
 

 

AKADEMIN FÖR UTBILDNING OCH EKONOMI 
Avdelningen för utbildningsvetenskap 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jämställdhet i förskolans verksamhet 
 

En observationsstudie om hur pedagoger förhåller sig till flickor och 
pojkar ur ett könsperspektiv 

 

Caroline Olsson 

2014 
 

Examensarbete, Grundnivå (yrkesexamen), 15 hp 
Pedagogik 

Förskollärarprogrammet  

 Examensarbete i pedagogik 
 

Handledare: Åsa Carlsson 
 

Examinator: Peter Gill 



 

 

 

Olsson, C. (2014). Equality in pre-schooling – observations about how pedagogues 

treat children from a gender perspective. Examensarbete i pedagogik. 

Förskollärarprogrammet. Akademin för Utbildning och Ekonomi. Högskolan i Gävle. 

Abstract 

The purpose of this study is to look into if the pedagogues who participate in this study 

treat children differently depending on their sex. The purpose was then divided in three 

research questions which were: Attention: How much verbal attention and eye contact 

with the pedagogue are girls/boys getting? Choice of words: Are there any differences 

in the choice of words the pedagogues are using against girls/boys? Address: How does 

the pedagogue address girls/boys, are there any differences? The tone of the voice and 

how the pedagogue address girls/boys belongs in this category. The study was observed 

with video camera in four different circle time situations, two circle times for each 

preschool. Data were then analyzed with an observation schedule based on the three 

research questions. The results of the study showed that the pedagogues did treat girls 

and boys differently. Differences in verbal contact and eye contact with the pedagogue 

were discovered and the boys got considerably more of that than the girls. The girls got 

generally more questions than the boys and the questions often contained words that can 

be connected with feelings. Such as “How do you feel?” or “Do you want?”. The boys 

on the contrary got more reprimands than the girls. The results also showed that the 

pedagogues used a harsh voice to the boys more often than they did to the girls. 
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1. Inledning 

Hur djupt rotad är egentligen vår syn på hur flickor och pojkar ska bete sig och vara? Själv är 

jag övertygad om att de könsmönster som råder i dagens samhälle påverkar oss mer än vi tror 

eller vill erkänna. Ofta är det nog till och med så att vi inte ens ser de skillnader som utspelar 

sig mitt framför våra ögon. Det vi däremot ser är om någon tänjer på de tydligt inramade 

gränserna och går emot det som anses vara typiskt för det könet (Olofsson. 2007). Detta 

kanske kan ses som ett tecken på hur utstakade flickors/pojkars beteendemönster faktiskt är 

för att de ska passa in i respektive grupp. Ett typiskt scenario när det kommer till de 

föreställningar vi har på hur flickor och pojkar ska vara kan man se när man kommer till 

klädaffären. På väldigt många klädavdelningar för barn är kläderna för det första uppdelade 

under kategorierna flick- och pojkkläder och för det andra består flickavdelningen i väldigt 

många fall av rosa kläder med någon Disneyprinsessa på. Korta opraktiska kjolar, tajta shorts 

eller söta klänningar är andra kläder som man ofta kan se på flickornas avdelning. Pojkarnas 

utbud å andra sidan består ofta av lite mer lekvänliga kläder som smidiga shorts och t-shirtar 

som ofta är blåa med någon ”cool” figur på, som Spindelmannen eller Batman. Davies. (2003) 

förklarar det här med att kjolar, schalar, väskor och dockor signalerar kvinnlighet medan 

byxor, tröjor och superhjältar signalerar manlighet. Hon menar att kläderna fungerar som 

starka symboler för vad som anses vara maskulina och feminina sätt att vara. När man överallt 

i samhället stöter på liknande situationer så är det kanske inte så konstigt att ingenting 

förändras. Om allting fortsätter vara som vanligt och samma gamla könsmönster upprepas 

gång på gång påverkar det oss till att fortsätta präglas av de föreställningar vi har på hur 

flickor och pojkar ska vara.  

