidigt att de hoppas att de gör på rätt 

sätt. 

På avdelning 2 anser pedagogerna att pojkar och flickor får lika mycket 

uppmärksamhet från dem. De säger att de försöker vara rättvisa och inte tänka på att 

det är pojkar och flickor utan att alla barnen har olika behov som måste 

uppmärksammas.  

Jag kanske inte tänker direkt att nu ska jag vara helt neutral här, utan jag försöker 

att va lika mot alla. Dom som har, alla har ju olika behov å man försöker att se 

till allas behov, idag kanske den behöver mer imorgon behöver en annan som 

behöver mer beroende på situationerna och då spelar det inte någon roll om man 

är pojke eller flicka. 

Pedagogerna på avdelning 1 menar att det är pojkarna som får mest uppmärksamhet 

eftersom de är mer livliga och högljudda och att de då får fler tillsägelser än vad 

flickorna får.  

Eh, det händer ju att pojkar är mer högljudda, och det händer att dom är livligare 

och då blir det ju eh, till viss del mer tillsägelser. 

Pedagogen fortsätter: 

Mm, mm. Eh, man tänker ju mer på det, asså man tänker ju på det här genus mer 

och mer. I början av, när jag började jobba så tror jag att jag gjorde mer skillnad 

på pojkar och flickor än vad jag gör idag. 

Enligt pedagogen ovan har genus blivit något som tas upp mer och mer, att 

pedagogerna tänker mer på hur de bemöter och vem som får mest uppmärksamhet 

och hon känner att hon gjorde mer skillnad i bemötandet förr när hon började arbeta 

som pedagog än vad hon gör idag. 

En pedagog nämner att hon inte bara är intresserad av tjejiga saker och ställer sig 

frågan: 

Vad är tjejigt?… Vilka färger är flickigt? Vem har bestämt det? 

5.2.2 Pojkars och flickors utrymme i vuxenstyrda 
aktiviteter 

Flertalet av pedagogerna vill tro och försöker att ge lika mycket utrymme till de båda 

könen i de vuxenstyrda aktiviteterna. Pedagogerna menar att alla barn är olika, det 

finns både pojkar och flickor som tar mycket plats eller lite plats i exempelvis 

samlingen.  

… det är olika på barn också en del pojkar tar mer tid, en del flickor tar mer tid 

för att de är mera pratsamma och en del är väldigt tysta i samlingar det upplevde 

ni när ni va hos oss några varken syns eller hörs eller gör något väsen av sig och 

några är verbala och vill ha uppmärksamheten men jag tror att (paus) man 

försöker att tillgodose dom i möjligaste mån i alla fall dom som vill ha 

uppmärksamhet och försöker att kanske dra med dom som inte syns eller hörs 
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med då tror jag inte att de spelar någon roll vilket kön de tillhör utan att försöka 

att kanske fånga individen. 

Aa det tycker jag sen har vi ganska många barn som, och det är både pojkar och 

flickor som kräver mycket talutrymme och då försöker man ju då tittar jag inte 

heller på om det är en pojke eller flicka utan dom dom som försöker att ta 

alldeles för mycket från dom som är tysta man tittar på det istället, jag tittar inte 

på om de att jag låter en pojke prata mer eller en flicka prata mer utan man, man 

försöker fördela det jämnt över alla barnen. 

Pedagogerna menar att de tittar på individen och inte utifrån kön när de 

uppmärksammar barnen. Pedagogerna menar att de försöker dämpa de barn som tar 

mycket plats och försöker att få med sig de tysta barnen.    

5.2.3 Pedagogers reaktioner när pojkar eller flickor tar 
ordet 

Samtliga pedagoger menar att de reagerar på samma sätt till både pojkar och flickor 

när de pratar rätt ut i samlingen.  

Ja, jag tycker nog att jag gör samma sak det är nog ingen skillnad i vem som 

talar utan man försöker nog att antingen får de vara med i samtalet eller också får 

de vänta... 

