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Abstrakt 
Studiens undersökningsområde baseras på genuspedagogiken då det framgår att 
förskollärarens förhållningssätt brister i bemötandet av flickor respektive pojkar. Syftet 
med studien var att undersöka på vilket sätt barnen påverkas av att förskolläraren 
förhåller sig olika beroende på barnets könstillhörighet. Observationerna genomfördes 
på två kommunala förskolor där barnen som deltog var i åldrarna tre till sex år. På 
respektive förskola observerades hur förskolläraren förhåller sig till flickor och pojkar i 
planerade aktiviteter samt i den fria leken. Studien omfattar även intervjuer med 
förskollärare angående genusarbetet i förskolan. De planerade aktiviteterna 
observerades genom videoinspelning samt anteckningar medan den fria leken och 
intervjuerna endast antecknades. Resultatet som framkom delades upp i tre kategorier 
och kopplades därefter till relevant litteratur. Utifrån studien har det framkommit att 
förskolläraren bemöter flickor och pojkar olika i ett flertal situationer. Det förekommer 
främst skillnader i bemötandet vid förskollärarens tillrättavisningar av barnen samt 
genom att barnen ges olika förutsättningar till att samtala i grupp. Resultaten som 
synliggjorts har dock varierat på förskolorna eftersom att förskollärarna arbetade utifrån 
olika metoder samt att barngrupperna skiljde sig åt. Generellt gavs pojkar mer 
talutrymme samt tillrättavisades oftare än flickorna samtidigt som resultatet även visar 
att förskollärarna har högre förväntningar på flickorna. Slutligen beskrivs att när 
förskollärarna gör skillnad på barnen efter könstillhörighet kommer förutfattade normer 
och värderingar att fortsätta forma barnen. Det bli problematiskt eftersom att barnen ges 
olika förutsättningar till utveckling och lärande samtidigt som det begränsar barnens 
identitetsutveckling.      
 
 
Nyckelord: genus, förhållningssätt, förskola, förskollärare, jämställdhet 
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1. Inledning  
Genuspedagogik är ett omskrivet ämne som forskats om och studerats utifrån många 
olika situationer men ändå finns det brister i det genuspedagogiska förhållningssättet i 
förskolans verksamhet. Bristerna i förhållningssättet sker dagligen främst i stressade 
situationer där exempelvis förskolläraren inte räcker till för barngruppens storlek. 
Studiens titel skapades efter ett citat av en förskollärare som avslutar sin samling med 
att uttrycka ”Ja det här gick ju inte så bra” då förskolläraren upplevde sig själv som 
otillräcklig under tillfället. Under stressade situationer som ovan blir barnen oftare 
bemötta orättvist beroende på barnets kön. Studiens fokus uppmärksammar aktiviteter 
där barnen blir utsatta för orättvis behandling. Observationer sker i planerade aktiviteter 
så som samlingar samt i den fria leken för att undersöka hur barnen påverkas av 
förskollärarens förhållningssätt. Studien omfattar även intervjuer av förskollärare för att 
synliggöra hur de uttalar sitt förhållningssätt kring genus i relation till hur genus visar 
sig i förskollärarnas handling och praxis.  
 
I studien är intentionen att få en fördjupad och klarare bild av förskollärarens 
förhållningssätt och arbete i relation till genus. Med andra ord hur deras uttalanden i 
intervjusituationerna kan relateras till handlingar i praktiken. Enligt Lauvås och Handal 
(2015) är det betydelsefullt att utveckla en så kallad praktisk yrkesteori som utgör en 
grund för förskollärarens förhållningssätt. Vilket innebär att förskollärares reflektioner 
bildar grunden för det professionella handlandet. Det är betydelsefullt att 
uppmärksamma i vilka situationer som förskollärarens förhållningssätt brister för att 
motverka ett oreflekterat arbetssätt. Detta är av vikt eftersom Skolverket (2016) belyser 
att förskollärares förhållningssätt påverkar barns förståelse för normer och etiska 
aspekter. Skolverket påpekar även att förskolan ska ansvara för att barnen lär sig om 
människors lika värde samt jämställdhet mellan könen.   
 

2. Bakgrund  
Under studiens gång har vi varit väl medvetna om att våra förkunskaper samt 
förutfattade meningar kommer att påverka val av forskning, observationsmaterial samt 
resultat. Det innebär att allt som lyfts i studien kommer att vara format efter tolkningar 
som baserats på våra tidigare erfarenheter och kunskaper. Litteraturen som använts i 
studien har tagits fram dels genom sökningar från Högskolan i Gävles databas samt i 
samråd med handledaren. Inför litteratursökningen hänvisade handledaren till 
ämnesansvarig i genusvetenskap på Högskolan i Gävle. Via mail kontaktades 
ämnesansvarig som bifogade en lista med eventuell relevant litteratur som fokuserade 
på genuspedagogik. Listan granskades och utifrån denna valdes den mest relevanta 
litteraturen ut för vår studie. Litteraturen som var intressant söktes fram i 
bibliotekskatalogen vid Högskolan i Gävle. I Hedlin (2010) fanns angiven litteratur för 
vidare forskning med fokus på förskola ur ett genusperspektiv. Utifrån denna bok valdes 
fem referenser som kunde vara intressant för studien. Då litteraturen ej täckte upp hela 
studiens undersökningsområde söktes övrig litteratur upp genom databasen. I databasen 
söktes artiklar genom sökorden ”genus i förskola”. Denna sökning gav få resultat därför 
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kompletterades sökningen med kombinationer av sökord som relaterade till kön, genus 
samt förskola. Sökorden varierades på både svenska och engelska för att få ett bredare 
sökresultat inom genusperspektivet. Samtlig litteratur fördelades och granskades enskilt 
för att sedan skapa kategorier gemensamt utifrån de enskilda anteckningarna. Denna 
metod ansågs vara effektiv eftersom att den stora mängd material är tidskrävande.      
 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som leder fram till studiens 
problemformulering. Avsnittet behandlar den historiska synen på genus samt hur 
begreppet uppstod som sedan kommer leda att fram till nutida forskning. Begreppet 
genus kommer även att förklaras i relation till begreppet kön.  
 
2.1 Tidigare forskning 

2.1.1 Historik  
Genus- och jämställdhetsarbetet i förskolan har under lång tid ansetts som mindre 
viktigt. Ohrlander (2011) nämner att det inte var förrän på 1970-talet som jämställdhet 
började diskuteras och bli en del av förskolan och skolans verksamheter. Trots detta 
ansågs genusarbetet fortfarande som mindre betydelsefullt. Begreppet kön har enligt 
Larsson (2005) använts sedan 1500-talet för att kategorisera människor utifrån deras 
biologiska kön. Enligt Blomqvist (2005) dröjde det enda fram till slutet på 1980-talet 
innan genusbegreppet började användas och ersatte det tidigare begreppet könsroll. 
Författaren ansåg att könsrollsbegreppet var för otydligt då de ansågs som ett frivilligt 
val och att människor lätt kunde omskapa sin identitet. Därför ersattes begreppet 
könsroll med begreppet genus som omfattar människors sociala könsidentitet på 
individnivå, organisationsnivå samt samhällsnivå. Genusbegreppet inkluderar även hur 
samhället konstruerar och symboliserar könsskillnader på kvinnor respektive män. SOU 
(2004:115) förklarar begreppet könsroll på samma sätt det vill säga otydligt, begreppet 
innebar att barnets biologiska kön påverkade vilka olika förutsättningar flickor 
respektive pojkar tilldelades. 
 