 

Den här studien som genomförs på olika förskolor går ut på att undersöka huruvida det 

förekommer några olikheter i hur pedagoger förhåller sig till flickor och pojkar beroende på 

kön. Det som kommer att lyftas fram i arbetet är att till att börja med ge en bakgrund med 

bland annat forskning och studier över hur olika könsmönster kan visa sig i samhället och 

inom förskolans verksamhet. Sedan kommer studiens resultat jämföras och analyseras utifrån 

tidigare forskning och litteratur. Förhoppningsvis kanske arbetet leder till en insikt över den 

påverkan samhällets könsnormer kan ha på vårt eget förhållningssätt mot flickor och pojkar. 
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Det här arbetet präglas av teorin att kön konstrueras genom socialisering och människors 

påverkan på varandra snarare än att kön konstrueras på grund av biologi och genetiska 

orsaker, vilket även genomsyras i den litteratur och forskning som kommer att användas i 

arbetet. Teorin om socialisation och könsroller bottnar i att det finns en biologisk grund för 

skillnader mellan könen. Könstypiska beteenden som vuxna lär och för över till sina barn är 

en social förstärkning på de verkliga biologiska skillnaderna (Davies. 2003). 

Först definieras några begrepp som kommer att användas genom arbetet. 

Könsstereotypiskt: Någonting som ses som starkt förknippat med ett visst kön. Till exempel 

barbie med flickor och bilar med pojkar. 

Könsmönster: De föreställningar om kvinnligt och manligt som är framträdande i ett samhälle 

leder till att könsmönster bildas (Hedlin. 2010).  

 

2. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med detta arbete är att undersöka om det förekommer några olikheter i hur pedagoger 

bemöter barn utifrån ett könsperspektiv.  

Fokus har lagts på pedagogers bemötande gentemot flickor/pojkar i åldrarna 3-5 år under en 

samlingssituation på de berörda förskolorna. Därmed har syftet begränsats till att beröra 

pedagogers bemötande gentemot flickor/pojkar enbart inom de ramarna.  

För att uppfylla syftet ställs dessa forskningsfrågor i dataanalysen.   

 Uppmärksamhet – Hur mycket verbal uppmärksamhet och ögonkontakt med 

pedagogen får pojkar respektive flickor?  

 Ordval – Finns det några skillnader i vilka ord pedagogen använder gentemot 

flickor/pojkar? Använder sig pedagogen av vissa ord som till exempel ”bra” och ”nej” 

oftare till pojkar eller flickor? 

 Tilltal - Hur tilltalar pedagogen flickor och pojkar, är det någon skillnad?  

 

Tilltal inkluderar det tonfall pedagogen använder sig av mot flickorna/pojkarna men 

även huruvida pedagogen tilltalar barnen vid namn eller ej och om någon skillnad kan 

urskiljas mellan flickor/pojkar där. 
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3. Bakgrund 

3.1 Styrdokumentens syn på jämställdhet 

Här kommer några styrdokument att tas upp och tolkas. På grund av att dessa är en så stor del 

av förskoleverksamheten idag är det i högsta grad relevant att lyfta fram för syftet med denna 

studie. I förskolans läroplan står följande om jämställdhet: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människor 

lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är 

värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.  

(Sverige. Skolverket. 2010 s.4). 

 

Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet 

samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. 

(Sverige. Skolverket. 2010 s.4).  

 

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. (Sverige. Skolverket. 2010 s.5). 

I läroplanen kan man se att det klart och tydligt står att förskolan har en skyldighet att 

motverka de traditionella könsmönstren som finns i förskolan och se till att verksamheten 

präglas av ett arbete som verkar för jämställdhet mellan könen.  

Även i I Kvalitet i förskolan: allmänna råd och kommentarer tar man upp jämställdhet i 

förskolan:  

Förskolans personal och ledning har en nyckelroll för att utveckla 

jämställdhetsarbetet. För att arbeta med hela läroplanens värdegrund och 

uppdrag är det nödvändigt med såväl teoretisk kunskap om jämställdhet och 

genus som praktisk erfarenhet av arbete med jämställdhet i barngrupp. 