Pedagogerna på avdelning 2 menar att om barnen har något relevant att säga om 

något de arbetar med får barnen berätta men är det något annat så ber pedagogerna 

barnet att vänta till ett senare tillfälle. 

En av pedagogerna på avdelning 1 säger att det inte är köntillhörigheten som spelar 

roll utan det kan bero på vilket barn det är som pratar rätt ut i samlingen som gör att 

pedagogen kan reagera på olika sätt.  

Eh (paus) ja ibland så kan det bli skillnad, det kan det bli. Ibland kan det bero på 

vilket barn det är alltså. Det kan ju va en pojke som har lite särskilda behov som 

är så att säga lite mer, ja, lite stökigare i samlingen, och visst kan det bli skillnad. 

Det kan det bli. Samtidigt som om det är en flicka som behöver en tillsägelse så 

(paus) men jag, jag tänker mycket på det, att jag försöker vara lika i 

tillsägelserna.     

Pedagogen försöker att vara lika vid tillsägelserna till de båda könen.  

5.2.4 Läroplanen för förskolan 
Samtliga pedagoger säger att de följer eller försöker att följa läroplanen i arbetet om 

genus eftersom de tycker att det är viktigt. Pedagogerna anser att det är viktigt med 

varierande material och redskap för att barnen ska kunna få möjlighet att göra det de 

vill.   

… sen är det så också att man måste titta på vad man har för material på sin 

avdelning. Å, å ja där ha ett medvetet tänk å det ställer ju vissa krav på oss, för 

det betyder ju att vi måste ha kommit, tankemässigt, ett stycke på väg 

gemensamt så att säga. 

… att det finns utrymme för de dom önskar göra oavsett om dom är pojkar eller 

flickor att det ska finnas så att säga saker, aktiviteter, redskap för dom att 

använda så att dom kan få välja fritt så att säga. 

En pedagog säger att alla ska få ha sin egen identitet oavsett om man är pojke eller 

flicka.  

… alla ska ju ha samma möjlighet så samtidigt tycker jag att man inte ska släta 

ut ett kön bara för att alla ska vara lika utan de måste ju ha sin identitet ändå o 
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känner att jag är kille, jag är tjej man kan inte kalla alla för hen eller så som man 

säger utan det är klart att det samtidigt måste finnas både och, tycker jag i alla 

fall men det är väl en tolkningsfråga kanske. 

Pedagogen anser att barnen ska få känna sig som en pojke eller flicka, att 

pedagogerna inte ska använda ordet ”hen” utan att det ska finnas både pojkar och 

flickor och att de ska få samma möjligheter. Hon menar att man inte kan göra könen 

för lika, det måste finnas både pojkar och flickor. Hon anser att alla inte kan vara lika 

utan barnen måste få känna att de har sin egen identitet.  

5.2.5 Konflikter inom pedagogen 
Några av pedagogerna på avdelning 1 menar att de kan ha en dålig dag som kan 

bidra till att de inte orkar reflektera över hur de agerar.  

… Å så försöker jag nog att tänka, men sen fungerar ju inte alltid, alltså det beror 

ju på vad jag har för dag själv också, alltså det e så många saker som spelar in.  

Flera pedagoger på avdelning 2 menar att det inte blir en konflikt inom dem utan att 

de reflekterar mer och att de stannar upp i sitt arbete. 

Ehh det där är ju hur pass medveten man är egentligen om hur man beter sig o 

hur man har sitt sätt i arbetet. Jag tycker inte att det blir en konflikt i mig men det 

känns som att man kan bromsas upp och tänka till oj hur ska jag tänka om nu här 

för att det ska bli rätt så att säga… 

En pedagog pratar om att de tillsammans i arbetslaget måste hjälpas åt att observera 

varandra och medge hur de arbetar för att bli mer medvetna om hur de bemöter 

pojkar och flickor.  