Det biologiska- och sociala könet beskrivs historiskt bland annat av Gothlin (1999) samt 
Berg (2000). Författarna belyser hur begreppen kön och genus har tagit form i Sverige 
efter att ha inspirerats av engelskans termer. Gothlin fördjupar sig i begreppen sex och 
gender som ligger till grund för människors könstillhörighet. Skribenten förklarar att 
engelskans ”sex” har omformulerats till svenskans biologiska kön och att ”gender” 
kopplas till det sociala könet. Författarna beskriver även att begreppet genus påverkas 
av de kulturella aspekter som konstruerar könet. Blomqvist (2005) beskriver 
skillnaderna på det sociala- och biologiska könet och belyser att det sociala könet 
formas av omgivningen till flickor och pojkar medan det biologiska könet är det kön 
som barnet föds med. Både Gothlin (1999) samt Blomqvist (2005) framhäver att 
forskning visar att det sociala- och biologiska könet inte kan särskiljas då dessa 
kompletterar varandra. Andrae (2000) motsäger sig detta och menar istället att ur ett 
feministiskt perspektiv anses det att könen bör särskiljas då det leder till en förändrad 
syn på könen.  
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Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) nämner att i början på 1980-talet 
började genusteorierna användas i den feministiska forskningen som bidrog till att 
begreppet myntades i det svenska samhället. Kön och genus har varit ett huvudområde i 
feminismen enligt Andrae (2000) där fokus har legat på att begreppen ska särskiljas 
samt lyftas fram som enskilda begrepp. Den feministiska teoribildningen fokuserar 
enligt Öhrberg (2000) på att förändra typiska flick- och pojkkoder inom diverse teorier 
för att problematisera samt bidra till att skapa nya tankesätt där innehållet inte är 
könskodat för ett mer jämställt samhälle. Då begreppet genus började användas av 
allmänheten påpekar Blomqvist (2005) att feminister och genusforskare inte längre ville 
använda genusbegreppet då skillnaden mellan kön och genus ifrågasattes. Månsson 
(2000) beskriver att den feministiska teorin gick tillbaka till begreppet kön och riktade 
fokus mot ett mer poststrukturalistiskt perspektiv. Genussystemet som teori utgår från 
två huvudsakliga principer som Hirdman (2003) har konstruerat. De två principerna 
förklaras som att mannen anses som överordnad och att det manliga förhållningssättet 
anses vara norm. Författaren beskriver det vidare som att samhället utgör skillnader 
mellan män och kvinnor utifrån stereotypiska könsmönster vilket gör att könen 
betraktas som motsatser. Principerna påverkar hur samhället upprätthåller, tolkar samt 
agerar utifrån antagna normer och värderingar.  
 

2.1.2 Nutida forskning 
Eidevald (2009) beskriver att förskollärarens förhållningssätt påverkas av tidigare 
erfarenheter som skapar förväntningar på barnen vilket gör att barnen utvecklas olika 
beroende på könstillhörighet. I förskolan tar SOU (2004:115) upp att förskollärares 
förväntningar lägger en grund för hur flickor och pojkar bör vara vilket leder till att 
barnen får en uppfattning om hur de bör agera utifrån stereotypiska könsroller. 
Förskolan blir på så sätt en bidragande faktor till att dessa normer och värderingar 
upprätthålls dock belyser Svaleryd (2003) att det handlar om förskollärarens 
medvetenhet. Förskolläraren behöver vara insatt i att både medvetna samt omedvetna 
handlingar och förväntningar då det skapar en maktrelation. Dessa handlingar och 
förväntningar skapar även en bild av hur barnen bör vara enligt normerna. Författaren 
menar att förskollärarna behöver granska sig själv och sitt egna förhållningssätt då det 
ger möjlighet till förändring inom genusstrukturerna.    
 
Edström (2014) belyser att när barn blir behandlade på olika sätt i relation till kön 
skapas skillnader mellan flickor och pojkar. Barnen bör istället behandlas och bemötas 
som individer för att barnen ska få möjlighet att utvecklas allsidigt oberoende av kön. 
Förskollärare som bryter mot könstereotypa mönster påverkar flickor och pojkar olika 
skriver Sullivan, Moss-Racusin, Lopez och Williams (2018). Det nämns att flickor kan 
hantera förändringen bättre än pojkarna vilket innebär att en flicka lättare kan acceptera 
att leka med stereotypiska pojkleksaker i jämförelse med pojkars relation till 
”flickleksaker”. Författarna nämner att barn i treårsåldern påverkas mest av att 
förskolläraren bryter mot normerna. Detta kan även kopplas till Berg och Nelson (2006) 
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som beskriver att pojkar leker mer könsstereotypiska lekar än flickor. Det vill säga att 
pojkar fortsätter leka med stereotypiska leksaker medan flickor leker med könsneutrala 
leksaker trots förskollärarens påverkan. Det nämns att leksakers utseende har stor 
påverkan på vilka barn som väljer att leka med dessa samt vilka lekar som konstrueras 
genom leksakerna. 
 
Enligt Granger, Hanish, Kornienko och Bradley (2016) uppmanas både flickor och 
pojkar till könsstereotypiska aktiviteter. Dock synliggörs det att förskolläraren stödjer 
både pojkaktiviteter och genusneutrala aktiviteter mer än flickors lek med exempelvis 
dockor. Förskollärarens förhållningssätt är betydelsefull för barns inlärningsmöjligheter 
oavsett kön. Däremot nämner Hellman (2010) att i den fria leken klarar ofta barn av att 
leka självständigt vilket leder till att barnen ofta leker utan förskollärarens närvaro. 
Hellman menar att den fria leken och de planerade aktiviteterna har olika syften då 
förskollärarens närvaro blir betydelsefull i exempelvis samlingarna. Barn i förskolan 
kan ha det svårt att anpassa sig till förskollärarens förväntningar då detta är starkt 
koppat till barns kön vilket Eidevald (2011) påpekar. Detta innebär att flickor förväntas 
uppföra sig och vara en förebild till pojkar i samma ålder vilket medför att flickorna 
förväntas vara duktiga hjälpfröknar medan pojkarnas beteenden accepteras då de är 
typiska föreställningar om pojkar. I förskolan beskriver Hedlin (2010) att förskolläraren 
bör synliggöra könsnormer för att bidra till att dessa könsmönster inte upprätthålls. 
Författaren belyser att detta är av vikt eftersom att barnen inte ska behöva känna sig 
utsatta eller annorlunda då de väljer att leka lekar eller med leksaker som symboliserar 
typiska flick- eller pojkaktiviteter. 
 
Stereotypiska könsnormer framträder oftare i situationer som återkommer exempelvis 
samling, matsituation eller då förskolläraren känner sig stressad skriver Hellman (2013). 
Samlingen bibehåller flickor och pojkars traditionella könsroller genom förskollärarens 
förhållningssätt till respektive kön nämner Månsson (2000). Det nämns att pojkar ges 
mer utrymme samt uppmärksamhet än flickor och att förskolläraren ger mer respons i 
samtal med pojkar i jämförelse med flickor. Gannerud (2001) beskriver att detta är ett 
fenomen som även förekommer i skolan, pojkar som grupp ges även här mer utrymme 
och uppmärksamhet än flickor vilket bidrar till att det blir en ojämn maktfördelning 
mellan flickor och pojkar. Kjellberg (2004) beskriver dock motsatsen och menar istället 
att flickor har större samtalsmöjligheter då det förväntas mer av flickor mer generellt i 
förskolan än pojkar. Författaren menar att flickor får längre förklaringar och mer samtal 
med förskolläraren medan pojkar istället får korta men mer tydliga svar direkt.  
 
Förskollärarens uppdrag är att bemöta barnen som individer med hjälp av olika metoder 
och handlingar skriver SOU (2004:115) vilket gör att förskollärarens 
könsföreställningar ifrågasätts. Hellman (2013) belyser att förskolläraren styr barnen till 
förväntade flick- och pojkpositioner där flickor förväntas agera som duktiga 
hjälpfröknar medan pojkarna accepteras som stökiga och högljudda. Däremot säger 
Månsson (2000) att även pojkar tar rollen som hjälpfröknar dock i betydligt mindre 
omfattning än flickor. Svaleryd (2003) beskriver att flickor förstår och agerar utifrån de 
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förväntningar som förskolläraren har då de ofta får agera hjälpfröknar till bråkiga 
pojkar. Det tas upp att flickor ofta får lösa pedagogiska problem exempelvis när flickor 
blir tillsagda att sätta sig mellan två pojkar som stör samlingen. Vilket även tas upp i 
Johansson (2008) där det beskrivs att flickorna själv tar på sig uppgiften som 
hjälpfröknar.           
 

3. Problemformulering  
Trots att genus och jämställdhet i förskolan mellan flickor och pojkar är väl omskrivet 
och diskuterat finns det ännu faktorer som gör att förskollärare ofta behandlar barnen 
olika med utgångspunkt från barnets könstillhörighet. Litteraturen framställer att flickor 
och pojkar agerar efter förskollärarens förväntningar vilket innebär att förskollärarens 
förhållningssätt kan variera beroende på vilket kön barnet har. Detta blir problematiskt 
då barnen på så sätt ges tillgång till olika typer av förutsättningar samt bemöts på olika 
sätt. Studien väljer därför att diskutera och bearbeta genus i förskolan utifrån 
förskollärarens förhållningssätt ytterligare för att uppmärksamma i vilka situationer 
genusarbetet brister och blir särskilt problematiskt.           
 

