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Abstract 
Denna studie undersöker arbetet med jämställdhet vid tre förskolor i mellersta Sverige. 

Syftet med studien är att undersöka om det finns någon skillnad hur förskollärare 

kommunicerar med pojkar och flickor i förskolan, där kommunikation kan ske genom tal, 

kroppsspråk, tonläge och ögonkontakt till exempel. I studien har en kvalitativ 

forskningsmetod använts med videoobservationer och fältanteckningar som 

metodverktyg. Resultatet av undersökningen visar att det till viss del finns gamla 

traditionella föreställningar om de olika könen. Därför finns det stor vikt med ett fortsatt 

genusarbete i förskolan.  
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1. Inledning 

En genomgående föreställning i dagens samhälle är att pojkar är vilda och aktiva medan 

flickor ses som nöjda och nyfikna. Forskning visar att dessa synsätt kommer från gamla 

traditionella föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt. Ett tankesätt som 

påverkar hur människor tolkar och bemöter barn enligt Eidevald (2011). När vuxna 

kommunicerar med flickor använder de ett tonläge, som ofta är mjukt och lugnt, medan 

de använder ett annat när de talar med pojkar. Att vuxna behandlar könen olika syns också 

i förskolan genom att förskollärare generellt ger pojkar mer hjälp och respons än vad de 

ger flickor. Detta synsätt kan komma från de normer och föreställningar om de olika 

könen vi har i samhället idag (Eidevald, 2011). Hulth, Schönbäck och Gustavsson (2014, 

s.11) skriver att “Normer skapas, omskapas och förändras hela tiden. Det sker i samspelet 

mellan människor, både på samhällsnivå och individuell nivå”. På liknande vis menar 

Svaleryd (2003) att normer är handlingsregler som omgivningen skapar genom sociala 

kontexter och enligt Salmson och Ivarsson (2015) är genusnormen den mest 

grundläggande normen. Vidare menar dem att det är via den vi delar upp människor i 

olika kategorier. Som att någon är av ett visst kön till exempel. Författarna poängterar att 

det finns mängder av forskning som visar hur människor blir olika behandlade beroende 

av vilket kön de har. Därför känns arbetet med jämställdhet nödvändigt för att motverka 

de stereotypa könsrollerna som finns även i förskolan. I den reviderade läroplanen för 

förskolan som träder i kraft under våren 2019 markerar de att: 

 

“Förskolläraren ska ansvara för att aktivt inkludera ett 

jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till 

utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet.” (Lpfö 2018, s.3) 

 

För att motverka de traditionella könsmönster som finns i samhället idag har förskollärare 

en central roll för att ge barn möjligheter till att skapa goda erfarenheter och tankar. De 

har möjlighet att påverka och inspirera barn att få förståelse för att de könsmönster som 

finns är skapta efter normer som finns i samhället idag. Normer om hur människor ska 

vara på ett visst sätt (Dolk, 2013; Eidevald, 2011; Svaleryd, 2002).  

 

I läroplanen för förskolan (Lpfö) står det skrivet att förskollärare ska motverka 

traditionella könsmönster. Däremot framgår det inte på vilket vis de ska göra det 

(Eidevald, 2011). Detta menar författaren bidrar till att alla tolkar målet olika och därför 

arbetar på olika sätt för att nå det. Eidevald menar att vissa arbetar utifrån att könen är 

olika och därför ges de varierande möjligheter medan andra arbetar utifrån att alla barn 

ska få samma möjligheter oavsett kön. Med den kunskapen kan det antas att det därför är 

en nödvändighet att förskollärare samtalar tillsammans med varandra för att kunna arbeta 

och sträva efter samma mål. Därför bör en del av förskollärarens arbete vara att reflektera 

över sitt förhållningssätt kring jämställdhet (Andersson Tengnér & Heikkilä, 2017). De 

menar att det är en mycket viktig del i det pedagogiska arbetet för att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Vidare skriver Wahlström (2003) att 
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förskollärare träffar barn varje dag och har därför ett stort inflytande på dem och möjlighet 

att påverka bilden av de olika könen.  

 

 

1.2 Disposition  

I uppsatsen redogörs Tidigare forskning rörande normer, kommunikation och 

jämställdhet. Därefter presenteras läroplanen för förskolan under rubriken Styrdokument. 

I Teoretiskt perspektiv beskrivs den teori som använts i arbetet samt problemformulering, 

syfte och frågeställning. Därefter kommer avsnittet Metod där val av metod presenteras 

samt genomförandet och bearbetningen av materialet. I Resultat beskrivs det material 

som samlats in från observationer. Efter det avsnittet kommer Diskussion där vi inleder 

med en resultatdiskussion. Sedan kommer metoddiskussionen där valet av metod 

diskuteras i relation till resultatet. Uppsatsen avslutas med Slutsats. 
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2. Tidigare forskning  

I denna del kommer tidigare forskning som är relevant för vårt valda ämne att presenteras. 

Val av tidigare forskning gjordes efter att författare av böcker vi använt oss av skriver om 

jämställdhet, med innehåll som hjälper oss i vår diskussion. Innehållet presenterar 

begreppet normer och värderingar, hur kommunikation och bemötande kan skilja sig i 

förskollärares samspel med de olika könen samt arbetet med jämställdhet i förskolan.  

 

2.1 Normer och förväntningar  

De normer som finns i samhället kan begränsa och diskriminera människor och det kan 

påverka relationer på förskolan. Därför är det viktigt att veta hur barn och förskollärare 

tänker och vilka normer som begränsar dem (Hulth, Schönbäck & Gustavsson, 2014). 

Normer stärks efter människors agerande och språk. Vilka ord vi väljer och hur vi talar 

med barn spelar därför roll anser Salmson och Ivarsson (2015). Enligt författarna finns 

det en allmän syn på att pojkar är fysiska och har svårigheter att följa regler, de beskriver 

att vuxna använder ett enkelt språk när de talar till dem. Till skillnad från pojkar beskriver 

Salmson och Ivarsson att flickor ses som stillsamma, att de vill vara till lags samt att de 

har ett rikt ordförråd. Därför samtalar förskollärare mer med dem. På liknande vis menar 

Statens offentliga utredningar (SOU, 2004) att förskollärares förväntningar på barn skiljer 

sig på respektive kön. För att få bort dessa normer som egentligen inte stämmer eller har 

någon verklighet menar författarna att vuxna måste bemöta barn likvärdigt oavsett vilket 

kön de har. I linje med det tror Eidevald (2011) att det finns ett strävande mot att det inte 

ska göras någon skillnad mellan könen. Att det ska ställas lika krav på flickor och pojkar 

samt att de ska få lika mycket hjälp och bekräftelse av förskolläraren. Däremot 

problematiserar Eidevald dessa påståenden. Han menar att förskollärare omedvetet har 

olika förväntningar på könen, till exempel att flickor blir tillsagda snabbare när de är 

busiga än vad pojkar blir eftersom vuxna lättare accepterar att pojkar är busiga.  

 

För att förskollärare ska kunna nå målet att inte göra skillnad på de olika könen behöver 

de analysera och reflektera över sina värderingar som omedvetet ligger bakom att de gör 

så (Andersson Tegnér & Heikillä, 2017). Författarna skriver om oskrivna regler som 

tillhör den sociala samvaron. De menar att det är där som normer kring kön och genus 

existerar och därför behöver de synliggöras för att alla barn ska få möjlighet till att 

utvecklas som individer. Barn ska inte behöva välja bort något för att normen säger att 

det är anpassat för flickor eller pojkar. Vidare noterar författarna att det handlar om att 

vidga normer för att inkludera flera sätt att vara människa på. På samma vis framhäver 

Salmson och Ivarsson att diskrimineringar och kränkningar kan undvikas genom att inte 

placera barn i de olika könsnormerna eller genusföreställningarna beroende vilket kön vi 

tror att de har. De menar att barnen på så vis får möjlighet att skapa en identitet utan att 

vara styrd av könsnormer.  
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2.1.2 Kommunikation och bemötande 

Om barn ges möjlighet att reflektera och prata om språk med vuxna får de mer kunskap. 