Könsidentiteten utvecklas under förskoleåren i ett sammanhang där föräldrar 
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och andra vuxna ingår. Utvecklingen sker i samklang med känslor, språk, 

fantasi, tänkande m.m. Förskolan ger, genom sin helhetssyn och pedagogiska 

tradition, goda förutsättningar för barn att utveckla den egna könsidentiteten 

genom naturliga tillfällen för kommunikation och social samvaro.  

Betydelsen av kön skapas i relation till omgivningen och förändras beroende på 

sammanhang och vad människan själv gör till manligt och kvinnligt. Barns 

upplevelser av vad det innebär att vara pojke eller flicka formas i samspelet med 

de vuxna och med varandra. Genom att tillgodose varje barns intresse och behov 

förutsättningslöst oberoende av kön lägger förskolan en grund för jämställdheten 

ur ett samhällsperspektiv. (Sverige. Skolverket. 2005 s.30). 

 

Precis som i läroplanen tar man här upp att barns syn på vad som är manligt eller kvinnligt 

påverkas av omgivningen. Här poängteras även vikten av att ha kunskap om jämställdhet och 

genus för att kunna arbeta med läroplanens värdegrund så att dess mål ska kunna uppfyllas. 

 

Artikel 2 i UNICEF Sverige. (2009) handlar om att alla barn är lika mycket värda och att 

inget barn ska behöva bli diskriminerat på grund av hudfärg, kön, vilket språk barnet talar, 

religion, funktionshinder eller ekonomisk status. Reglerna i denna barnkonvention gäller för 

alla barn.  

 

I alla dessa dokument lyfts det alltså fram hur viktigt det är att alla barn ska vara lika mycket 

värda och att de inte ska behöva diskrimineras på grund av kön.   
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3.2 Fostran ur ett genusperspektiv 

Wahlström. (2004) skriver om könsuppdelningen som hon menar börjar redan på BB och på 

grund av de skilda förväntningar vi har på flickor och pojkar behandlar vi dem undermedvetet 

olika. Här följer några utdrag som författaren tar upp om detta. 

Situation 1: ”Kära lilla vän, vad söt du är, och så fina små fingrar. Handen är mjuk som en 

sommarvind. Titta, vilket gulligt litet lillfinger, sån pyttepytteliten nagel. Sån späd näsa, och 

vilka vackra ögon. Du blir en riktig skönhet när du växer upp. Så näpna ben…” Därefter 

beskriver författaren hur barnet skriker varpå föräldern frågar om barnet är ledset och tröstar 

det (Wahlström. 2004 s.18). 

Situation 2: Den här situationen börjar med att föräldern hissar upp barnet i luften. ”Ha, ha, 

haa, vilken krabat, vill du flyga? Hej å hå, hej å hå, brruuummmm, brrrrummm. Vilken styrka 

det finns i dina ben. Ska du bli hundrameterslöpare och vinna OS-guld? Oj, vilka starka 

nypor, det blir bra när du ska gräva sand.” Därefter berättar författaren hur barnet skriker och 

föräldern påpekar då vilket temperament barnet har och frågar om det är argt (Wahlström, K. 

2004 s.18). 

Wahlström. (2004) drar slutsatsen att förväntningarna på hur en flicka respektive pojke ska 

vara påverkar hur vi bemöter ett barn och menar att det antagligen inte är många som inte har 

gissat vilket kön barnen i de här olika situationerna har. Vidare säger författaren att 

undersökningar visar att ett barn kan bemötas helt olika av vuxna beroende på vad den vuxne 

tror att barnet har för kön (Wahlström. 2004) 

Även Seavey, Katz & R. Zalk (1975) skriver om hur vi vuxna skiljer på kön redan från 

spädbarnsåren. De refererar till någonting som kallas för Baby X-studier som utförts på 

småbarn i bland annat New York. I dessa studier har man undersökt vuxnas beteende 

gentemot barn beroende på vilket kön de har. Seavey, Katz & R. Zalk (1975) som utfört just 

en sådan studie redovisar några försök som utförts där ett av dessa gick ut på att man lät ett 

antal försökspersoner träffa ett tre månader gammalt spädbarn. De fick i vissa fall veta vad 