4. Syfte   
Syftet med studien är att undersöka hur förskolläraren förhåller sig samt bemöter barn i 
olika situationer som omfattar förskolans verksamhet. Studien fokuserar främst på den 
fria leken samt planerade aktiviteter ur ett genusperspektiv.   
 
4.1 Frågeställning 
Frågeställningen som studien kommer baseras på är:  
 
Hur förhåller sig förskolläraren till flickor respektive pojkar i den fria leken samt i de 
planerade aktiviteterna?  
 

5. Metod 
5.1 Urval  
Tre förskolor kontaktades via mail för att få godkännande från förskolechefen att 
undersöka respektive förskolas verksamhet ur ett genusperspektiv. Förskolorna valdes 
från en kommuns hemsida där förskolornas huvudsakliga mål var att rikta in sig på 
genuspedagogik. En av de tillfrågade förskolorna kunde inte delta i undersökningen och 
efter samråd med handledare beslutades att undersökningen endast skulle engagera två 
förskolor. Valet av antalet förskolor grundades delvis på att mängden material inte 
skulle bli för stort. De andra två förskolorna som blev tillfrågade i studien kunde inte 
heller delta men förskolechefen på respektive förskola hänvisade till andra förskolor 
som i detta arbete kallas för Stjärnan och Björken. Dock har varken Stjärnan eller 
Björken ett specifikt fokus på genus men förskolorna valdes ändå eftersom samtliga 
förskolor ska utgå från förskolans läroplan där genusperspektiv är ett grundläggande 
förhållningssätt. Skolverket (2016) benämner att förskolan ska arbeta för att varje barn 
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skapar förståelse för människors lika värde oberoende av exempelvis kön, sexuell 
läggning samt social bakgrund.  
 
Till förskolan Stjärnan mailades biträdande förskolechef med information om studien. 
Efter en vecka utan svar kontaktades förskolechefen via telefon. Förskolechefen 
hänvisade frågan vidare till förskolan för att få svar på deltagandet. I samråd med 
förskolan beslutades att de äldsta barnen skulle delta i studien samt att 
tillståndsblanketter lämnas ut samma dag. Björkens förskolechef kontaktade en 
förskollärare på förskolan som sedan kontaktade oss via mail med kontaktuppgifter. 
Därefter kontaktades förskolläraren via telefon och ett möte bokades. 
Tillståndsblanketter lämnades till barnens vårdnadshavare på avdelningen. I samband 
med att tillståndsblanketterna lämnades ut på respektive förskola bestämdes datum och 
tid för första observationstillfället.   

5.1.1 Beskrivning av förskolor  
Förskola 1 – Stjärnan 
Förskolan som är kommunal ligger strax utanför en mindre stad i Mellansverige. Det 
finns endast en avdelning på förskolan dock delas den upp i tre olika åldersgrupper varje 
dag. Förskolan delar byggnad med en grundskola som består av både låg- och 
mellanstadie. Stjärnans utomhusmiljö består av två stora gårdar och inomhusmiljön har 
ett flertal rum för olika aktiviteter. Ur ett genusperspektiv arbetar förskolan med figuren 
Kivi som är en könsneutral karaktär. Barnen får själva bestämma över Kivis liv det vill 
säga färger på kläder, yrke och så vidare. I ett av rummen har förskollärarna skapat en 
hörna som heter ”Hos Hugo” där barnen uppmanas till icke könsbetingade lekar. Hos 
Hugo ges barnen möjlighet att leka familjelek såväl som rymdraket. Förskolans 
verksamhet riktar in sig på skapande aktiviteter för att barnen ska få möjlighet att 
utveckla sin egen fantasi. Det traditionella leksaksutbudet på förskolan är därför 
begränsat däremot finns det mycket byggmaterial. 
 
Förskola 2 – Björken  
Björken är en kommunalt ägd förskola som ligger centralt i samma stad som förskolan 
Stjärnan. Förskolan har en montessoriinriktad pedagogik. Det finns fem avdelningar på 
förskolan som är uppdelade efter ålder. Två avdelningar är till för barnen som är mellan 
ett till två år. För barnen som är mellan två och tre år finns en avdelning och sedan två 
avdelningar för de äldsta barnen. Studien riktar in sig på en av avdelningarna för de 
äldsta barnen där inomhusmiljön var relativt liten i jämförelse med Stjärnans avdelning. 
Däremot var utomhusmiljöerna likvärdiga i storlek dock skiljde sig tillgång till material 
åt. Ur ett genusperspektiv har förskolan inte mycket traditionella leksaker, de leksaker 
som finns tillgängligt för barnen är byggmaterial och pussel. Även denna förskola riktar 
in sig på skapande aktiviteter för barnen.      
 
5.1.2 Barngrupp  
Barngruppen på förskolan Björken består av 23 barn mellan 3–5 år, det finns en 
förskollärare, två barnskötare samt en resurs. Studien fokuserar på förskollärarens 
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förhållningssätt därav är barnskötarnas och resursens närvaro obetydlig då dessa ej 
kommer att delta i varken observationer eller intervjuer som rör studien. 
Tillståndsblanketter delades ut till samtliga barn dock var det endast tolv 
vårdnadshavare som godkände barnens deltagande varav sex var flickor och sex var 
pojkar. Stjärnans barngrupp består av 14 barn och två förskollärare samt en resurs där 
barnen är mellan 4–5 års ålder. Även på denna förskola delades tillståndsblanketter ut 
till samtliga barn där tolv blanketter återkom. Två vårdnadshavare svarade nej till 
deltagande vilket innebar att tio barn deltog i studien varav tre var flickor samt sju var 
pojkar.    

5.1.3 Val vid intervju  
I studien genomförs intervjuer med förskollärare. Intervjufrågorna (se bilaga två) 
skapades med utgångspunkt från Bryman (2018) samt Kvale och Brinkmann (2014). 
Bryman beskriver den kvantitativa metoden som innebär att forskaren har en teori som 
utgångspunkt och skapar en hypotes samt undersökningsfrågor utifrån tidigare 
forskning. Kvale och Brinkmann beskriver en kvalitativ metod som istället börjar med 
att samla in data. Därefter analyseras materialet och kopplas till diverse teorier inom 
ämnet. På så sätt utgår föreliggande studie ifrån en kvalitativ metod som Kvale och 
Brinkmann beskriver och resultatet baseras på de observationer och tre intervjuer som 
gjorts tillsammans med verksamma förskollärare på Stjärnans och Björkens förskola.  
 
5.2 Genomförande  
Studiens data samlades in på Stjärnans förskola vid första tillfället med fokus på att 
synliggöra verksamhetens material och miljö ur ett genusperspektiv. Barngruppen som 
observeras har två förskollärare varav den ena är studiens kontaktperson. För att 
synliggöra verksamheten visade kontaktpersonen hur de arbetar samt vilka temaarbeten 
förskolan fokuserar på. Därefter observerades en samling genom både videoinspelning 
samt genom anteckningar. Under videoinspelningen användes en iPad som placerades 
högt upp i rummet för att få en god överblick av samlingen. De resterande tillfällena där 
observationer utfördes i samlingen användes iPad i tre av fyra tillfällen. Samlingen som 
ej spelades in var med samtliga barn på avdelningen vilket innebar att barn som inte 
hade tillstånd även deltog i aktiviteten. Den fria leken dokumenterades med hjälp av 
papper och penna då hela barngruppen deltog i den fria leken.    
 