När de får kommunicera får de mer språkupplevelser som förbättrar deras 

språkutveckling och därför behöver de finnas i ett sammanhang där de får utmanas, menar 

Brekke Stangeland, Lundetrae och Reikerås (2018). Samtidigt skriver Salmson och 

Ivarsson (2015) att vuxna generellt använder ett lättare språk när de talar med pojkar, 

medan de tror att flickor har ett större ordförråd och därför pratar de mer och komplicerat 

tillsammans med dem. Eftersom språket är en viktig normbyggare är det därför 

nödvändigt att uppmärksamma och se över sitt eget språk som förskollärare eftersom det 

annars kan stärka dessa normer (Salmson & Ivarsson, 2015). Davies (2003) beskriver 

språket som en tillgång och en begränsning. Författaren menar att när vi överför språket 

till barn ramar vi samtidigt in dem i den sociala ordningen utifrån hur samhällets normer 

menar att barn ska vara utifrån vilket kön de har.  

 

För att få syn på hur förskollärares kommunikation skiljer sig mellan de olika könen 

påstår Andersson Tengnér och Heikkilä (2017) att tamburen är ett bra ställe att observera 

på. De beskriver en situation där lärare observerat sig själva när de hjälpte barn i 

tamburen, de upptäckte att flickor ofta blev bemötta med en mer mjuk röst, till skillnad 

från pojkar som blev bemötta av en hård ton från förskollärarna. De kunde även se att det 

användes fler ord när de kommunicerade med flickor. Andersson Tegnér och Heikkilä 

beskriver även ett annat tillfälle när en förskollärare bytte blöjor på yngre barn. Även vid 

det tillfället visade det sig att hon använde en mjukare röst mot flickorna. Författarna 

berättar att flickor ofta utmanas mer medan pojkar ofta får hjälp på en gång när de ber om 

det. Vid sådana tillfällen är det större risk att flickor osynliggörs skriver dem. De 

beskriver ett tillfälle där en flicka klätt på sig alla kläder själv och när hon sedan vill ha 

hjälp med vantarna så missar förskollärarna det.  

  

Något annat som också har visat sig genom forskning är att vuxna ofta använder sig av 

olika ord för samma beteende eller situation beroende på om det är pojkar eller flickor 

som gör det (Henkel & Tomičić, 2009). Författarna menar att ord ofta används olika 

omedvetet men att orden laddas med olika värderingar och förväntningar. Värderingar i 

orden skapar skillnader hos barn vilket resulterar i att vad flickor gör blir mindre 

betydelsefullt än vad pojkar gör. Ofta används ord som ”vilken häftig uppfinning du 

gjort” till pojkar och till flickor låter det ”vilket fint pyssel”. Författarna beskriver hur 

pojkar får ett mindre ordförråd vilket troligtvis beror på våra förväntningar om att pojkar 

har mer spring i benen och orkar därför inte stanna och lyssna. De menar att detta också 

bidrar till att pojkar får mindre ögonkontakt och samspel med vuxna. Om barn inte får 

träna sig på att lyssna och göra sin röst hörd, leder det till att de har svårare att lösa 

konflikter med andra barn och hantera frustration. I linje med det belyser även Henkel 

(2012) att kroppskontakt och kroppsspråk skiljer sig åt i mötet med de olika könen vilket 

också är viktigt att uppmärksamma i sin roll som förskollärare. För att kunna bryta 

mönstret av att flickor och pojkar får olika bemötanden är det viktigt att förstå vad som 

orsakat att skillnaderna uppkommit, menar Andersson Tengnér och Heikkilä (2017).  
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2.1.3 Jämställdhet i förskolan  

Att arbeta med jämställdhet innebär att vidga handlingsutrymmet för pojkar och flickor. 

Handlingsutrymmet är det som gör det möjligt för en människa att röra och uttrycka sig 

på. Med ett litet sådant begränsas man av förbud och regler om vad som förväntas från 

den sociala omgivningen om hur du ska vara som flicka eller pojke. När ordet jämställdhet 

används ska det förstås på så sätt att det handlar om att lägga till möjligheter och inte att 

något ska plockas bort eller begränsas av stereotypa normer (Henkel, 2012). Förskolans 

alla områden omfattas av likabehandlingsplaner och jämställdhetsuppdrag. Det betyder 

inte att arbetet med jämställdhet är något som bara ska uppmärksammas mer under en 

kortare period. Det ska alltid ligga som grund i det pedagogiska arbetet och genomsyra 

allt. I linje med det används begreppet genus i förskolan för att förstå hur det ser ut idag 

och att jämställdhet är målet med det arbete som görs för att förändra genusmönstret i 

verksamheten (Heikkilä, 2015).  

 

Svaleryd och Hjertson (2012) skriver: ”Där barn har rättigheter har vuxna ett ansvar och 

ofta skyldigheter (s.15)”. Med det menar författarna att det är avgörande att de vuxna i 

förskolan aktivt lyssnar och agerar utifrån barnens behov för att de ska få sina rättigheter 

tillgodosedda. Författarna förklarar också hur synliggörande av normer är en stor och 

mycket viktig del i förskolans likabehandlingsplan eftersom trakasserier, kränkningar och 

diskskriminering ofta har kopplingar till de normer som finns.  

 

De vuxnas förhållningssätt är av stor vikt för att arbeta mot en mer jämställd framtid. Om 

de vuxna inte är medvetna om sina föreställningar om bland annat kön, blir det omöjligt 

att förändra verksamheten till en mer utvidgad miljö med breddade normer och flera 

möjligheter för barn att utvecklas i. När vi fortsätter att klassificera oss människor, där vi 

är lika inom en viss grupp men olik i den andra gruppen, där vi genom det värderas olika 

mellan grupperna, förstärks och fördjupas dilemmat. Heikkilä (2015) skriver ”Det är 

grupper som vi ofrivilligt placeras i och som sedan börjar betraktas som normer och det 

önskvärda både av oss själva och andra (s.34)”. I förskolan är gruppindelning en del av 

verksamhetens vardag, därför blir förskollärares reflektion över arbetet av stor betydelse 

för att undvika att de negativa normerna stärks. Att utforma verksamheten och 

tillvägagångssättet vid gruppindelningar på så vis att barnen inte blir indelade i grupper 

efter normer och omedvetna förväntningar (Heikkilä, 2015).  
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3. Styrdokument  

3.1 Läroplanen för förskolan 

De som arbetar i förskolan ska utforma verksamheten utefter de strävansmål och riktlinjer 

som står i läroplanen för förskolan. Där finns förskolans värdegrund beskriven, vad som 

sker i förskolan samt vad de som arbetar inom förskolans verksamhet har för ansvar. 

Denna studies syfte är att få syn på hur förskollärares kommunikation och bemötande 

skiljer sig mellan pojkar och flickor. Därför kommer vi nämna de grundläggande värden 

och mål om jämställdhet som finns med i läroplanen.  

 

“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.” (s.5) 

 

“arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme 

i verksamheten” (s.12) 

 

4. Teoretiska perspektiv  

Eftersom utgångspunkten för detta examensarbete är att genus är socialt konstruerat av 

människor har genusperspektivet använts som teoretiskt perspektiv. Under denna del 

förklarar vi genusperspektivets betydelse.  