(Paus) det är ju svårt att svara på för att jag vet inte i och med att jag inte har 

nån, jag skulle tycka att det va jätteroligt, nu har ju ni sett lite och det ska bli 

jätteroligt och höra vad ni har sett och jag förordar det här att man ska kanske 

titta mer på varandra och tala om för varandra hur man gör för jag vet ju inte, jag 

tror ju att jag gör rätt för att jag går ju inte hit åh ska göra nått som är fel, är ju 

inte min tanke så att säga… 

Pedagogen fortsätter sedan att säga: 

… Åh (paus) när jag sitter och har samling eller när jag bemöter barnen så gör 

jag det utifrån mitt sätt åh va och då hoppas jag att jag gör på rätt sätt fast jag 

kanske gör saker som jag inte tänker på och då vore det jättebra att få svart på 

vitt…  

5.2.6 Arbetslagets syn på genus 
På den ena avdelningen är sammansättningen av arbetslaget nytt, pedagogerna har 

därför inte hunnit med att sätta sig ner och diskutera gemensamt. Några av dem 

känner att de borde ha samma värderingar och åsikter medan några anser att det finns 

vissa skillnader.   

Nu har vi bara jobbat ihop i X veckor här, så jag vet faktiskt inte, (skratt), men 

jag kan tänka mig att det är lite olika ändå. Vi har inte hunnit jobba ihop oss så 

än. 

I det andra arbetslaget har de inte heller diskuterat frågan, men samtliga pedagoger 

på avdelningen känner att de har samma värderingar och arbetar åt samma håll.  

… jag tror att vi tycker lika, tyvärr så har vi inte kanske diskuterat ihop oss 

riktigt om det men jag tror som det känns när vi pratar med varandra så tycker vi 

lika att vi försöker att bemöta alla barn lika. 
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… vi har inte suttit och diskuterat det sådär rakt av, det har vi ju inte gjort utan 

men när jag tänker på mina jobbarkompisar så tror jag nog att vi har samma 

värderingar… 

En pedagog anser att det är viktigt att det finns ett öppet klimat så de kan prata med 

sina arbetskamrater om hur de agerar i barngruppen.  

… sen kan det va att man hör nån som säger nått eller dom hör att jag säger nått 

men skulle det vara en större groda som så att säga kläcks ur en så hoppas man 

att dom säger till mig eller att jag kan säga till dom, att det är ett öppet klimat…  

En pedagog nämner att det är viktigt att de reflekterar om frågor gällande genus och 

att detta ska ske kontinuerligt. 

… att tänka till runt dom här frågorna då och då det måste man ju ha ständigt och 

jämt egentligen. 

5.3 Är det någon skillnad på hur pedagogerna 
arbetar och hur medvetna de är i sitt bemötande 
mot pojkar och flickor? 

Pojkarna och flickorna får lika mycket tillsägelser och det finns ingen skillnad i 

pedagogernas tonläge mot de båda könen. Pedagogerna menar att de inte gör någon 

skillnad mellan pojkar och flickor.  

På avdelning 1 tog pojkarna mer plats än flickorna och avdelningen 2 var det både 

pojkar och flickor som tog plats. Pedagogerna på avdelning 2 nämner att det finns 

flickor och pojkar som tar plats och att alla barn är olika. De menar att de inte ska 

utgå ifrån pojkar och flickor när de uppmärksammar barnen utan att pedagogerna ska 

titta mer på vem individen är.    