På förskolan Björken var tillvägagångssättet till stor del den samma. Fokus var även här 
att synliggöra verksamheten utifrån ett genusperspektiv med syfte att undersöka 
verksamhetens leksaker. Under samtliga samlingstillfällen där observationsmaterial 
skulle samlas in användes iPad för videoinspelning samt anteckningar. Wehner-Godée 
(2010) beskriver att videoinspelning är en bra metod då det finns möjlighet att granska 
det inspelade materialet flertalet gånger. Tillsammans med videoinspelningen gjordes 
anteckningar för att försäkra att väsentliga delar ur samlingen dokumenterades då 
kvaliteten på ljudupptagningen kunde variera. I den fria leken användes endast papper 
och penna för dokumentation då den fria leken ofta inkluderade barn som ej hade 
tillstånd till att delta i studien. På båda förskolorna intervjuades förskollärare för att få 
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en tydligare bild av hur förskollärarna uppfattar genusarbetet på deras förskola. 
Intervjuerna antecknades endast då två av tre förskollärare tackade nej till 
ljudupptagning. På förskolan Björken deltog endast en förskollärare medan två 
förskollärare deltog från förskolan Stjärnan. Vid de två sista tillfällena på respektive 
förskola utfördes ett tabellsystem för att undersöka hur många gånger förskolläraren 
pratade med, fokuserade på samt tillrättavisade flickor respektive pojkar i samlingen. 
Detta gjordes för att skapa en tydligare uppfattning om förskollärarens förhållningssätt 
utifrån barnens kön.     
 
5.3 Etiska aspekter 
I arbetet används fiktiva namn på förskolorna för att bibehålla anonymiteten på både 
verksamhet och deltagare. Under studien är ett grundläggande mål att förhålla sig etiskt 
till barnen för att bibehålla barnens integritet. Lindgren (2016) lyfter detta och menar att 
etiskt förhållningssätt innebär att vara medveten om hur materialet bildas samt vilka 
maktrelationer som uppstår i processen. Utifrån Lindgrens maktrelationer kan en 
förståelse skapas för barn som väljer att inte delta i dokumentationsprocessen. Löfdahl 
(2014) tar upp att barn använder sig av det verbala språket men även kroppsspråket för 
att klargöra sin medverkan. Barnen som deltog i studien blev tillfrågade samtliga 
tillfällen om de godkände att medverka i videoinspelningarna. Under studiens gång var 
det därför av extra stor vikt att se på barnen hur de reagerar på dokumentation trots att 
godkännande hade givits.  
 
Inför undersökningen gjordes tillståndsblanketter som informerade samtliga 
vårdnadshavare om studiens syfte samt vilka tillvägagångssätt undersökningen kommer 
att utgå ifrån. Barnens vårdnadshavare blev tillfrågade om deras barn fick delta i studien 
eller ej och oavsett vilket beslut som togs krävdes underskrift från båda 
vårdnadshavarna. I tillståndsblanketten finns kontaktinformation till de som är 
involverade i arbetet (se bilaga 1). Studien förhåller sig till fyra etiska principer som 
Vetenskapsrådet (https://www.vr.se/) samt Bryman (2018) tar upp, det omfattar bland 
annat deltagarnas integritet och anonymitet. Principerna kommer att beskrivas 
ytterligare nedan.  

5.3.1 Informationskravet  
En betydelsefull del av studien är att deltagarna är väl medvetna om undersökningens 
syfte. Informationskravet omfattar även att informera samtliga deltagare om att 
undersökningen är frivillig genom hela processen samt att deltagandet kan avbrytas när 
som helst under studiens gång. Avbrytandet ska kunna ske utan att beslutet ifrågasätts 
även fast godkännande har givits genom tillståndsblanketterna. 

5.3.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att samtliga deltagare får själva avgöra om de vill delta i 
undersökningen eller inte. Om deltagarna är barn och ungdomar under 15 års ålder 
krävs godkännande från deltagarens vårdnadshavare då barnen är minderåriga. Dock 
bör deltagaren själv även tillfrågas vid undersökningstillfället trots vårdnadshavarens 
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godkännande. För studier rekommenderas att kombinera skriftlig och muntlig 
information för att förtydliga undersökningens syfte.  

5.3.3 Konfidentialitetskravet   
Det insamlade materialet ska behandlas och förvaras på ett säkert sätt så att obehöriga 
inte kan få tillgång till uppgifterna. Detta innebär att all information som inkluderar 
deltagarna exempelvis namn, personnummer, telefonnummer och adress ska vara 
oigenkännliga för allmänheten. Genom konfidentialitetskravet förblir deltagarna 
anonyma.  

5.3.4 Nyttjandekravet   
Enligt nyttjandekravet får materialet inte användas till något annat än vad som har 
informerats om inför studien. Nyttjandekravet skyddar även deltagarna genom att 
uppgifterna inte heller får användas till icke-vetenskapliga undersökningar samt 
affärsmässiga syften.  
 
5.4 Databearbetning och analysmetod 
Det insamlade observationsmaterialet det vill säga videoinspelningarna, anteckningarna 
samt intervjuerna presenteras utifrån respektive förskola där resultaten relaterades till 
varandra. Sammantaget har förskolorna besökts tio gånger varav fem gånger var på 
Stjärnan samt fem gånger på Björken. Det inspelade observationsmaterialet från 
förskolan Stjärnan blev sammanlagt tre tillfällen varav den totala inspelningstiden 
uppkom till 82 minuter och 57 sekunder. På förskolan Björken spelades fyra tillfällen in 
där den totala tiden uppkom till 65 minuter och 12 sekunder. Tidsskillnaderna beror på 
att Stjärnan hade en genomsnittlig tid på 30 minuter i vardera samling. Björken hade 
dock ett genomsnitt på 16 minuter vilket resulterade i färre antal minuter per inspelning. 
Som komplement till videoinspelningarna antecknades både Björkens och Stjärnans 
samlingar för att få en komplett bild av situationerna.  
 
Videoinspelningarna transkriberades först enskilt för att bilda en egen första uppfattning 
om materialets innehåll. Det som ansågs var av vikt för studien antecknades och blev 
grunden för den gemensamma transkriberingen. De enskilda anteckningarna 
analyserades gemensamt där både likheter och skillnader framkom. Därefter granskades 
videoinspelningarna ännu en gång men vid detta tillfälle gjordes granskningen 
gemensamt för att skapa nya synvinklar på innehållet. Vid sammanställningen valdes de 
mest väsentliga delarna ut från enskilda och gemensamma anteckningar. Intervjuerna 
från Stjärnans förskola sammanställdes för att sedan kunna sättas i relation till Björkens 
förskola eftersom endast en intervju utfördes på Björken. Slutligen sammanställdes det 
fullständiga materialet och kopplades till tidigare forskning. Resultatet som framkommit 
utmynnade i tre kategorier och dessa benämns som ”tillrättavisning”, 
”konversationsmöjligheter i samlingen” samt ”skillnader på flickor och pojkar”.            
                    



 

10 
 

6. Resultat 
Resultatet har sin utgångspunkt ur insamlat observationsmaterial från förskolorna. 
Materialet analyserades och utifrån detta fastställdes tre huvudsakliga fokus som blev de 
slutliga kategorierna. Dessa kategorier används för att resultatet ska få en tydligare 
struktur. För att synliggöra hur förskollärare tillrättavisar barn utifrån ett 
genusperspektiv valdes ”tillrättavisning” som en kategori. Studiens fokus har även varit 
att undersöka förskollärarens förhållningssätt i samlingen. I materialet framkom det att 
barns konversationsmöjligheter skiljer sig åt beroende på barns könstillhörighet därav 
framträder kategorin ”konversationsmöjligheter i samlingen”. Slutligen framträder 
”skillnader på flickor och pojkar” som en kategori då det visat sig att förskollärarna 
agerar olika i både tal och handlingar till flickor respektive pojkar i verksamheterna. På 
förskolan Stjärnan deltog oftast fler pojkar än flickor medan på förskolan Björken 
förekom fler flickor i samlingen än pojkar. Resultatet som framkommit från båda 
förskolorna i den fria leken visar att förskollärarna varken varit närvarande eller 
engagerade i barnens fria lek. Därav framställs inga tydliga genusresultat från det 
insamlade materialet från varken Stjärnans eller Björkens förskola.        
 
6.1 Tillrättavisning  
Kategorin tillrättavisning beskriver vilket förhållningssätt förskolläraren väljer att ha 
och om detta varierar vid tillrättavisningarna beroende på barnets kön. I den fria leken 
förekom färre tillrättavisningar på både Björken och Stjärnans förskola vilket kan bero 
på att förskollärarna ej var närvarande i barnens lek. De tillrättavisningar som kunde 
synliggöras i den fria leken var att förskollärarna på båda förskolorna använde en 
starkare och hårdare tonart då pojkarna blev tillsagda i jämförelse med flickorna. Vilket 
även Odelfors (1998) påpekar då det nämns att det är vanligt förekommande att 
förskolläraren använder olika tonlägen till flickor respektive pojkar. Ur en intervju med 
förskollärare från Stjärnans förskola framkommer att det är viktigt att vara medveten om 
sitt eget förhållningssätt mot barnen för att barnens tillrättavisningar ska vara likvärdiga 
oberoende av kön.  
 