4.1 Genusperspektiv 

Begreppet genus introducerades i Sverige på 80-talet för att skapa en större förståelse för 

vad som är kvinnligt och manligt (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). Idag 

förklaras genus som att människor har vissa förväntningar på andra grundat i det 

biologiska könet de har. Det förklaras som en social konstruktion. Det vill säga när vi 

uppfattar att en person är en flicka bemöts hon på ett annat sätt än om vi tror att det är en 

pojke (Salmsson & Ivarsson, 2015). Därför bör förskollärare ha kunskap om genus för att 

kunna verka för att dessa normer och synsätt mot könen ska försvinna. Genom 

videoobservationer av sitt egna arbete kan könsmönster och könsnormer bli upplysta 

betonar Karlsson och Simonsson (2011).  

 

I förskolan förstås ett genusperspektiv som en medvetenhet i det pedagogiska arbetet där 

jämställdhet har en central roll. Det handlar bland annat om att förskollärare är medvetna 

om hur egna könsnormer och värderingar påverkar förhållningssättet i mötet med barn. 

Det innebär att upptäcka olika metoder och verktyg att använda sig av i verksamheten för 

att skapa samma möjligheter i utvecklingen för flickor och pojkar utan begränsningar av 

traditionella könsmönster (Andersson Tengér & Heikkilä 2017; Karlsson & Simonsson, 

2011; Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016; Svaleryd, 2002). Vidare skriver 
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Nationella sekretariatet för genusforskning att genusperspektivet också öppnar för att se 

hur normer kan utmanas och förändras.  Att reflektera över varför pojkkaraktärer ofta 

framställs som aktiva i högre utsträckning än vad flickkaraktärer gör till exempel. Genom 

att få förståelse för det menar de att det sker en utveckling.  

 

Beroende av vilken respons barnen får från vuxna bidrar det till att de lär sig att det ställs 

olika krav på dem (Andersson Tengér & Heikkilä 2017). Forskning visar att vissa anser 

att flickor behöver ta mer plats men att när de väl gör det så ses de som högljudda och 

bråkiga, samtidigt som andra tycker att pojkar ska visa mer känslor men om de visar för 

mycket känslor så blir de löjliga (Henkel 2012). Detta kallar hon för dubbel bestraffning, 

alltså att vad barnet än gör så blir det fel.  

 

Arbetet med jämställdhet är obligatoriskt i Sverige och i läroplanen för förskolan (Lpfö 

2016) står det att alla lärare i förskolan måste verka för att skapa samma möjligheter för 

flickor och pojkar. Förskollärare ska även sträva efter att bredda barns möjlighet till att 

göra val utanför de könsstereotypiska normerna i verksamhetens vardag (Karlsson & 

Simonsson, 2011). Det viktigaste för att uppnå ett bra jämställdhetsarbete tror Karlsson 

och Simonsson är att lärare som arbetar i förskolan ska ha viljan att förändra och se sin 

roll ur ett nytt perspektiv, att de ser över sina egna åsikter och tankar om könsroller.   

 

Vikten av barnens inflytande i förskoleverksamheten blir också tydlig ur ett 

genusperspektiv. I läroplanen för förskolan (Lpfö 2016) slår de fast att:   

  

“arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över 

och utrymme i verksamheten.”(s.12).  

“förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka 

sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation, “(s, 

12).   

 

Alltså betonar de i läroplanen för förskolan (Lpfö 2016) att alla barn som tillbringar tid i 

förskolan ska få ett inflytande över verksamheten. Att det inte ska bottna i könet om de 

ska få större eller mindre inflytande. Alla barn har alltså rätt att vara delaktiga, med ansvar 

och inflytande. Däremot om flickor blir talade till på ett mer utmanade sätt än pojkar och 

att de får mer språklig kommunikation med förskollärarna. Därför kan de olika könens 

inflytande i verksamheten se olika ut. För att de ska kunna få ett inflytande krävs det att 

de får samtala med förskollärare (Arnér & Tellgren, 2006). Kan det då vara så att flickor 

får ett större inflytande i verksamheten än vad pojkar får? Salmson och Ivarsson (2015) 

beskriver hur genuspedagogiken fått kritik för att barnen inte blir delaktiga i arbetet med 

jämställdhet. Författarna berättar att “När barnen inte inkluderas är risken att det istället 

blir de vuxna som försöker styra barnen, utan deras vetskap och kännedom, till mer 

jämställda val och ett mer jämställt liv (s.56)”. Författarna ifrågasätter hur förskolor ska 

uppnå läroplanens krav på att “vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 

förs fram” och hur “varje barn ges möjlighet att bilda sig egna uppfattningar och göra val 

utifrån de egna förutsättningarna” om barn inte får möjlighet att vara delaktig i 

förskoleverksamheten. 
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4.2 Problemformulering  

Jämställdhet är ett hett ämne i dagens samhälle och är en stor del av förskolans 

verksamhet. Enligt förskolans läroplan har förskolan som uppdrag att motverka 

traditionella könsmönster och könsroller. Därför vill vi med detta arbete undersöka hur 

viktigt det är att vara medveten om genus för att inte bidra till att utveckla de könsmönster 

och könsroller som finns idag. Tidigare forskning visar tydligt att barn bemöts olika av 

förskollärare beroende på vilket kön de har (Andersson Tengnér & Heikkilä 2017; Henkel 

& Tomičić, 2009; Henkel, 2012; Salmson & Ivarsson 2015). Det visar sig genom att 

pojkar får mindre interaktionstid med lärare än vad flickor får. Att pojkar anses ha ett 

mindre ordförråd samt genom att förskollärare använder olika tonlägen beroende av vilket 

kön de talar med. Forskning visar också att kroppsspråket skiljer sig i kontakt med de 

olika könen. Redan från att barnen är små blir de bemötta på olika vis, därför vill vi se 

och uppmärksamma hur förskollärares kommunikation med barn i förskolan skiljer sig 

beroende av vilket kön de har.  

4.2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka skillnader det finns mellan hur förskollärare 

kommunicerar med och bemöter pojkar och flickor i förskolan.  

 

4.2.2 Frågeställningar 

Hur skiljer sig förskollärares tonläge när de kommunicerar med pojkar och flickor?  

 

Hur skiljer sig förskollärares talande kommunikation med pojkar och flickor? 

 

Hur skiljer sig förskollärares förväntningar på pojkar och flickor? 
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5. Metod 

Under denna del kommer val av metod, val av förskolor, val av deltagare, genomförande, 

etiska aspekter och arbetets tillförlitlighet att presenteras. För att undersöka skillnaden 

mellan hur förskollärare kommunicerar med pojkar och flickor i förskolan har vi valt att 

observera tre förskollärare på tre olika förskolor.  

5.1 Metodval 

För att komma fram till ett val av metod behövdes olika metoder jämföras och diskuteras. 

Vi funderade på om intervju skulle vara ett bra sätt att samla material för oss eftersom det 

skulle finnas möjlighet att ställa frågor till respondenten och genom det få fram de svar 

vi ville ha i syfte till studien (Bryman, 2018). Men tillslut beslutades det att fallstudier 

med strukturerade observationer när förskollärare var i samspel med barn ute i 

verksamheten skulle passa bäst för studien. Anledningen till att det gjordes var för att på 

bästa vis se hur deras tillvägagångssätt skiljer sig när de kommunicerar med de olika 

könen. Bryman menar att strukturerade observationer möjliggör en direkt observation av 

respondentens beteende. Vidare betonar han att respondentens svar vid en intervju till 

exempel kan vara icke-sann. Genom att det användes papper och penna som verktyg 

kunde det också ge material vid observationstillfället, vilket gjorde att en jämförelse av 

anteckningar och det inspelade materialet kunde göras senare vid bearbetningen.  