barnet hade för kön och i andra fall inte. Det visade sig att de flesta hade en tendens att 

använda sig av könstypiska leksaker när de fick veta att barnet var en flicka. I de fall där 

ingen könsinformation gavs hade männen i studien oftast gett barnet könsneutrala leksaker 

och inte använt sig av så mycket fysisk kontakt med barnet. Kvinnorna däremot hade använt 

sig av mer könsstereotypiska leksaker och handskats med barnet mer. Både männen och 

kvinnorna fick gissa könet på barnet i de fall då ingen könsinformation delats ut i förväg. 
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Resultatet blev att de flesta trodde att det var en pojke. Enligt författarna baserade studiens 

deltagare sina val på barnets beteende och tittade på fysiska egenskaper så som styrka och 

mjukhet (Seavey, Katz & R. Zalk. 1975). 

Wahlström. (2004) menar att könsmönstren sedan fortsätter att prägla barnets uppväxt. 

Flickor får lära sig att akta sig för att inte göra sig illa och uppfattas som känsliga och 

ömtåliga. De fostras till att visa hänsyn, vänta på sin tur och följa regler medan pojkar fostras 

till att utforska faror på egen hand, ta för sig och vara modiga och tala högt och tydligt och 

uppfattas som självständiga, starka och kraftfulla menar författaren.  

Wahlström. (2004) menar att om barn under hela sin uppväxt präglas av de djupt rotade 

könsrollerna som råder påverkas de till att till slut utveckla ett begränsat förhållningssätt som 

ses som typiska för deras kön. Författaren hävdar vidare att flickor utvecklar en förmåga att 

vara försiktiga och menar att risken är att deras initiativförmåga hålls tillbaka medan pojkar 

istället går miste om det omhändertagande samspelet mellan den vuxne och barnet och tvingas 

lära sig själva att vara försiktiga och inte ta farliga risker. Följden av det menar hon blir att 

samhällets könsfördelning gör att könsrollerna bevaras och förstärks, ramarna för hur flickor 

och pojkar anses ska vara förblir snäva och flickor får automatiskt rollen som det 

underordnade könet och får ta ett steg tillbaka till förmån för pojkarna.  

 

3.3 Jämställdhet i förskolans vardag 

I det här avsnittet redogörs det för hur jämställdhet kan gestalta sig i förskolan både i leken 

och materialet, hur synen på maskulinitet som en överordnad ställning i samhället påverkar 

verksamheten, hur flickor och pojkar själva gör kön och hur pedagogerna gör kön för flickor 

och pojkar samt vilka som gynnas mest i förskolan ur ett könsperspektiv, pojkarna eller 

flickorna. 

 

3.3.1 Jämställdhet i lek och material 

Här följer några exempel på vilka könsmönster man kan urskilja i barnens lekmiljö på 

förskolan och vilka könsstereotypa material det ofta kan finnas på en förskola. 

Olofsson. (2007) menar att de traditionella könsmärkta rummen i förskolan gör att barn direkt 

förstår vilket rum som passar in i ramarna för just deras kön. Hon säger att benämningar som 

dockrum, byggrum, matrum och kuddrum alla är exempel på vanliga namn på förskolans 



 

10 
 

olika rum. Utfallet av detta menar hon ofta blir att killarna leker i byggrummet eller 

kuddrummet medan flickorna befinner sig i dockrummet eller matrummet. Ett mål med att 

göra förskolan mer jämställd är att skapa möjligheter för barnen att välja lekar, material och 

lekkamrater på ett mindre könsbundet sätt menar författaren.  

Ett exempel som hon sedan tar upp på vad man kan göra för att åstadkomma just detta är att 

flytta om materialet i de olika rummen och blanda de könstypiska leksakerna som bilar och 

barbiedockor med varandra. Sedan menar författaren att man istället kan ge rummen 

könsneutrala namn och ser hur barnen reagerar på ändringarna. Olofsson. (2007) talar om hur 

hon själv var med och gjorde just detta på en förskola och förklarar hur det visade sig att 

barnen till en början försökt ändra om till hur rummen såg ut innan de möblerades om. Detta 

kan ses som ett tecken på att barn redan i mycket tidig ålder har en väldigt tydlig bild av vad 

som anses vara kvinnligt respektive manligt menar hon. Författaren beskriver vidare att 

barnen efter ett tag vant sig med den nya ordningen och att effekterna av detta börjat synas. 