Både pojkar och flickor fick ta ordet utan att pedagogerna säger ifrån och ibland fick 

båda könen negativ respons på att de tagit ordet. Pedagogerna på avdelning 2 anser 

att de ger samma respons till både pojkar och flickor, det finns ingen skillnad i 

reaktionerna. Pedagogerna nämner att de försöker hålla gruppen fokuserad på det 

som de arbetar med och om ett barn vill berätta någonting som hamnar utanför ämnet 

så ber de barnet att vänta och barnet får berätta senare.  
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6 DISKUSSION 
I följande avsnitt kommer en diskussion tas upp gällande resultatet och tidigare 

forskning. Avsnitten är pedagogers bemötande, pedagogers bemötande och 

medvetenhet om hur de bemöter pojkar och flickor, vuxenstyrda aktiviteter, hur 

pedagogerna vill arbeta, förväntade resultat, sammanfattning av diskussionen och 

fortsatt forskning.  

6.1 Pedagogers bemötande 

Olofsson (2007), Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samulesson (2009) och Månsson 

(2000) nämner att pojkarna får mer följdfrågor och även att pedagogerna är mer 

förklarande till dem än till flickorna, vilket har kommit fram i studien då flickorna 

har fått kortare svar av pedagogerna. Författarna menar även att pedagogerna söker 

mer ögonkontakt med pojkarna. Däremot nämner Bodén (2011) att pedagogerna 

pratar med svårare meningsbyggnader och längre meningar till flickorna. Hon menar 

att pojkarna får korta svar och mindre förklaringar och till skillnad från flickorna får 

pojkarna heller inte någon tid till att reflektera. I vår studie framkommer det att i 

vissa situationer får pojkarna mer ögonkontakt med pedagogerna, har fler samtal och 

får även mer förklarande svar och detta har framkommit på båda avdelningarna. 

Detta stämmer bättre överens med Olofssons (2007), Ärlemalm-Hagsérs och 

Pramling Samuelssons (2009) och Månssons (2000) kommentarer än med det Bodén 

(2011) nämner om. 

Precis som Olofsson (2007) skriver märkte även vi i vår studie att pojkarna får fler 

tillsägelser än flickorna och detta såg vi mer på avdelning 1. Men sammanställer vi 

det som kom fram på de båda avdelningarna så var det inte så stor skillnad i 

tillsägelser till barnen. Pedagogerna hade samma tonläge när de pratade till både 

pojkar och flickor, men vid något enstaka tillfälle fick pojkarna ett annat tonläge från 

pedagogerna när de fick en tillsägelse. Däremot menar Eidevald (2011) att röstläget 

som pedagogerna har ändras beroende på om det är en pojke eller flicka som de 

pratar med.  

I vår studie framkommer det att en pedagog låter pojkarna gå först och låter flickorna 

sitta och vänta på sin tur. Detta hände vid något enstaka tillfälle då det kan ha varit 

en tillfällighet att just flickorna fick sitta kvar. Eidevald (2009) menar att pedagoger 

inte tänker på vem som får gå först från en aktivitet till en annan utan att det sker 

undermedvetet. Han anser även att pedagogerna har en bild av att flickorna kan vänta 

längre än vad pojkarna kan. 

6.2 Pedagogers bemötande och medvetenhet om 
hur de bemöter pojkar och flickor 

Till skillnad från Eidevald (2009) och Bodén (2011) visar vår studie att pedagogerna 

inte gör någon större skillnad mellan könen. Pedagogerna tolererar inte pojkarnas 

beteende mer utan vi märkte att både flickorna och pojkarna fick tillsägelser om de 

gjorde något som inte var acceptabelt. 

Eidevald (2011) skriver att pedagogerna ger en bild av hur de vill arbeta när de 

svarar på hur arbetet sker i verkligheten. På ena förskolan beskriver pedagogerna att 

de tror att det kan finnas skillnader i bemötandet av de båda könen. I observationerna 

från förskola 1 har vi fått fram att pojkarna är mer framåt och flickorna är mer 

tillbakadragna.  Vi ställer oss frågan; Kan detta bero på pedagogernas bemötande 
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eller hur pedagoger är? Vi funderar över om pedagogernas beteende och bemötande 

mot barnen kan påverka hur barnen beter sig. Inlärningsteorin betyder att pojkar och 

flickor i tidigt skede ser att de vuxna personerna i deras omgivning beter sig på ett 

manligt eller kvinnligt sätt som visar att man ska bete sig på olika sätt (Hwang och 

Nilsson 2003). Vi har funderingar på om detta kan ha någonting att göra med hur 

pojkar och flickor beter sig i de vuxenstyrda aktiviteterna. På den andra förskolan 

anser pedagogerna att de bemöter pojkar och flickor på lika sätt. I observationerna 

framkommer det att både pojkar och flickor tar plats, har även det med pedagogernas 

bemötande att göra?  