5.1.2 Kvalitativ forskningsstrategi 

Enligt Bryman (2018) finns det två forskningsstrategier som han benämner kvantitativ 

och kvalitativ forskningsstrategi. Den som används i detta examensarbete är kvalitativ 

forskning. Vilket innebär att forskningens tonvikt ligger på ord och inte siffror, till 

skillnad från hur det ser ut vid en kvantitativ forskning där siffror väger upp mer än ord. 

Kvalitativ forskning valdes eftersom det passar i vår studie där vi ville se hur förskollärare 

arbetar i verksamheten genom att utföra strukturerade observationer när förskollärare var 

i samspel med barn.  

5.2 Urval 

I detta examensarbetet har valet av deltagare varit målstyrt (Bryman, 2018). Eftersom 

förskollärare har det huvudsakliga ansvaret för att verksamheten bedrivs så att alla barn 

får lika förutsättningar och möjligheter valdes dem som deltagare. När val av deltagare 

gjorts skickades ett informationsbrev ut till 15 förskolechefer. Där beskrevs studiens syfte 

och tillvägagångssätt samt annan relevant information, till exempel som att allt 

deltagande var frivilligt (Vetenskapsrådet, 2017). Vi valde att kontakta förskolechefer då 

de har kontakt med många förskollärare för att vi skulle få möjlighet att observera så 

många som möjligt. Efter att tre förskollärare godkänt sin medverkan kontaktades dem 

för att bestämma datum och tid till att observera. Observationerna ägde rum på tre 

förskolor i mellersta Sverige. Eftersom undersökningen skulle genomföras med hjälp av 

videoinspelning där barn skulle synas trots att det var förskollärare som undersöktes 

behövde tillståndsblanketter delas ut till vårdnadshavare. I dem beskrevs det hur 

undersökningen skulle gå till, att allt deltagande var anonymt och att vem som helst kunde 
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välja att avsluta sin eller sitt barns medverkande under studiens gång (Vetenskapsrådet, 

2017).  

 

De situationer som observerades på varje förskola var vid en styrd aktivitet, i tamburen, 

samt vid en matsituation. De tillfällena valdes utifrån en hypotes om att det skulle uppstå 

mest kommunikation och samspel mellan barn och förskollärare då. Olika barn 

observerades för att minimera risken att vissa behöver ett visst bemötande och att det då 

inte är beroende av könet de har som förskolläraren kommunicerar på ett visst sätt.   

5.3 Genomförande 

Efter att ha fått kontakt med tre förskollärare som ville delta i undersökningen åkte vi till 

de aktuella förskolorna för att samtala med dem om syftet. Tillståndsblanketter lämnades 

ut till vårdnadshavare med information om studien samt de huvudkrav som 

Vetenskapsrådet (2017) skriver om. Tid bestämdes med förskollärarna för 

observationerna.  

 

Innan observationerna genomfördes bestämde vi att fokuset skulle ligga på hur 

förskollärares kommunikation (som till exempel kroppsspråk, tal, tonläge och 

ögonkontakt) med barnen skiljde sig beroende på vilket kön de kommunicerade med. Att 

observera lika situationer på de tre olika förskolorna gjordes. För att få liknande 

situationer och samma möjlighet till att det sker kommunikation. Under observationen 

användes videoinspelning med ljudupptagning samt papper och penna för möjligheten att 

anteckna på plats. Detta gjorde att ett jämförande av våra anteckningar och inspelningar 

i efterhand blev möjligt när materialet bearbetades. Bjørndal (2018) poängterar att 

videoinspelning är en bra metod att använda sig av eftersom det finns möjlighet att gå 

tillbaka i efterhand och titta på inspelningen återkommande gånger.  

 

Observationerna ägde rum under tre delar av dagen. Vid aktiviteter som var styrd av 

förskollärare, i tamburen och vid en matsituation. Vid varje tillfälle var vi icke-deltagande 

(Franzén, 2014). Vi valde att vara utanför aktiviteterna för att ha möjlighet att anteckna 

vad vi såg, men också för att påverka situationen så lite som möjligt och fokusera helt på 

hur förskolläraren kommunicerade med de olika könen.  

5.3.1 Bearbetning av det insamlade materialet 

För att bearbeta det insamlade materialet har inspelningarna granskats upprepade gånger 

för att öka möjligheten till att upptäcka nya händelser i observationen samt se hur 

kommunikationen av förskollärarna skiljer sig i bemötandet mot de olika könen. Under 

våra diskussioner har materialet transkriberats till löpande text i digital form. Vi har tittat 

på hur närvarande förskollärarna var i de olika situationerna. Med hjälp av våra 

anteckningar från observationstillfällena har de kunnat jämföras med det som fångades 

på inspelningen. Därefter har det som ansågs mest relevant till vår studie och tidigare 

forskning använts.  
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5.4 Etiska aspekter 

Under hela studiens gång har Vetenskapsrådets (2017) fyra huvudkrav följts.   Dessa 

benämner de som informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. En tillståndsblankett skickades ut till vårdnadshavare som de fick 

godkänna om deras barn fick vara med på videoobservationen.  

 

Innan observationerna fick respondenterna information och vetskap om vad vi gjorde på 

förskolan genom att vi förklarade för dem var vi kom ifrån och att vi var där för att 

undersöka och observera. Alla namn som förekommer i arbetet är fingerade för att ingen 

utomstående ska förstå vilka som deltagit i undersökningen.  

5.5 Tillförlitlighet 

Bryman (2018) skriver hur man bedömer kvalitén i kvalitativ forskning utifrån två 

grundläggande kriterier, tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitlighet beskriver Bryman som 

hur trovärdig eller pålitlig forskningen är medan han beskriver äkthet genom hur rättvis 

bild som kommer från forskningen ger. Dessa kriterier har samma grundläggande värde 

som reliabilitet och validitet men att det läggs mindre vikt vid frågor som rör mätning. 

 

Genom att vi videofilmade och gjorde fältanteckningar under tiden kunde vi skriva ut den 

data som samlats in på ett mer strukturerat sätt och svara på studiens syfte och 

frågeställning. Roos (2014) förklarar vikten av en förståelse för det man observerar och 

hur man kan öka sin förståelse genom att strukturera arbetet noggrant. Att ställa sig 

utanför sin förståelse och förgivettagande gör att det blir lättare att närma sig ett resultat 

som liknar den tolkning av verkligheten som faktiskt sker. Dock förklarar författaren att 

absoluta sanningar och objektivitet bara är något vi kan sträva efter, aldrig uppnå.  

 

Genom att vi använde oss av videoinspelning som forskningsmetod fick vi se 

verkligheten och hur det ser ut i verksamheten. Hade vi istället använt oss av intervju eller 

enkät skulle svaret endast kommit från respondenten. Vilket bidrar till att vi inte skulle 

veta om svaret var sant eller inte (Bryman, 2018).  
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6. Resultat  

I denna del kommer vi att redovisa våra resultat vi fått från tre olika förskolor där vi 

observerat sammanlagt nio situationer som sker rutinmässigt i förskolans vardag. Fokuset 

är på hur förskollärare kommunicerar med de deltagande barnen. Hur kommunikationen 

skiljer sig beroende av vilket kön barnet har. De mönster som är mest relevant i vår studie 

redovisas. Tre förskollärare har observerats och därför kommer de benämnas som 

“förskollärare 1”, “förskollärare 2” och “förskollärare 3” för att skilja på dem.  