Hon berättar att barnen lekte mer blandat där både flickor och pojkar lekte tillsammans och att 

de i högre grad än tidigare valde material som överskred de traditionella gränserna. Bara 

genom att göra en så enkel förändring kan man uppnå stora framsteg i genusarbetet menar 

Olofsson. (2007). 

Även Öhman. (2009) skriver om att barn redan från tidig ålder uppfattar tydligt vilka rum och 

miljöer på förskolan som anses passa in i ramarna för just deras kön. Hon menar att flickor 

och pojkar utövar könsmakt utifrån vilken lekmiljö de befinner sig i. Detta hävdar författaren 

gör att flickor i många fall undermedvetet ges makt i det rum där köksleksakerna, dockorna 

och utklädningskläderna finns, eftersom det rummet anses markera femininitet. Det hemlika 

rummet återskapar de ideal som anses vara flickors sätt att vara, som till exempel 

omhändertagande, relationsskapande och ansvarstagande. Flickorna upprättar regler för hur 

man ska bete sig och förhålla sig i rummet och där pojkarna får vara med på flickornas 

villkor. Pojkarna å andra sidan anses ha makten över de så kallade bygg- och kuddrummen 

där de leker fysiska lekar som ofta spelar på styrka. Dominans och fysisk styrka är det som 

ofta kan urskiljas ur pojkars lek, vilket anses vara maskulint och ingå i normen för hur pojkar 

ska vara (Öhman. 2009). Författaren menar att det här istället är flickorna som får vara med 

på pojkarnas villkor.  
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Narahara. (1998) tar upp bilderböcker ur ett könsperspektiv där hon visar på forskning som 

har undersökt hur könsstereotyper i bilderböcker påverkar barns utveckling av sin 

könsidentitet. Resultatet av forskningen visade att barns könsidentitetsutveckling är en viktig 

del av barns tidiga lärande och upplevelser. Författaren beskriver hur bilderböckers karaktärer 

verkar som förebilder för barn och att de identifierar sig med dessa karaktärer. Hon menar att 

bilderböckers könsstereotypa syn på kvinnligt och manligt beteende kan begränsa barns 

potentiella utveckling. Författaren menar att icke-könsdiskriminerande böcker istället kan ge 

positiva förändringar för barnen när det kommer till självbild, attityd och beteende.  

Hon framhäver att bilderböcker på senare tid har visat en viss förbättring i att minska 

stereotyper, men att dessa stereotyper fortfarande existerar i barns bilderböcker idag. I 

undersökningen av 49 barnböcker visade det sig att enbart var tredje karaktär var kvinnlig. 

Det visade sig också i en annan undersökning att 21 av 25 barnböcker hade illustrationer av 

kvinnor där de hade förkläde på sig och var avbildade i hemmet som passiva karaktärer, 

medan männen illustrerades mer aktiva (Narahara. 1998). 

 

Dessa författare belyser att flickor/pojkar påverkas av de könsmärkta rummen och att de 

utifrån detta förhåller sig på ett sådant vis som anses passande. De anser också att det 

könsstereotypa materialet på förskolan kan begränsa barns identitetsutveckling. 

3.3.2 Synen på maskulinitet som en överordnad position 

Enligt Ärlemalm‐Hagser & Pramling Samuelsson. (2009) har den utpräglade synen på 

maskulinitet som en överordnad ställning i samhället visat sig ta form i olika vardagliga 

situationer som till exempel i samspel mellan pedagog och barn. Författarna berättar om 

studier som gjorts där man observerat olika situationer med barn och pedagoger. Resultatet 

har då visat att pojkar tillåts ta mer plats än flickor ofta på grund av att de hörs mest. Pojkarna 

var i pedagogernas fokus medan flickorna därmed hamnade lite i bakgrunden. Ett exempel på 

en sådan studie som författarna redogör för är en situation när en flicka och en pojke klättrar 

på ribbstolen. Pojken ropar på lärarna för att på så vis få uppmärksamhet för att visa hur högt 

han kan klättra. Författarna beskriver att resultatet i studien visar att pojken är den som får all 

uppmärksamhet fast flickan gör likadant men inte gör sig hörd på samma sätt (Ärlemalm‐