Utifrån anteckningar som gjorts från båda förskolorna visar en sammanställning att 
pojkarna generellt blir mer tillsagda i observationerna som omfattar både den fria leken 
samt samlingarna. Tillsägelserna förekommer ofta då pojkarna inte är engagerade eller 
då de är högljudda i exempelvis samlingen. Resultatet visade att flickor flertalet gånger 
blev tillrättavisade av förskolläraren även fast pojkarna tilläts göra detsamma till 
exempel då pojkarna fick ligga ner i samlingen men flickorna uppmanades att sitta upp. 
Tallberg Broman (2001) tar upp detta fenomen och menar att förskollärarens 
förväntningar är högre på flickor än på pojkar i samma ålder. Flickor förväntas agera 
duktiga hjälpfröknar samt vara lugna och tystare än pojkar då det är den generella bilden 
av hur flickor bör vara i samhället. 

6.1.1 Förskolan Stjärnan								
Resultatet som redovisas från förskolan Stjärnan är utifrån två samlingstillfällen som 
har sammanställts till en för att få en tydligare överblick på förskollärares 
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tillrättavisningar utifrån ett genusperspektiv. Sammanlagt på båda samlingarna som 
observerats deltog tio pojkar samt sex flickor vilket bör ta hänsyns till då detta kan 
påverka resultatet. Vid observationstillfällena gjordes tabeller som gick ut på att varje 
gång en flicka blev tillrättavisad gjordes ett streck i tabellen och så även för pojkarna. 
Vid det sammanställda resultatet gjordes nedanstående diagram för att förtydliga 
skillnaderna. I diagrammet synliggörs att pojkar blir tillsagda 27 gånger vilket 
motsvarar 90% av tillrättavisningarna som sker under sammanlagt 39 minuter. 
Flickornas tillrättavisningar motsvarar 10% vilket motsvarar tre gånger. 
 

 

6.1.2 Förskolan Björken 
Resultatet som framkommit från förskolan Björken utgår från två samlingstillfällen som 
genomförts med hjälp av samma tabellsystem som vid förskolan Stjärnan. Det vill säga 
streck ritades då barnen blev tillsagda kategoriserat efter barnets könstillhörighet. Vid 
de två samlingarna deltog fyra pojkar och åtta flickor vilket bör tas i beaktande i 
diagrammet där resultatet framställs. Diagrammet synliggör en jämnare fördelning av 
tillrättavisningarna mellan flickor och pojkar. Flickor mottager majoriteten av 
tillsägelserna vilket är sju gånger som motsvarar 58% medan pojkarnas tillsägelser 
uppnår 42% vilket motsvarar fem gånger. 
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6.1.3 Sammanfattande resultat av tillrättavisning 
I resultatet framställs att förskollärarens förhållningssätt är annorlunda beroende på om 
förskolläraren tillrättavisar en flicka eller en pojke. Det som skiljer tillsägningarna åt är 
att pojkarna får ett hårdare bemötande i jämförelse med flickor. Det som även 
framkommer är att flickor och pojkar blir tillsagda på olika sätt i olika situationer vilket 
tolkas som att förskolläraren har olika förväntningar på pojkar respektive flickor. SOU 
(2004:115) belyser att den större delen av forskningen på genusområdet visar att 
förskolläraren behandlar barnen olika beroende av kön. Ytterligare förklaras att trots 
denna medvetenhet förekommer fortfarande orättvis behandling. I resultatet synliggörs 
att pojkars handlingar som stör aktiviteten tillrättavisas medan flickors tillrättavisningar 
handlar om att förändra flickornas beteenden långsiktigt. Edström (2014) förklarar detta 
och nämner att förskollärare ofta lägger fokus på att förändra flickor istället för pojkar 
eftersom pojkars beteende är mer accepterat i förskolans miljö.     
 
6.2 Konversationsmöjligheter i samling  
Kategorin förklarar vilka kommunikationsförutsättningar flickor respektive pojkar har i 
samlingen. Barns rätt till att uttrycka sig samt att vara delaktig avgörs av förskollärarens 
förhållningssätt. Skolverket (2016) belyser att alla barn ska få möjlighet att öka sitt 
ordförråd och sin språkliga medvetenhet både enskilt men även tillsammans med andra. 
Vilket innebär att det är förskollärarens ansvar att se till att alla barn ges likvärdiga 
förutsättningar till att utvecklas. Genom observationsmaterialet har resultatet framställts 
från båda förskolorna där det framkommit att pojkarna generellt tillåts samtala mer i 
samlingen än flickor samt att flickor tystas mer än pojkarna. Detta stämmer dock inte 
överens med resultatet från intervjuerna med en förskollärare från Stjärnans förskola 
eftersom att förskolläraren påpekar att barnets personlighet påverkar hur mycket plats 
denne tar och inte barnets kön.  
 
Ärlemalm-Hagsér och Pramling Samuelsson (2009) samt Månsson (2000) skriver att 
pojkar tar större plats, tillåts vara i fokus och att pojkar får mer uppmärksamhet av 
förskolläraren än flickorna. Däremot tar Hellman (2010) upp att pojkar med en 
maskulin roll får en lägre status hos både förskollärare och andra barn. Enligt resultatet 
får pojkar ofta företräde när de vill prata samt tillåts avbryta andra barn utan 
tillrättavisning. Flickor däremot tillfrågas då förskolläraren förväntar sig rätt svar. Detta 
synliggjordes till exempel när barnen skulle svara på vilken veckodag det är. Flickorna 
tillåts även prata då de ska stödja pojkarna i deras språkliga utveckling. Ytterligare ett 
resultat som framkom var att flickorna ofta räckte upp handen som ignorerades av 
förskolläraren. Det kunde också bero på att pojkarna hann före med att svara rätt utan att 
räcka upp handen.  

6.2.1 Förskolan Stjärnan  
Resultaten i stapeldiagrammen är baserade på två samlingstillfällen där samma 
tabellsystem användes som under kategorin ”tillrättavisning”. Fokus var att tydliggöra 
hur ofta förskolläraren tillåter flickor respektive pojkar att prata samt vem eller vad 
förskolläraren fokuserade på när barnet pratade. Det vill säga vart förskolläraren fäste 
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blicken då exempelvis flickan pratar och om förskolläraren väljer att fokusera på flickan 
eller på någonting annat. Under samlingarna deltog sammanlagt tio pojkar och sex 
flickor som kan ha påverkat studiens resultat.  
 

 
 

I diagrammet framställs att pojkarna får större konversationsmöjligheter då de tillåts 
samtala 47 gånger i jämförelse med flickorna som tillåts prata 27 gånger vilket 
motsvarar 36%. Detta innebär att pojkarna har 64% samtalsföreträde i samlingen. 
Diagrammet beskriver även att förskolläraren fokuserar på pojkarna samtliga gånger då 
de talar i jämförelse med flickorna som endast får uppmärksamheten 24 av 27 gånger. 
Detta innebär att vid tre tillfällen har förskolläraren fokuserat på någonting annat då 
flickan samtalat med förskolläraren. 

6.2.2 Förskolan Björken 
Vid två samlingstillfällen gjordes tabellsystem i samband med videoinspelning samt 
anteckningar likt framställningen av resultaten ovan. Samlingstillfällena inkluderade 
fyra pojkar samt åtta flickor vilket kan ha betydelse för resultatet mellan flickor och 
pojkar. Ur anteckningar från samtliga observationstillfällena framkommer det att pojkar 
generellt tillåts samtala mer än flickorna.  
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I diagrammet synliggörs dock en mer rättvis samtalsfördelning mellan könen där 
flickorna tillåts tala 56 gånger motsvarande 51% i relation till pojkarnas yttranden som 
består av 49%. Förskollärarens fokus skiljer sig dock åt eftersom förskolläraren ofta 
fokuserar på andra saker än barnen som pratar. Skillnaden som kan framställas är att 
förskolläraren oftare fokuserar på flickor när de pratar i jämförelse med pojkar.   