6.1 Den styrda aktiviteten 

Förskollärare 1 

Det är onsdag förmiddag och en förskollärare och fyra barn skapar mandalas av olika 

naturmaterial. De använder sig bland annat av kottar, granbarr och snäckor för att placera 

på papperet och skapa ett mönster. Det visar sig tydligt att förskolläraren handleder 

pojkarna mer genom aktiviteten och att flickorna får förklarat med ord på vad de behöver 

hjälp med. Under hela aktivitetens gång står förskolläraren placerad vid pojkarna medan 

flickorna verkar få klara sig själv. Däremot samtalar läraren ofta tillsammans med 

flickorna. De samtalar om vad de skapar. Elvira utbrister “Titta, jag gör en människa!” 

och visar förskolläraren vad hon skapat. “Ja titta, har du använt två kottar som ögon?” 

svarar förskolläraren och skrattar till. Direkt påpekar Filip att han också hade tänkt att 

göra en människa med en ton som kan uppfattas som nedstämd. Utan att svara fortsätter 

förskolläraren handleda Filip med snäckor och kottar. Samtidigt fortsätter Elvira “Ja jag 

har en snäcka som näsa också..”. “Vad smart Elvira. Vad ska du ha som mun?” säger 

förskolläraren. “Granbarr” svarar Elvira. Denna konversation kan visa på att 

förskolläraren har större förtroende att Elvira kan och vill föra ett samtal tillsammans med 

hen än vad Filip kan göra eftersom läraren inte svarade på vad han hade att säga utan 

istället valde att föra vidare konversationen med flickan.  

 

Aktiviteten fortsatte och förskolläraren stod vid Adam för att hjälpa honom ta kort på vad 

han skapat. Vi uppmärksammade att Olivia verkade försöka skapa kontakt med 

förskolläraren för att visa sin mandalas, men hamnade i bakgrunden och fick inte någon 

uppmärksammad respons av förskolläraren eftersom hen var mitt uppe i att hjälpa Adam. 

Tillslut ger flickan upp och fortsätter lägga granbarr på papperet medan förskolläraren 

fortsätter hjälpa pojken.  

 

Förskollärare 2 

Denna aktivitet utspelar sig en förmiddag på förskolan Källgården. Förskolläraren leder 

en aktivitet där tre flickor och en pojke ska måla. I denna observation blir det tydligt att 

pojken blir mer handledd av förskolläraren medan flickorna får ett mer utmanande 

bemötande av hen. Även kommunikationen som äger rum är mer riktad mot flickorna än 

pojken. När barnen kommer in i ateljén är ett bord uppdukat med ett flertal olika 

färgflaskor och små färgbehållare. Förkläden som de ska använda hänger på en ställning 

bredvid bordet. Flickorna går till platsen där förklädena hänger och tar på sig ett varsitt. 

Förskolläraren kommunicerar med barnen och berättar om syftet med aktiviteten medan 

hen räcker ett förkläde åt pojken. 
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En av flickorna utbrister: “Jag vill ha grön och vit!” “Okej, häll upp de färgerna du vill 

ha i behållarna” svarar förskolläraren. Vidare frågar förskolläraren pojken: “Simon, vilka 

färger vill du ha?” “Svart och röd” svarar pojken. Förskolläraren ställer fram två 

behållare och färgflaskorna och pojken häller själv i färgen. Vidare samtalar de andra 

flickorna om vilka färger de ska välja och ordnar det på egen hand.  

Efter en stunds målande utbrister en av flickorna: “Jag är färdig” “Okej, vad är det du 

har skapat för något?” frågar förskolläraren undrande. “Det är ett hus med tre katter och 

en flicka som bor där. Också har de massa olika rum de kan vara i” svarar flickan med 

ett leende. Förskolläraren för samtalet vidare och säger “Okej, vad spännande, har 

katterna olika färger i sina rum?” “Jaa.. Med de är liksom allas rum. Alla får vara i alla 

rum.” säger flickan. “Okej, vad spännande. Det är ju bra för att ingen ska känna sig 

utanför” avslutar förskolläraren. Pojken sitter för mestadels tyst och målar. När det sedan 

är dags att plocka undan gör flickorna det själv medan förskolläraren lägger större fokus 

på pojken och hjälper honom att plocka undan.  

 

Förskollärare 3 

Vid denna observation är det en förskollärare som leker tillsammans med tolv barn ute på 

förskolans gård. Det är fem pojkar och sju flickor med och leker. Ett barn står i mitten 

och ropar ut en färg till de andra, har de den färgen på någon av sina kläder får de försöka 

springa över till andra sidan. Om de blir tagen av barnet som står i mitten får de ställa sig 

tillsammans med henne och försöka ta de andra deltagarna. Några av barnen springer över 

medan en flicka blir kvar på andra sidan och verkar inte vilja försöka komma över till de 

andra. Förskolläraren pratar med henne om att hon borde springa dit. Tillslut går hon med 

på det. Senare under samma aktivitet är det en av pojkarna som hamnar i samma situation 

som flickan. Han vill inte springa över för att riskera att bli tagen av de andra. 

Förskolläraren säger “Heja, kom över”, men pojken vill inte. Då går läraren istället fram 

till honom och försöker hjälpa honom över till de andra. 

 

Det som upplevdes vid denna situation var att förskolläraren hade längre tålamod till 

flickan då hen lät henne stå längre och fundera om hon skulle springa över eller inte. Med 

pojken bestämde hen sig däremot för att hjälpa honom över till andra sidan väldigt snabbt.  

 

Något som också visade sig i denna situation var att förskolläraren använde ett tonläge 

när hen pratade med flickorna medan hen använde ett annat mot pojkarna. Vid ett tillfälle 

sa hen “vad duktig du är” till en flicka med ett mjukt tonläge. Medan hen vid ett annat 

tillfälle sa “wow vad fort du springer” till en pojke med ett mer exalterat uttryck i rösten.  

6.2 Tamburen 
Förskollärare 1 

En förskollärare och fyra barn befinner sig i förskolans tambur för att klä på sig och gå 

ut. Något som kan urskiljas från detta tillfälle är att förskolläraren behövde hjälpa 

pojkarna mer än vad hen behövde med flickorna. Innan Filip och Adam ens fått på sig 

sina jackor var flickorna klara och redo för att gå ut. “Jag vill inte” utbrister Filip plötsligt. 

“Jo, alla ska gå ut. Du också.” säger förskolläraren som svar. “Nej.” svarar Filip bestämt. 

Förskolläraren lägger Filips jacka och skor på golvet. Sedan säger hen “Det här behöver 
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du ha på dig när vi ska gå ut”. Förskolläraren går iväg och är borta någon minut. Under 

tiden pratar Filip med sina kamrater. När förskolläraren kommer tillbaka och ser att Filip 

inte hunnit få på sig sina kläder hjälper hen istället Filip, utan att han genom 

kommunikation har behövt be om det. 

 

Förskollärare 2 

Barnen på Källgårdens förskola ska gå ut på gården. I tamburen står fyra pojkar och två 

flickor och klär på sig. Skillnaderna i förskollärarens tillvägagångssätt kunde här 

uppfattas som att pojkarna fick mer stöd i påklädningen och att förväntningen av att 

flickorna skötte sig själv var stor. Det blev också tydligt att en skillnad i kommunikationen 

från förskolläraren till de olika könen skiljde sig. Flickorna fick en mer kommunikativ 

vägledning medan pojkarna vägleddes med hjälp av handledning.  

 

Förskolläraren kommer in i tamburen. En av flickorna frågar hen: “Vad behöver man ha 

på sig?” Förskolläraren svarar: “Idag är det ganska kallt ute, då kan det vara bra att ta 

overall.”  