Precis som Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) menar att 

pedagogerna ger både pojkar och flickor lika mycket uppmärksamhet så visar våra 

resultat från avdelning 2 att pedagogerna anser att de försöker ge lika mycket 

uppmärksamhet till både pojkar och flickor. Pedagogerna på de båda avdelningarna 

försöker och tror att de bemöter de båda könen på lika sätt och de vill förändra sitt 

sätt att bemöta barnen så det blir mer positivt, detta skriver Eidevald och Lenz 

Taguchi (2011) om. Författarna menar att när pedagogerna vill förändra sitt sätt så 

har de förväntningar på att barnen även ska förändras. De menar att pedagogerna 

strävar efter att förändra barnen. Pedagogerna ska inte bemöta de båda könen på 

olika sätt (Eidevald och Lenz Taguchi 2011). Pedagogerna på avdelning 2 i vår 

studie lägger stor vikt vid att de ska se till individen och bemöta efter individens 

behov. Pedagogerna menar att när de ger uppmärksamhet och bemöter ett barn så ska 

de inte utgå ifrån kön utan istället se individen.  

6.3 Vuxenstyrda aktiviteter  

På avdelning 2 tog både pojkar och flickor plats i de vuxenstyrda aktiviteterna och på 

avdelning 1 var det främst pojkarna som var mer framåt. Detta går delvis in i det som 

Månsson (2000) och Olofsson (2007) skriver om, att pojkar är mer framträdande i 

vuxenstyrda aktiviteter. På den ena förskolan var flickorna mer tillbakadragna och 

hördes inte, pojkarna fick mer plats och enligt Månsson (2000) och Olofsson (2007) 

tillåter flickorna att pojkarna får mer plats. Det vi funderar över är om flickorna i vår 

studie tillåter pojkarna att ta mer plats eller om det finns någon annan orsak till att 

flickorna inte hörs i samma utsträckning som pojkarna? Vi tänker på att det bland 

annat kan bero på att flickorna är blyga eller som även Ärlemalm-Hagsér och 

Pramling Samuelsson (2009) nämner att flickorna inte bryter reglerna som finns vid 

aktiviteterna. Hwang och Nilsson (2003) och Hundeide (2010) menar att när  vi 

människor samspelar med andra människor tar vi till oss olika roller. Hundeide 

(2010) nämner även att när människan har tagit på sig en roll tar vi med den och gör 

den till vår egen och använder oss av den när vi samspelar med andra.    

Vi har nämnt tidigare att vi har fått fram att det finns både pojkar och flickor som 

inte tar så mycket plats i barngruppen och detta anser även Månsson (2000). Hon 

menar att det inte bara är könstillhörigheten som avgör om ett barn tar mycket plats 

utan det kan även vara vilken ålder barnet är i och barnets individuella drag. Detta 

märkte vi under några av observationerna.  

6.4 Hur pedagogerna vill arbeta 

Pedagogerna nämner att det skulle vara en stor fördel att bli inspelad för att kunna se 

hur de agerar och bemöter barnen. Några av pedagogerna nämner även att de ska ta 

hjälp av varandra i arbetslaget för att få syn på sitt bemötande. Eidevald (2009) 

menar att för att det ska kunna bli en förändring och bli mer jämställt i förskolan 
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behöver pedagogerna tillsammans reflektera över sina beteenden och filma och 

analysera bemötandet mot pojkar och flickor.   