6.2.3 Sammanfattande resultat av konversationsmöjligheter  
De slutliga resultaten utifrån Stjärnans diagram visar att pojkar tillåts att samtala mer än 
flickorna i samlingen. Davies (2003) beskriver att barn antar den roll som erbjuds i 
förskolan vilket innebär att förskollärarens förhållningssätt styr barnen till stereotypiska 
könsmönster. Diagrammet synliggör även att förskollärarna har fullständig fokus på 
pojkarna men då flickorna pratar fokuserar förskolläraren på andra saker som 
exempelvis vad som ska göras härnäst i samlingen. Förskolan Björkens diagram visar 
att flickorna tillåts prata mer och att flickorna får mest fokus i samlingen. Detta stämmer 
ej överens med anteckningarna från samtliga samlingstillfällen då dessa visade att 
pojkarna i genomsnitt gavs mer konversationsmöjligheter. Resultatet på Björken visade 
att förskolläraren ej fokuserar fullständigt på barnen som talar vilket visades då barnen 
upprepade gånger tappade koncentrationsförmågan. Hellman (2013) beskriver att när 
förskollärarens fokus skiftar tar barnen över kontrollen i samlingen och bryter mot 
reglerna.     
 
6.3 Skillnader mellan flickor och pojkar 
Kategorin skillnader mellan flickor och pojkar belyser skillnader mellan förskollärarens 
förhållningssätt till flickor och pojkar ytterligare. I studien framkom 
observationsmaterial som ej tillhörde varken kategorin ”tillrättavisning” eller 
”konversationsmöjligheter” dock var iakttagelserna relevanta för det slutliga resultatet. 
Denna kategori innefattar förskollärarens förhållningssätt ur ett genusperspektiv i främst 
samlingar. De tydligaste resultaten som framkommit har sammanfattats i kategorierna 
ovan. Det som framställts är att pojkarna i stort sätt tar mycket plats och tillåts detta av 
förskollärarna. Månsson (2000) benämner att pojkar i förskolan som deltar i planerade 
aktiviteter får mer uppmärksamhet och mer samtalstid vilket leder till längre 
interaktionssituationer med förskollärare i jämförelse med flickor. Kjellberg (2004) 
motsäger sig detta och menar istället att flickor får tillgång till mer språklig utveckling 
eftersom förskolläraren förväntar sig mer språkliga dialoger av flickor än pojkar. Barnen 
som behandlas olika utifrån könstillhörighet får därmed olika förutsättningar att 
utveckla sin egna identitet samt uppfattningar om omvärlden. Odelfors (1996) skriver 
att förskollärarna säger att de behandlar flickor och pojkar lika men trots detta 
synliggörs i förskollärarens handlingar ett förhållningssätt som skiljer sig åt.          

6.3.1 Förskolan Stjärnan  
I resultatet synliggörs att förskollärarna är noggranna med att använda begrepp som 
exempelvis barn istället för han eller hon, förälder istället för mamma eller pappa samt 
hen för att använda ett genusneutralt språk i verksamheten. Vilket även tas upp under 
intervjun med en förskollärare som nämner att det är betydelsefullt att barnen tilltalas 
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vid namn och inte könstillhörighet för att barnen inte ska få stereotypiska uppfattningar. 
Hellman (2010) förklarar att det är förskollärarens uppdrag att tillåta barnen att pröva 
olika könspositioner för att barnen ska kunna skapa sin identitet utifrån detta. 
Ytterligare ett resultat som framkommit är från en planerad aktivitet där barnen 
uppmanades att måla känslor är att pojkarna alltid hade en förskollärare närvarande 
medan flickorna istället tilläts skapa självständigt. I aktiviteten valde barnen själva att 
gruppera sig vid bord utifrån kön och till en början hade borden varsin förskollärare 
närvarande. Efter en stund lämnade en av förskollärarna rummet vilket gjorde att den 
andra förskolläraren förflyttade sig från ”flickbordet” till ”pojkbordet”. Granger et al. 
(2016) framställer att det är vanligt att pojkar ofta får mer stöd i aktiviteter där både 
flickor och pojkar är närvarande.  
 
I aktiviteten behöver pojkarna förklara vad de känner samtidigt som de målar vilket 
flickorna inte behöver. Förskolläraren påpekar även vilka färger barnen väljer men 
beskriver dem olika, till pojkar beskrivs färgerna som snygg medan flickorna får höra 
att det är en härlig eller magisk färg. Eidevald och Lenz Taguchi (2011) menar att 
förskollärare behöver vara medvetna om vilka ord som sägs till flickor respektive pojkar 
för att inte skapa könsstereotypiska normer och istället använda likvärdiga ord till alla 
barn. Förskollärarna uppmanade barnen att måla teckningen abstrakt dock valde barnen 
att göra diverse figurer vilket gjorde att förskolläraren försökte få en pojke att måla en 
söt hamster istället för en till dinosaurie som pojken redan hade målat ett flertal gånger.   

6.3.2 Förskolan Björken 
Ett återkommande resultat som visats är att förskolläraren försöker förhålla sig jämställt 
till samtliga barn specifikt i samlingen. SOU (2004:115) beskriver att barnen i förskolan 
oavsett könstillhörighet ska ha tillgång till likvärdiga handlingsutrymmen. Vilket 
innebär att barnen ska ges samma förutsättningar och rättigheter i förskolans miljö. 
Förskollärarens uppgift blir då att inte överföra stereotypiska könsmönster vidare till 
barnen. Resultatet förtydligas då förskolläraren väljer barn varannan gång som får svara 
i samlingen kategoriserat efter kön samt går varvet runt så att alla barn tillåts 
exempelvis att svara på frågorna. Från intervjun med förskolläraren framkommer det att 
detta arbetssätt används för att hon anser att det annars är lätt att kategorisera flickor och 
pojkar omedvetet. Bodén (2011) skriver om jämställdhetsarbetet men belyser att om 
förskolläraren uppmanar exempelvis flickor för mycket till typiska pojkaktiviteter kan 
det få en negativ effekt som gör att skillnaden mellan könen synliggörs ytterligare.   
 
Resultatet visar dock att kategoriseringar efter barnens könstillhörighet görs i 
aktiviteterna. Detta blir extra tydligt då förskolläraren i förklaringar till pojkar använder 
sig av kroppsspråk samtidigt som hon fokuserar på barnet medan flickor till stor del 
endast får tillgång till det verbala språket. Detta sker även vid tillrättavisningar då 
pojkar tillrättavisas med kroppsspråk medan flickorna tillrättavisas genom tal. Flickorna 
tillåts ofta agera hjälpfröknar samt kunskapsförmedlare till pojkarna. I en observation 
från samlingen ger förskolläraren ledtrådar till samtliga barn för att de ska förstå vilket 
svar som efterfrågas. Det synliggörs att pojkarna får tidigare ledtrådar i aktiviteten 
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medan flickorna tillåts tänka under en längre tid. En stund in i samlingen tar flickorna 
över och tillåts ge ledtrådar till pojkarna då de ej vet svaret på frågan. SOU (2004:115) 
skriver att flickor och pojkar utvecklas efter förskollärarens förväntningar på dem. 
Flickor väljer därför ofta att agera hjälpfröknar eftersom att det är den bilden som 
framställs för flickorna vilket även synliggörs i situationen ovan.    

6.3.3 Sammanfattande resultat av skillnader mellan flickor och pojkar 
Sammanfattningsvis förstås att skillnader mellan flickor och pojkar beror på 
förskollärarens förhållningssätt. I resultatet framställs att förskollärarna lägger stort 
fokus på att använda könsneutrala begrepp och barnens namn vid tilltal trots detta 
agerar förskollärarna olika gentemot flickor respektive pojkar. Skolverket (2016) 
belyser att det är av vikt att förskollärarna agerar könsneutralt både i sitt bemötande men 
även genom vilka ord som används i samtal med barnen. Förskollärarens 
förhållningssätt påverkar barns förståelse för vad som är manligt och kvinnligt samt vad 
som förväntas av könsrollerna. Ytterligare belyser Skolverket att barnen ska få tillgång 
till allsidig utveckling vilket innebär att barnen ej ska begränsas på grund av deras 
könstillhörighet.     
 