Två av pojkarna och en flicka leker med vad som kan uppfattas som deras gosedjur som 

de har med sig hemifrån. Förskolläraren säger då åt barnen att de ska börja klä på sig, 

men leken fortsätter. Då närmar sig förskolläraren barnen och säger med en stark ton: 

“Olle och Patrik, nu är det dags att klä på sig och gå ut.” Förskolläraren lägger fram 

pojkarnas kläder på golvet och lägger upp gosedjuren på hyllan. Flickan fortsätter leken 

med gosedjuren och förskolläraren sitter bredvid pojkarna och stödjer dem med deras 

påklädning. Efter en stund utbrister förskolläraren: “Maja, nu är det verkligen dags för 

dig att ta på dig overallen och lägga undan djuret, alla andra barnen har klätt på sig och 

väntar på att få gå ut. Skynda dig nu.” 

 

Förskollärare 3 

En förskollärare står i tamburen med tolv barn, det är fem pojkar och sju flickor. En flicka 

slänger sina kläder på golvet. Förskolläraren uppmärksammar det och säger “Ta kläderna 

och häng dem på din hylla istället Alicia!”. Flickan gör vad förskolläraren säger. De 

fortsätter att klä av sig och en pojke lägger sina skor och jacka mitt på golvet. 

Förskolläraren tittar på honom och säger “Gå och tvätta händerna så hänger jag dem på 

din hylla”. Vid denna situation visar det att förskolläraren hjälper pojken medan hen 

tycker att flickan ska göra det själv.  

 

Förskolläraren höll på att hjälpa en pojke med sina skor när en flicka försökte påkalla 

hens uppmärksamhet genom att säga att hon också behövde hjälp. Samtidigt stod en pojke 

bredvid och frågade ett flertal gånger om att få hjälp med att ta ned ett par strumpor till 

honom. Trots att flickan tidigare än pojken börjat fråga om hjälp tog förskolläraren ned 

strumpor till pojken innan hen hjälpte flickan. På så vis hamnade flickan i bakgrunden.  
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6.3 Matsituationen 

Förskollärare 1  
Denna observation utspelar sig när en förskollärare äter lunch tillsammans med två flickor 

och två pojkar. Under hela måltiden kommunicerar de med varandra. Det blir tydligt att 

förskolläraren gör skillnad i kommunikationen med de olika könen. Det visar sig bland 

annat genom att hen inte skapar lika mycket ögonkontakt under samtalen med pojkarna 

jämfört med flickorna. Det märks också en skillnad i kommunikationen när förskolläraren 

talar med en flicka jämfört med en pojke.  

 

Ett av samtalsämnena de har är om lime. De pratar om att frukten är sur. Mitt under 

samtalets gång utbrister Elvira “Men, lime och slime rimmar ju!”. Förskolläraren 

bekräftar hennes teori genom att säga “Ja det rimmar ju faktiskt och lime är små och 

gröna”. “Det är slime också” svarar Elvira. För att vad som det verkar utveckla samtalet 

vidare säger förskolläraren “De ser nästan ut som satsumas och mandariner fast med en 

annan färg, vet du någon mer frukt som är ungefär likadan?”. “Jaaa citron!” utbrister 

Elvira glatt och verkar nöjd med vad hon kommit på. “Ja, det är ju sant” bekräftar 

förskolläraren.  

 

Detta tillfälle visar att förskolläraren vill och ser potential till att flickan kan samtala 

tillsammans med hen. Läraren utmanar flickan genom att använda sig av utförliga 

meningar samt ställa en fråga till flickan. Däremot uppstår en konversation där en av 

pojkarna försöker skapa ett samtal tillsammans med förskolläraren där hen inte verkar 

lika intresserad av att föra samtalet vidare. Pojken säger “Jag har sett att en fisk åt glitter 

och fisken dog inte..”. Som svar av förskolläraren får han bara ett “nähä” som kan verka 

ointresserat. Adrian försöker ändå fortsätta samtalet framåt genom att säga “Jag tycker 

att gäddor är jätteäckliga men jag tycker i alla fall att gäddor är goda”. Då frågar 

förskolläraren om Adrian har ätit gädda någon gång. “Ja” svarar Adrian. “Mmm” mumlar 

förskolläraren tillbaka. “Den var lika god som en äppelkaka” säger Adrian glatt.  “Oj då” 

svarar förskolläraren.  

 

Förskollärare 2 

Klockan är 11.45 och barnen på Källgårdens förskola äter lunch. Vid ett bord sitter en 

förskollärare tillsammans med fem barn varav tre är pojkar och två är flickor.  

 

En flicka uttrycker: “Kan någon skicka potatisen?” Förskolläraren säger: “Maja, hörde 

du att Karin ville ha mer potatis, kan du skicka den till henne?” Maja tar skålen med 

potatis och ger den till Karin. Det uppfattas som att stort fokus vid matsituationen ligger 

på att uppföra sig “rätt” och vara uppmärksam på de andra vid bordet. Efter en stund 

utbrister Simon: “Mjölk! Jag vill ha mjölk!” Vid den här situationen agerar förskolläraren 

annorlunda och häller upp mjölk åt Simon utan att uppmärksamma de andra barnen på 

vad Simon ville. Förskolläraren nämnde heller inget om Simons sätt att be om mjölk. De 

fortsätter att äta och en av flickorna börjar plocka i maten med händerna samtidigt som 

en av pojkarna sitter och leker med sin gaffel i sitt dricksglas. Förskolläraren utbrister då: 

“Men Karin, här på förskolan äter man med besticken, de vet ju du.”  
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Denna observation synliggör förväntningen om att flickor har ett större ansvar i att 

uppföra sig än vad pojkar har och att kommunikation som verktyg är av större vikt hos 

flickorna än hos pojkarna vid det här bordet.  

 

Förskollärare 3 

Hela avdelningen Delfinen sitter i förskolans matsal för att äta lunch. Det är tio flickor 

och fem pojkar. En förskollärare sitter tillsammans med en flicka och tre pojkar vid ett 

bord. Sammanlagt är det fyra bord i matsalen. Vid två av borden sitter barnen själv utan 

någon vuxen. Vid dessa är det bara flickor som sitter. Förskolläraren berättar att “det är 

för att de barnen klarar av det”.  

 

Förskolläraren och en flicka samtalar om vilken lunch de ska få dagen efter. Flickan gissar 

på pannkaka medan förskolläraren sägen “Men pannkaka fick vi ju igår, kommer du ihåg 

det?”. Flickan bekräftar att hon kommer ihåg och fortsätter säga “Men kanske korv och 

potatismos”. Då svarar förskolläraren “Vet du, jag tror att vi ska få kalkon och potatis för 

att uppmärksamma något som heter Thanksgiving”. Flickan frågar vad det är för något 

och förskolläraren berättar att det är en högtid. Hela tiden fokuserar förskolläraren på 

flickan under samtalets gång utan att försöka få med pojkarna i samtalet.  

 

En pojke skapar kontakt med förskolläraren genom att säga “Aj, jag bet mig i tungan”. 

“Oj då, men det gick väl bra?” frågar förskolläraren. Pojken svarar “Ja”. Då säger flickan 

“Jag har också bitit mig i tungan en gång då kom det blod!” med en ton som kunde ana 

ett visst obehag. Förskolläraren svarar med en mjuk röst till flickan “Men ojdå.. Hur gick 

det då?” “Inte bra, det gjorde jätteont” svarar flickan. En markant skillnad märktes i 

förskollärarens tonläge mot pojken jämfört med flickan. Med pojken var det en ton som 

kunde anses som hård och kall medan det var mer mjukt och varmt mot flickan. 