I vår studie anser pedagogerna att det ska finnas möjligheter för alla barnen att göra 

det de vill och att det ska finnas material och redskap för att kunna uppfylla detta. 

Olofsson (2007) och Eidevald och Lenz Taguchi (2011) hävdar även det. Olofsson 

(2007) nämner även att vi inte ska försöka få en likhet mellan könen och detta 

nämnde en pedagog då hon ansåg att ordet ”hen” inte ska användas eftersom barnen 

måste få ha en identitet, med andra ord barnet måste få känna om de är en pojke eller 

flicka. 

6.5 Förväntade resultat  

Inledningsvis skrev vi att vi trodde att pedagogerna skulle ge mer irriterade 

tillsägelser till pojkarna och att tillsägelserna till flickorna skulle vara mjukare. Vi 

trodde även att pedagogerna skulle vara mer förklarande till flickorna och att de 

skulle få fler frågor och följdfrågor. Men våra studier visar däremot att pedagogerna 

ger liknande tillsägelser till pojkarna och flickorna. Pojkarna på avdelning 1 fick 

några fler tillsägelser och vid något enstaka fall var de mer irriterade. Flickorna får 

inte lika många frågor som pojkarna och pedagogerna är mer förklarande till 

pojkarna och har mer samtal med dem. Vårt resultat visar att pedagogerna ställer fler 

följdfrågor till pojkarna och att de söker mer ögonkontakt med dem. 

Till vår förvåning och glädje överensstämmer inte våra erfarenheter och det vi har 

läst med det som framkommit i studien. Om vi ska spekulera i orsakerna så kan det 

bero på att urvalet är begränsat och att vi därmed inte får fram några generella 

slutsatser. Vi har även funderingar på att det resultat vi har fått fram inte stämmer 

överrens med våra erfarenheter beror på att pedagogerna tänker till hur de bemöter 

barnen. Pedagogerna visste att vi skulle studera deras bemötande mot barnen och att 

de då försökte bemöta dem på samma sätt. Det kan även vara så att de pedagoger 

som medverkat i denna studie är medvetna om hur de bemöter barnen. Flertalet av 

pedagogerna har många års erfarenhet av att arbeta i förskolan och har därför skaffat 

sig kunskaper om hur de ska bemöta pojkar och flickor och reflekterar på ett annat 

sätt än vad de gjorde när de började arbeta i förskolan, och genom reflekterandet 

skaffat sig en medvetenhet om hur de ska bemöta barnen.     

6.6 Sammanfattning av diskussionen 

Syftet med vår studie var att granska pedagogerna och se hur de bemöter pojkar och 

flickor och att se om de är medvetna om hur de bemöter barnen och om det stämmer 

överens med hur de gör i praktiken.  

Pedagogerna i studien menar att de hoppas och försöker att inte göra någon skillnad 

mellan pojkar och flickor. På avdelning 1 tror de mer på att de bemöter de båda 

könen på olika sätt. Pedagogerna på avdelning 2 pratar mer om att de måste möta ett 

barn som en individ och inte efter vilket kön barnet har. Flera av pedagogerna på de 

båda avdelningarna nämner att det är viktigt att ta hjälp av sina arbetskamrater för att 

få syn på hur man själv agerar och bemöter barnen. De nämner även att det kan vara 

bra att spela in sig själva för att sedan reflektera och analysera sitt bemötande.  

Det har i denna studie framkommit att pedagogerna är medvetna om hur de bemöter 

pojkar och flickor. Det finns inte så stora skillnader på det som vi observerade och 

det som framkom under intervjuerna. Pedagogerna på förskola 1 var medvetna om 

att det kunde finnas vissa skillnader i bemötandet och på den avdelningen var 
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pojkarna mer framåt och fick fler följdfrågor än flickorna. På förskola 2 var 

pedagogerna medvetna om att de bemöter de båda könen på samma sätt och där var 

både pojkar och flickor framåt. Tillsägelserna på denna avdelning var även mer 

mjuka till alla barnen medan det fanns vissa skillnader på den första avdelningen i 

tillsägelserna.  