7. Diskussion 
I resultatet synliggjordes främst situationer i samlingen som kopplades till relevant 
litteratur för studien. Diskussionsdelen bygger på våra tankesätt samt tolkningar på 
observationerna vilket är viktigt att vara medveten om då detta är en grund för vårt 
förhållningssätt. Syftet med studien var även att undersöka förskollärares 
förhållningssätt i den fria leken dock framkom detta inte i resultatet eftersom att 
förskollärarna inte var närvarande i barnens fria lek. Utifrån en observation uttalade en 
förskollärare sig “är det fri lek så är det” och syftade på att barnen skulle få leka 
självständigt. Hellman (2010) nämner att förskollärare från hennes studie belyser att lek 
och pedagogiskt arbete är skilda ifrån varandra där den fria leken inte ansågs som en del 
av det pedagogiska arbetet. Utifrån samtliga observationstillfällen synliggjordes att 
förskollärarna ej var närvarande vid barnens fria lek oavsett miljö. Förskollärarna 
använde istället tiden till att utföra arbete som annars inte hinns med exempelvis 
kontorsarbete. Vi anser att den fria leken är en naturlig del i arbetet på förskolan därför 
är det även självklart att förskolläraren bör engagera sig i samtliga aktiviteter där barnen 
är aktiva.  
 
I förskolan bör förskolläraren vara närvarande i både den fria leken samt i planerade 
aktiviteter eftersom att könen konstrueras i sociala sammanhang. Enligt Elvin-Nowak 
och Thomsson (2003) beskrivs det att manligt och kvinnligt formas ständigt i alla 
sociala situationer vilket gör att barnen får en förutfattad bild av vad som förväntas av 
dem. I förskolan ingår barnen ständigt i sociala sammanhang det är därför betydelsefullt 
att förskolläraren finns närvarande för att motverka att barnen styrs in till stereotypa 
könsroller. Skolverket (2016) belyser att barnen ska utvecklas tillsammans genom lek 
och socialt samspel men även förskollärarens roll är betydelsefull för barns lärande 
vilket även inkluderar den fria leken. Vi menar att förskollärarens förhållningssätt i 
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leken är en grundläggande faktor för barns totala utveckling. Förskolläraren behöver 
vara aktiv och engagerade i barns lekar samt uppmuntra barnen till alla sorters lekar 
oavsett barnets kön.   
 
I observationerna framkom att förskolorna ej hade stereotypiska leksaker i 
verksamheterna. Det som barnen använde och hade tillgång till var könsneutralt 
byggmaterial som exempelvis träklossar, kaplastavar och magneter. Barnen hade även 
tillgång till mycket skapande material exempelvis färgpennor, glitter, lim och annat 
pysselmaterial. Utifrån Berg och Nelson (2006) beskrivs att barn ofta leker med 
könsstereotypiskt material vilket innebär att barnen begränsas i deras utveckling. 
Författarna beskriver att lekarna blir förutbestämda då figurerna som används redan har 
ett syfte ett exempel på detta kan vara att flickor ofta leker mamma, pappa, barn med 
dockor vilket inte förekommer särskilt ofta vid legobyggen. Sullivan, Moss-Racusin, 
Lopez och Williams (2018) nämner att pojkar har svårare att börja använda exempelvis 
dockor i deras lek än vad flickor har när de uppmanas av förskolläraren att exempelvis 
leka med dinosaurier. Vi anser att det är förskolläraren uppgift att se till att samtliga 
barn tillåts leka med de leksaker som finns tillgängligt för barnen i förskolan. 
Förskolläraren bör även uppmuntra barnen till lekar som bryter mot könsstereotypiska 
lekar med specifikt material.     
 
7.1 Resultatdiskussion  
Under detta avsnitt kommer varje kategori i resultatet att diskuteras enskilt eftersom att 
resultatet har olika inriktningar på förskolans verksamhet. Diskussionerna bygger på de 
sammanfattningar som presenterats i varje kategoris resultat. Detta görs för att 
tydliggöra diskussionen till respektive kategori samt för att diskutera förskollärarens 
förhållningssätt utifrån de olika perspektiven som framkommer. En faktor som kan ha 
påverkat resultatet i studien är att antalet flickor respektive pojkar har varierat vid 
observationstillfällena främst i de planerade aktiviteterna. 

7.1.1 Tillrättavisning  
I resultatet synliggörs att förskolläraren förhåller sig olika till flickor respektive pojkar 
och att detta sker i flera sammanhang. Vårt fokus har varit på att framhäva dessa 
skillnader i tillrättavisningarna som görs av förskollärarna. Resultatet har visat att 
pojkar tillrättavisas med hårdare ton och kortare meningar medan flickor oftare 
tillrättavisas på ett lugnare sätt med längre meningar. Vi anser att förskolläraren bör 
förhålla sig jämställt till barnen oberoende av barnets könstillhörighet. Detta är av vikt 
för att barnen ska få tillgång till likvärdiga förutsättningar i relation till språket. 
Eidevald (2009) tydliggör att flickor och pojkar förhåller sig till de genusstrukturer 
samhället omfattas av. Författaren nämner att dessa normer görs synliga i språk, 
handlingar samt förväntningar vilket utgör en grund för vad som förväntas av respektive 
kön. Det framkommer även i resultatet att förskolläraren har olika förväntningar på 
pojkar respektive flickor i förskolan. Detta förstärks av Hedlin (2010) då hon benämner 
att det förväntas olika saker av barnen beroende på könstillhörighet. I förskolans 
verksamhet gör förskolläraren omedvetet skillnader på vad som förväntas av barnen. 
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Det är därför betydelsefullt att förskolläraren är medveten om sitt egna förhållningssätt. 
I förskollärarens förhållningssätt framträder vilka normer och förväntningar som barnen 
bör förhålla sig till. Utifrån dessa förväntningar skapas olika normer som upprätthåller 
stereotypiska flick- och pojkroller.       

7.1.2 Konversationsmöjligheter i samling 
I kategorin “konversationsmöjligheter i samling” framkommer skilda resultat av pojkars 
och flickors delaktighet vilket beror på förskollärarens förhållningssätt. I resultatet 
synliggörs att förskollärarna på båda förskolorna fokuserar mer på vad som händer i 
samlingen än barnet som har tillåtelse att prata för stunden. Vi anser att detta beror på 
att samlingarna är röriga där många barn vill ha uppmärksamhet, tala och har svårt att 
koncentrera sig på själva samlingen. Svaleryd (2003) beskriver att det är vanligt 
förekommande att förskolläraren väljer att fokusera och bemöta de barn som synliggörs 
mest. Barnen som låter högst samt påkallar uppmärksamheten mest får den oftast. 
Vilket vi anser är fel då de tysta barnen ska ha likvärdiga förutsättningar till att uttrycka 
sig i förskolan. Observationstillfällena visar att pojkarna generellt gavs mer 
konversationsmöjligheter än flickorna i samtliga situationer som synliggjordes i 
verksamheten. Vi förmodar att detta kan bero på att barnen antar den roll som erbjuds 
av förskolläraren utifrån förhållningssättet. Wiklund, Petrusson-Nahlin och Schönbäck 
(2011) beskriver att förskollärarens förhållningssätt utgör grunden för barnens särskilda 
möjligheter till att samtala. Författarna belyser att förhållningssättet som förskolläraren 
har till barnen avgör vilka möjligheter barnen får för att skapa sin egna identitet.   

7.1.3 Skillnader mellan flickor och pojkar 
Det synliggjordes skillnader mellan flickor och pojkar i resultatet dock framkom inte 
lika stora skillnader på Björken. Detta kan bero på att förskolläraren som ledde 
samlingarna försökte förhålla sig jämställt till barnen genom att låta samtliga barn vara 
engagerade vid tillfällena. I observationerna synliggjordes ett återkommande 
förhållningssätt där förskolläraren valde att låta barnen tala i turordning. Svaleryd 
(2003) och Davies (2003) förklarar att barnen bör bemötas jämlikt eftersom när 
förskolläraren gör skillnader mellan könen upprätthålls olikheter mellan könsrollerna. 
Detta innebär att förskolläraren behöver vara medveten om sitt förhållningssätt som 
framkommer i samlingarna från förskolan Björken där samtliga barn i ringen fick 
tillåtelse att samtala. Vi anser att detta system är ett bra sätt för att synliggöra alla barn i 
samlingen samt att detta bidrar till ett mer jämställt resultat mellan flickor och pojkar. 
Ytterligare ett resultat visar att barnen formas efter förskollärarens förväntningar på 
könen som även Hedlin (2010) nämner. Hon beskriver att i stort sätt alla människor 
bemöter män och kvinnor olika vilket börjar redan i tidig ålder. Barnen tillhandahålls 
stereotypiska könsroller redan i förskolan vilket vi anser är problematiskt då detta bidrar 
till att forma barnens könsidentitet. Det innebär att barnen kan begränsas i deras tidiga 
identitetsutveckling på grund av förskollärarens förhållningssätt till genus.      
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7.2 Metoddiskussion  
Studien har valt att rikta in sig på förskollärares förhållningssätt tillsammans med de 
äldsta barnen på förskolorna. Vi valde att fokusera på de äldsta barnen i interaktion med 
förskollärare då våra tidigare erfarenheter har visat att det framkommer mer av det 
verbala språket samt kroppsspråk i dokumentationerna. Dokumentationer som tidigare 
utförts på verksamhetsförlagd utbildning har visat att förskollärare engagerar sig mer 
med kroppsspråk samt tecken då de samtalar med de yngre barnen. Därav blir det 
svårare att se barnens respons eftersom att det verbala språket är begränsat. Westerlund 
(2012) beskriver barns språkliga utveckling där de yngsta barnen som är mellan ett till 
tre år använder sig till stor del av kroppsspråk för att kommunicera. Författaren menar 
att det är först efter tre års ålder som barn kan använda det verbala språket så det blir 
förståeligt för omgivningen och är därmed inte beroende av vuxnas stöd i samtalen. 
 