 

6.4 Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att dessa förskollärare generellt gav pojkar mer handledd hjälp medan 

flickor fick mer kommunikativ hjälp. Det verkade som att förskollärarna trodde att flickor 

hade större utbyte av att samtala tillsammans med dem eftersom de i större utsträckning 

utmanade flickor mer i talet. Något som också utmärkte sig tydligt i observationerna var 

att förskollärarna inte verkade ha samma tålamod med pojkar. De fick hjälp av lärarna 

medan flickorna fick hjälpa varandra eller göra saken själv.  
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7. Diskussion  
I detta avsnitt kommer arbetets resultat diskuteras med utgångspunkt från den tidigare 

forskning som presenterats samt utdrag från läroplanen för förskolan. Avsnittet börjar 

med en resultatdiskussion som är uppdelat i fyra rubriker. Dessa är “kommunikation”, 

“hjälp och bekräftelse”, “handlingsutrymmet” och “tonläge”. De har valts utifrån den data 

som samlats in vid observationer på tre förskolor med tre förskollärare som deltagare. 

Avsnittet avslutas med en metoddiskussion där vi diskuterar den valda metoden och hur 

den fungerade i syfte till studien.  

7.1 Resultatdiskussion 

6.1.2 Kommunikation 

När barn får använda sitt språk förbättras samtidigt deras språkutveckling, de behöver 

vara i sammanhang där de utmanas i sitt språkanvändande betonar Brekke Stangeland, 

Lundetrae och Reikerås (2018). Detta får de genom reflektion och samtal i samspel med 

vuxna till exempel. Det visade sig tydligt vid flera av observationstillfällena att flickor i 

överlag fick mer interaktionstid med lärare än vad pojkarna fick. Salmson och Ivarsson 

(2015) beskriver att vuxna använder ett lättare språk med pojkar medan de utmanar flickor 

med ett mer komplicerat språk, vilket hände vid våra observationer. Det blir problematiskt 

eftersom förskollärarna vi observerade inte utmanade pojkarna i samtalet. Istället 

begränsades de medan flickorna utmanades, detta kan bidra till att pojkarna inte får 

tillgång till samma språkutveckling som flickorna. Henkel och Tomičić (2009) beskriver 

hur pojkar får ett mindre ordförråd för att det finns en generell föreställning om att de inte 

orkar lyssna. Förskollärarna i våra observationer kommunicerade inte lika mycket med 

pojkarna och gav dem korta svar vilket kan bero på att de tror att dem inte ville lyssna 

och samtala. Vidare betonar Henkel och Tomičić att det även bidrar till att pojkar får 

mindre ögonkontakt och samspel med vuxna, vilket också visade sig i våra observationer. 

I läroplan för förskolan (Lpfö  2016) betonar de “arbetslaget ska verka för att flickor och 

pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten (s.12)”. Eftersom 

pojkarna vid våra observationer inte fick lika mycket taltid som flickorna bidrar det till 

att de därför inte får samma utrymme i verksamheten vilket också bidrar till att de kan få 

mindre inflytande.  

 

Henkel och Tomičić (2009) menar att vuxna använder olika ord för samma situation 

beroende om det är en pojke eller flicka. Att orden laddas med olika värderingar. Vilket 

hände i vår observation med förskollärare 3, där hen sa till en flicka “vad duktig du är” 

med en viss ton medan hen sa till en pojke “wow vad fort du springer” med en annan ton. 

När de egentligen gjorde samma sak.   

7.1.3 Hjälp och bekräftelse 

Eidevald (2011) skriver hur förskollärare ska ge barn lika mycket hjälp och bekräftelse 

samt att kraven på de olika könen ska vara lika. Däremot har det synliggjorts vid våra 

observationer att förskollärare hjälper pojkar mer än flickor. I hallsituationerna visade det 

sig att förskollärarna hjälpte pojkarna med påklädningen medan de inte alls behövde 
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hjälpa flickorna. Pojkarna behövde inte be om hjälp utan förskollärarna hjälpte till ändå. 

Detta kan enligt Andersson Tengnér och Heikkilä (2017) bidra till att barnen lär sig att 

det ställs olika krav på dem eftersom de behandlas olika. Vid matsituationerna visade det 

sig också att pojkar fick mer hjälp av förskolläraren medan flickor fick klara sig själva. 

Det blev synligt att det ställs andra krav på flickornas beteende vid matbordet. De blev 

ombedda att använda bestick och vara uppmärksamma på de andra kring bordet samtidigt 

som pojkarna fick uppföra sig högljutt och inte blev uppmanade till att vara uppmärksam 

på de andra.  

 

Vid två olika tillfällen hamnade två flickor i bakgrunden när vi observerade. En flicka när 

hon ville ha hjälp av förskolläraren att ta av sig sina skor men förskolläraren hjälpte en 

pojke som påkallade på hens uppmärksamhet istället. Ett annat tillfälle när en flicka ville 

visa vad hon skapat och förskolläraren hjälpte en pojke utan att uppmärksamma flickan. 

Andersson Tengnér och Heikkilä (2017) menar att flickor ofta utmanas på ett annat sätt 

än vad pojkar gör. Pojkarna får ofta hjälp så fort de ber om det. Vidare menar författarna 

att det är stor risk för flickor att de osynliggörs vid sådana situationer vilket vi kunde 

uppleva hände vid dessa tillfällen.  

7.1.4 Handlingsutrymme 

Något som också kunde urskiljas var skillnader i förskollärarens sätt att skapa samma 

handlingsutrymmen åt barnen i de olika observationerna. Vid de observationer där barn 

och förskollärare skapade tillsammans upplevdes det att förskolläraren befann sig vid 

pojkarna mer för att hjälpa dem medan de samtalade mer med flickorna och vägledde 

dem genom språket. Vid matsituationerna upplevdes det som att förskollärarna gav 

flickorna större handlingsutrymmen och att de istället begränsade pojkarnas 

handlingsutrymmen. På en av förskolorna fick ett antal barn sitta själva vid ett bord med 

förklaringen att de var dem som klarade av det. Vid dessa bord var det endast flickor som 

satt. Henkel (2012) betonar att jämställdhet handlar om att lägga till möjligheter och inte 

begränsas av stereotypa normer. Författaren menar att när handlingsutrymmet är 

begränsat blir möjligheterna färre samt att förbud och regler och den sociala 

omgivningens förväntningar på hur du ska vara som flicka eller pojke förstärks.  

7.1.5 Tonläge 

En medvetenhet hos förskollärarna i deras sätt att bemöta och kommunicera med de olika 

könen är viktigt. I vår studie kunde vi finna skillnader i de olika mötena utifrån vilket kön 

barnet har. De olika förväntningar på hur man ska uppföra sig beroende på vilket kön man 

har existerar och det handlar om att på något sätt synliggöra de traditionella könsnormer 

som finns för att alla barn ska ges samma möjligheter. Det finns forskning som visar att 

flickor behöver ta för sig mer i samhället medan pojkar uppmanas att visa mer känslor. I 

vår studie upptäcktes det att när flickor försökte ta större plats blev de tillrättavisade och 

när pojkar visade sig känsliga eller ömtåliga bemöttes de med en hård ton. I läroplanen 

för förskolan (Lpfö 2016) skriver de 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 
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vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella 

könsmönster och könsroller. ” (s.5) 

 

Genom att förskolläraren använde ett tonläge som kunde uppfattas som mer medlidande 

mot flickan och mer hårt mot pojken kan det ge uppfattningen om att det är okej för flickor 

att tycka att något är hemskt eller att de blir ledsna medan pojkar inte ska visa sådana 

känslor. Salmson och Ivarsson (2015) menar att de ord vi väljer och hur vi kommunicerar 

med barn spelar roll eftersom normer stärks i förhållande till människors handlande och 

språk.  