Resultatet som vi har fått fram i denna studie motsäger våra erfarenheter och den 

litteratur vi har läst. En av orsakerna kan vara att det är ett begränsat urval men det 

kan även bero på att pedagogerna är medvetna i bemötandet mot barnen. Vi har 

förstått att det är av stor vikt att försöka se individen och inte till vilken 

könstillhörighet barnet har. Vi tror att det är oerhört viktigt att tillsammans med 

arbetslaget reflektera över hur vi bemöter pojkar och flickor för att kunna få det mer 

jämställt i förskolan.  

6.7 Fortsatt forskning 

En vidare forskning skulle kunna vara att fortsätta där vi slutar, att observera flera 

avdelningar och intervjua flera pedagoger för att få ett större perspektiv och kunna 

dra lite mer generella slutsatser.  

Vi funderar även på om det är någon skillnad i bemötandet av pojkar och flickor om 

pedagogen är manlig eller kvinnlig och detta är också något som skulle kunna 

forskas vidare om.  
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Bilaga 1  

Observationsschema  
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Bilaga 2  

Intervjufrågor 

 
1. Vad har du för pedagogisk utbildning? Har du någon utbildning inom genus? 

 

2. Hur länge har du varit verksam pedagog? 

 

3. Hur bemöter du pojkar respektive flickor? Finns det någon skillnad? 

 

4. Får pojkar och flickor lika mycket uppmärksamhet från dig? 

 

5. Anser du att du ger pojkar respektive flickor lika mycket utrymme i aktiviteter 

som ni vuxna styr? På vilket sätt? 

 

6. Tänker du på att ge pojkar respektive flickor lika mycket utrymme? 

 

7. Hur reagerar du om en pojke t.ex. börjar prata rätt ut i samlingen? Flicka?  

 

8. Anser du att du följer det som står i läroplanen gällande arbetet om genus för 

förskolan? Anser du att det är viktigt att följa det som står i läroplanen om genus? I 

sådana fall varför, varför inte?  

 

9. Anser du att det blir en konflikt inom dig när du tänker att du ska göra på ett sätt 

och gör på ett annat? Om ja, anser du att det är ett problem? I sådana fall varför, 

varför inte? 

 

10. Finns det i ditt arbetslag en gemensam syn på genusrelaterade frågor? Vilka?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Bilaga 3  

Hej! 

 
Vi har nu utfört våra observationer hos er och ska fortsätta med att intervjua er 

personal. Vårt syfte med studien är att se pedagogers bemötande mot pojkar och 

flickor. Vi kommer att jämföra det som vi har sett i observationerna med det som 

kommer fram i intervjuerna. Intervjuerna kommer att ske individuellt och de kommer 

även att spelas in så att vi kan gå tillbaka och lyssna på vad som framkommit under 

intervjuerna. Detta gör vi för att undersökningen ska bli tillförlitlig. Det är ingen 

annan som kommer att ta del av vem som sagt vad i intervjuerna. Det som kommer 

fram under observationerna och intervjuerna kommer endast att användas till vårt 

examensarbete. Det är frivilligt att vara med i studien och ni har även rätt att avsluta 

er medverkan i denna studie när ni vill. När den slutgiltiga versionen av arbetet är 

klart så kommer det att läggas in på en databas som heter DiVA. Om ni önskar så får 

ni ett exemplar av arbetet.  

 

Om det är något ni undrar över under undersökningens gång så får ni gärna kontakta 

oss med vänlig hälsning Emma Lindberg och Malin Degerman. 

 

Emma Lindberg, xxx@student.lnu.se 070xxxxxxx 

Malin Degerman, xxx@student.lnu.se 070xxxxxxx 
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