Observationsmaterialet som bestod av videoinspelningar granskades först enskilt för att 
synliggöra det som ansågs vara relevant för studien. Vi valde därefter att granska 
inspelningarna återigen tillsammans för att få möjlighet att synliggöra ytterligare 
tolkningar. Denna metod valdes eftersom att material tolkas utifrån tidigare erfarenheter 
vilket Svaleryd (2003) tar upp. Hon beskriver att människor som ser samma 
videoobservationer synliggör olika sekvenser eftersom att vi utgår från vårt eget 
perspektiv då vi tolkar det som synliggörs. Genom observationsmaterialet som samlats 
in för studien framkom material med bra kvalité dock kunde inspelningen ha blivit 
bättre genom förändrad placering av iPaden. Vid inspelning av samlingarna placerades 
iPaden på en hylla intill samlingen vilket gjorde att en helhetsbild inte kunde skapas då 
vissa barn som flyttade på sig försvann ur bild. Detta påverkade även ljudupptagningen 
då den försämrades när barnen blev för långt bort från iPaden.  
 
Inför studien utfördes tre intervjuer tillsammans med förskollärare för att få deras 
perspektiv på hur de väljer att arbeta med genus i verksamheten. Anledningen till valet 
av tre förskollärare baseras på att resultatet huvudsakligen skulle framkomma genom 
observationerna. Vid intervjuerna tillfrågades förskollärarna om röstinspelning vilket 
två förskollärare ej ville medverka i. Därav togs beslutet att endast anteckna samtliga 
intervjuer om deras genusarbete på förskolorna. Detta begränsade oss dock eftersom att 
allt som sas inte hann antecknas vilket gjorde att en fullständig bild av vad som togs upp 
inte gick att utforma i efterhand. Emilsson (2014) nämner detta och menar att oavsett 
vilken metod som väljs kan det uppstå problem samt att metoden kan begränsa vad som 
framkommer i observationerna. Intervjufrågorna som ställdes upplevdes som 
felformulerade då frågorna omfattade ett för stort genusområde vilket resulterade i att 
svaren blev för omfattande. Vid vidare eftertanke framgick att intervjufrågorna inte 
stämde överens med kategorierna som skapades i studien. Det resulterade i att 
intervjuerna inte kunde användas i studien på sådant sätt som det var tänkt då 
intervjuerna med förskollärarna utfördes.        
 



 

20 
 

8. Slutsats 
Utifrån frågeställningen har det undersökts hur förskolläraren förhåller sig till flickor 
respektive pojkar inom förskolans verksamhet. I vår studie har det framkommit att 
förskollärare gör skillnader genom sitt förhållningssätt på flickor och pojkar i både den 
fria leken och i samlingen. Barnen tilltalas, tillrättavisas samt får olika möjligheter till 
att utvecklas i förskolan. Detta blir problematiskt eftersom att barnen på så sätt 
utvecklas olika utefter kön vilket motsätter sig samhällets strävansmål mot ett mer 
genusinriktat samhälle. I bland annat läroplanen för förskolan synliggörs riktlinjer för 
hur förskollärare ska bemöta barnen i förskolan. Skolverket (2016) beskriver att 
läroplanen för förskolan grundas på de värden som framställs i framförallt skollagen. 
Genus är ett grundläggande värde som omfattas av skollagen vilket innebär att 
förskolläraren ska bemöta, forma samt motverka stereotypiska könsmönster. Skollag 
(2010:800) belyser att förskolan ska vara likvärdig för samtliga barn. På så sätt blir ett 
av förskollärarens huvudsakliga uppdrag att behandla barnen i förskolan jämställt 
oavsett barnens könstillhörighet i samtliga aktiviteter. 
 
I studien har det framkommit att det är särskilt viktigt att förskolläraren förhåller sig 
likvärdig till barnen oavsett barnens könstillhörighet. Syftet med studien var att 
undersöka vid vilka tillfällen förskolläraren bemöter barnen olika efter barnens 
könstillhörighet. När barnen ges olika förutsättningar för lärande samt behandlas olika 
utefter kön kommer skillnader ännu göras mellan könen. Detta innebär att barnen på så 
sätt kommer att utveckla förutfattade manliga och kvinnliga normer vilket kommer att 
påverka barnen även i framtiden. I förskolan ska förskollärarna motverka att barnen 
formas efter traditionella könsmönster då detta kan begränsa barnens utveckling. Vilket 
även UNICEF (2016) förtydligar då det beskrivs att alla barn ska ha rätt till allsidig 
utveckling. Utifrån detta kan förskolläraryrket förstås som ett komplext yrke som 
innefattar många olika uppdrag där genusarbetet är ett grundläggande förhållningssätt. 
 
I vårt resultat synliggjordes relativt stora skillnader på hur förskollärare förhåller sig till 
flickor och pojkar i framförallt samlingssituationer. För vidare forskning skulle det 
därför vara intressant att undersöka förskollärares förhållningssätt i andra 
vardagssituationer som upplevs stressiga förslagsvis vid på- och avklädning i 
exempelvis hallsituationen.          
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Till vårdnadshavare! 
Vi heter Camilla Persson & Zabina Lantz och studerar till förskollärare vid högskolan i 
Gävle. Under hösten kommer vi att skriva vårt examensarbete och göra undersökningar 
på ert barns förskola. Kursen vi läser under höstterminen heter Examensarbete i 
pedagogik 15hp.  Kursansvarig är Johan Liljestrand – Jonlid@hig.se.  
 
Vi kommer att studera förskollärarens förhållningssätt ur ett genusperspektiv. För att 
göra det observerar vi situationer/aktiviteter i förskolan och för intervjuer med 
förskollärare om deras förhållningssätt. Dessa situationer ska sedan dokumenteras. Vi 
kommer att använda oss av papper och penna samt videoinspelning. Det är endast vi 
som kommer ta del utav materialet därav kommer inga bilder eller sekvenser av ditt 
barn att synliggörs i dokumentationen. Inte heller namn på kommun, förskola, barn och 
personal kommer att finnas med. Dokumentationen ligger till grund för reflekterande av 
genusperspektiv i förskolan och arbetet kommer att redovisas för studenter och lärare 
vid Högskolan i Gävle. 
 
 
Vår handledare är Kristina Mårtensson – kmo@hig.se. 
 
Endast barn som fått tillstånd av vårdnadshavare kommer att delta i undersökningen.  
Efter kursens slut kommer videoinspelningarna samt anteckningarna att förstöras. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Camilla Persson ofk15cpn@student.hig.se   
Zabina Lantz ofk15zlz@student.hig.se  
 
LÄMNAS TLL FÖRSKOLAN SENAST DEN……………………… 
 
(    )  Ja, jag ger tillstånd för mitt/mina barn att delta i observation med papper, penna 
och videoinspelning 
 
(    )  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt/mina barn deltar. 
 
 
Vårdnadshavare: ………………………………………………………………. 
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Fråga 1: Vad är genusarbete för dig?  
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Fråga 2: Hur arbetar ni med genuspedagogik? 
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Fråga 3: På vilket sätt tycker du att genuspedagogiken kan förbättras på er förskola?  

Anteckningar:  
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