7.2 Metoddiskussion  

Syftet med vår studie var att undersöka om det finns skillnader mellan hur förskollärare 

kommunicerar med pojkar och flickor i förskolan. Vi valde att göra strukturerade 

observationer där vi observerade tre förskollärare i samspel med barn. Vi använde oss av 

videoinspelning med ljudupptagning samt anteckningar med papper och penna. Genom 

att vi gjorde det gavs möjlighet att titta tillbaka på inspelningarna ett flertal gånger för att 

upptäcka nya händelser, vi kunde även jämföra med anteckningar från de olika tillfällena. 

Hade bara anteckningar använts skulle inte samma resultat kommit fram. Valet av 

respondent var förskollärare eftersom det är de i förskolan som har störst ansvar för att 

verksamheten ska verka för att alla barn ska behandlas lika. Vi är nöjda med observation 

som val av metod men önskar att fler förskollärare skulle deltagit i vår undersökning. Det 

hade gjort vårt resultat mer tillförlitligt då vi skulle fått möjlighet till att upptäcka fler 

skillnader i kommunikationen mellan förskollärare och de olika könen, vilket hade gett 

resultatet större äkthet (Bryman, 2018). För att få bästa möjliga resultat skulle vi vilja 

observera fler förskollärare under en längre period för att upptäcka om det finns någon 

skillnad eller om det bara var så just när vi var där och observerade.  

8. Slutsats 

Denna studies syfte var att få syn på hur förskollärares kommunikation gentemot pojkar 

och flickor skiljer sig åt. Enligt förskolans läroplan ska förskollärare arbeta för att 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. De ska arbeta för att alla, oavsett kön, 

ska få samma inflytande och utrymme i förskolans verksamhet. 

 

Denna studie visar att förskollärarna gav flickor mer talutrymme än pojkar. Att de 

samtalade mer tillsammans med flickor medan de befann sig i närheten av pojkar i en 

större utsträckning. Det visade sig att förskollärarna hjälpte pojkar mer medan de gav 

flickor handledning med hjälp av talet. Genom att låta flickor tala mer och på så vis också 

konversera mer tillsammans med dem än pojkar bidrar de till att främja de gamla 

könsmönster och könsroller som finns. Som att flickor har större intresse av att prata och 

att pojkar är ointresserade av samtal till exempel. Det kan även bidra till att flickorna får 

ett större inflytande och utrymme i verksamheten. 

 

Det fanns olika förväntningar av förskollärare om hur barn skulle uppföra sig beroende 

på vilket kön de hade, flickor skulle skicka till varandra vid matbordet medan pojkar inte 
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behövde det utan istället fick hjälp av förskolläraren. Det visade sig även genom att en 

flicka behövde hänga upp sina kläder själv på sin plats medan en pojke fick lämna dem 

till förskolläraren. Två flickor blev skymda i bakgrunden när två pojkar tog 

förskollärarnas uppmärksamhet.  

 

Om förskolan ska bli en plats för alla är det enligt oss viktigt att arbeta med jämställdhet. 

Oavsett kön är vi alla lika mycket värda och ska behandlas efter den individ de är. Det är 

den människosynen som förskollärare bör föra vidare till framtida generationer. Genom 

att inte vara med och bidra till att skapa stereotypa könsmönster utan att låta dem vara de 

individer de är tror vi att dessa mål kan lyckas. Vi hoppas att detta arbete kan ge kunskap 

och verktyg till förskollärare att plocka fram och använda i verksamheten. Att observera 

sitt eget arbete samt jobba med utgångspunkten att varje barn förtjänar och ska bli 

behandlad på individnivå och inte utifrån vilket kön de har vilket Karlsson och Simonson 

(2011) betonar som en viktig del i förskollärares arbete.  

8.1 Förslag för vidare forskning 

Då denna studie har visat att gamla traditionella föreställningarna om de olika könen 

fortfarande till en viss del finns kvar i förskolan är det av vikt att fortsätta forskningen 

och arbetet med jämställdhet. Att se en studie om ämnet från en förskollärares perspektiv 

skulle vara intressant. En enkät- eller intervjustudie där de får berätta om hur de uppfattar 

sitt arbete utifrån ett genusperspektiv. Det skulle vara intressant att höra hur de utformar 

verksamheten för att motverka könsnormer och könsmönster, att få se en studie om hur 

förskollärare lägger upp arbetet i verksamheten för att nå de olika strävansmålen som 

finns i styrdokument. Men också få höra hur de upplever sin kommunikation med de olika 

könen. 

 

Samtliga av de förskollärare vi besökt för att observera utmärker sig för att ha ett 

normkritiskt förhållningssätt. Därför skulle det vara intressant att utföra en liknande 

studie med förskollärare som inte anser sig ha ett normkritiskt förhållningssätt, för att se 

hur deras kommunikation med pojkar respektive flickor ser ut. Om det skulle visa samma 

resultat eller om det ser annorlunda ut.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

 

Mail till förskolechefer 

 

Hej. 

Vi är två studenter från förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Just nu läser vi 

vår sjätte termin och vi ska göra en studie där syftet är att undersöka om det finns någon 

skillnad på hur förskolläraren bemöter och kommunicerar med barn utifrån vilket kön de 

har. 

För att möjliggöra denna undersökning kommer vi att använda oss av videoobservationer 

och om vi får godkännande att observera på din/dina förskolor kommer vi att dela ut 

tillståndsblanketter till vårdnadshavare där de får godkänna deras barns deltagande i 

denna studie. 

Deltagarna i studien kommer vara anonyma och blir informerade om att de får avbryta 

deltagandet när som helst under studiens gång samt att allt material vi får in kommer 

hanteras utifrån etiska ställningstaganden så att ingen person eller plats kan pekas ut. 

  

Vi skulle uppskatta ett svar så fort som möjligt! 

 

Har ni några funderingar kan ni kontakta oss på följande mailadresser: 

Julia Simpson: ******** 

Hanna Vestlund: ******** 

  

Vi ser framemot ditt svar! 

Med vänlig hälsning, Julia & Hanna! 
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Bilaga 2 

 

Tillståndsblankett 

 

 

Till vårdnadshavare för………….  

  

Hej! 

Vi är två studenter från förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Just nu är vi i full 

gång med att skriva på vårt examensarbete. Vi kommer att besöka ert barns förskola för 

att observera hur förskollärare arbetar med genus i verksamhet. Vårt fokus i 

observationerna kommer att vara på hur förskollärare kommunicerar med barn beroende 

av vilket kön barnet har. För att samla in material till studien kommer vi använda oss av 

videoobservationer. Materialet kommer att bearbetas endast av oss och inte ses av någon 

annan. Redovisning av aktiviteten kommer att ske dels skriftligt, dels muntligt inför 

övriga deltagare och lärare i kursen. Förskolan, barnen samt pedagogerna avidentifieras. 

Allt deltagande är frivilligt och det finns möjlighet att avsluta deltagandet under hela 

studiens gång.  

  

Endast barn vars vårdnadshavare har gett tillstånd kommer att delta i undersökningen 

  

Har ni några frågor kan ni maila oss på: 

  

Hanna Vestlund: *********** 

  

Julia Simpson: ********** 

  

  

Med vänlig hälsning 

  

Julia & Hanna. 

……………………………………………………………………………………………

……. 

  

  

Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i aktivitet där videoupptagning används i 

undervisningssyfte. 

  

Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar i aktivitet där videoupptagning används i 

undervisningssyfte. 

  

Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i aktivitet där skriftlig observation används i 

undervisningssyfte. 
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Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar i aktivitet där skriftlig observation används 

i undervisningssyfte. 

  

  

Datum: 

  

………………………………..... 

  

  

Vårdnadshavare                                                                  Vårdnadshavare 

  

  

………………………………….                                     ……………………………



 

 

 