Hagser & Pramling Samuelsson. 2009). 
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Ärlemalm‐Hagser & Pramling Samuelsson. (2009) menar att synen på maskulinitet som en 

överordnad position även visar sig på andra sätt i verksamheten där till exempel språket 

präglas av maskulina uttryck. En studie som författarna tar upp beskriver ett exempel där man 

använder sig av handdockor. Dessa bestämdes av pedagogerna som maskulina och fick alla 

maskulina namn. Författarna betonar att i analysen av resultatet från denna studie fanns det 

inget exempel på handdockor som tilldelades feminina namn.  

Ett ytterligare exempel som författarna tar upp på maskulina ord som används i språket 

berättar de om utspelade sig under en ritsituation där en pedagog går fram till en flicka och 

frågar ”Vad är det, en gubbe?”. Författarna menar här att pedagogen antar att flickans 

teckning föreställer en gubbe fast hon/han egentligen inte vet. Ärlemalm‐Hagser & Pramling 

Samuelsson. (2009) menar att resultaten som dessa studier visar kan tolkas som att en 

överordnad maskulinitet finns dold i de språkliga begrepp som används, inte bara inom 

pedagogiken utan även samhället i stort och att vi i vardagen präglas av samhällets syn på det 

maskulina som norm.  

Även Ärlemalm-Hagser. (2010) skriver om maskulinitet som en överordnad position och har 

redovisat studier på hur olika könsmönster kan gestalta sig i förskolan. Hon berättar att 

resultatet visade att olika könsmönster upprepades återkommande under de dagliga 

aktiviteterna. Ett exempel hon tar upp om detta är utegården där pojkar ofta sågs spela fotboll, 

innebandy eller andra aktiva lekar medan flickorna ofta sågs vid sandlådan och lekte lite mer 

lugna lekar. Författaren beskriver att dessa könsmönster kunde ses i olika teman och att ett 

utav dessa teman visade sig vara synen på maskulinitet som en överordnad position som 

kunde urskiljas i resultatet av studierna. Författaren framhäver att pojkarna till exempel 

överlag fick mer uppmärksamhet från pedagogerna jämfört med flickorna.  

I enlighet med Ärlemalm‐Hagser & Pramling Samuelsson. (2009) visade det sig även här att 

maskuliniteten utgör en stark position som kan påverka händelser i förskolans vardag.   
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3.3.3 Hur flickor och pojkar gör kön 

I det här avsnittet ges några exempel på hur det kan se ut när flickor och pojkar själva gör 

kön. 

Odelfors. (1998) berättar om undersökningar hon gjort på tre olika daghem där hon bland 

annat intervjuat barn om deras syn på flickor och pojkar. Vid ett tillfälle pratar hon med en 

flicka om vad flickor och pojkar leker. Författaren berättar då hur flickan svarade att flickor 

leker flicklekar och pojkar leker pojklekar men att om pojkarna vore flickor kunde de leka 

flicklekar tillsammans.  

Det var ofta så att barnen lekte uppdelat i pojk-och flickgrupper istället för gemensamt och 

samspelet mellan pojkarna och flickorna grundade sig i att pojkarna retade flickorna som 

därmed blev arga på pojkarna. Vidare lyfter hon vid fler tillfällen fram intervjuer med barnen 

där de uttrycker sig i termer som flick- och pojklekar och redogör också för att några av 

barnen även uttryckte sitt ogillande för pojklekar och att pojkarna stör deras lugnare lekar.   

Även Davies. (2003) skriver om hur barn gör kön och anpassar sig efter de könsmönster som 

råder och beskriver några observationer som gjorts på olika förskolor för att synliggöra hur 

barnen ser på kön. Hon tar upp många exempel som visar på hur könsmönstren dominerar 

barns förhållningssätt. Vid ett tillfälle får barnen lyssna till sagor som bryter könsmönstren. 

En prinsessa spelar hjälten och räddar prinsen istället för tvärtom i en av böckerna och i en 

annan finns det en pojke som tycker om att hoppa hopprep och hans omgivning tycker då att 

han är en mesig kille. När barnen får höra sagorna intervjuas de sedan om handlingen i dessa. 

Resultaten visade tydligt att barnen tyckte att prinsessan inte uppförde sig rätt, eftersom hon 

inte var snäll och söt som en prinsessa ska vara och hon inte hade på sig sina vackra 

prinsesskläder. Även de barn som annars ofta i leken brukade bryta könsmönstren genom att 

leka lekar som inte ses som typiska för deras kön uttryckte sig på det viset (Davies. 2003). Det 

framgick tydligt att dessa barn slets mellan att bevisa att de vet hur man ska bete sig för att 

vara en pojke respektive flicka och det faktum att de i själva verket föredrar att gå lite utanför 

könsramarna. I fallet med den andra boken säger pojkens pappa vid ett tillfälle åt honom att 

gå och hämta en boll istället eftersom det är sådant som pojkar gör menar han. Men pojken 

ville inte spela fotboll utan han ville dansa (Davies. 2003). När barnen sedan intervjuas om 

detta säger de att pojkar spelar fotboll och dansar inte. Pojkar som dansar förvandlas till 

flickor uttryckte sig en av pojkarna och började skratta och skaka på huvudet när han fick 

frågan om man får dansa om man är en pojke (Davies. 2003).  
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De barn som går emot strömmen och tänjer på gränserna präglas ofta i hög grad av den 

inskränkta syn som råder kring de olika könen. Så länge dessa könsmönster är intakta och så 

djupt rotade inom oss kommer de barn som inte håller sig helt inom ramarna påverkas av sin 

omgivning och de anses då inte passa in (Davies. 2003).  

Forskningen visar tydligt hur barn påverkas av könsmönstren och hur de utifrån de mönstren 

skapar kön för sig själva och begränsas i sitt sätt att vara på grund av dessa normer. 

Undersökningar visar även på att flickor och pojkar har en mycket tydligt bild över vad flick- 

och pojklekar anses vara eftersom de själva nämner det vid ett otal tillfällen under 

intervjuerna (Odelfors. 1998) 

3.3.4 Hur pedagoger konstruerar barnens kön  

Olofsson. (2007) menar att man ofta tror att man inte gör någon skillnad på flickor och pojkar 

och att man får höra pedagoger säga att de arbetar individuellt med barnen och inte skiljer på 

könen. Författaren menar att i många fall är det mer troligt att personalen drabbats av 

könsblindhet eftersom de flesta människor i samhället är just könsblinda menar hon. 

Författaren menar också att eftersom könsmönstren sitter så djupt rotade inom oss så märker 

vi dem inte ens när de förekommer rakt framför våra ögon. Det som vi istället tar notis om är 

när undantagen kan urskiljas, som till exempel när en flicka är utåtagerande och högljudd 

(Olofsson. 2007). 

Markström. (2007) visar även hon på olika exempel där pedagogers föreställningar om hur 

flickor/pojkar ska vara påverkar deras förhållningssätt gentemot flickor/pojkar. Hon hänvisar 

till ett utdrag från ett utvecklingssamtal där pedagogen talar om en flicka som hon upplever är 

glad, positiv och leker mycket flicklekar. Pedagogen fortsätter prata om flicklekarna som 

bland annat beskrivs som mamma pappa barn-lekar. Pedagogen nämner även i sammanhanget 

ord som glitter, läppglans, diadem och tiaror. Här menar författaren att pedagogen föreställer 

sig att en typisk flicklek karaktäriseras av glitter och familjelekar. Detta utdrag visar även på 

att könstypiska lekar och att vara social i vad som anses verka inom könsnormen upplevs vara 

någonting bra och positivt (Markström. 2007). 

Även Wahlström. (2004) beskriver hur de föreställningar vi har på vad flickor respektive 

pojkar är intresserade av påverkar vårt förhållningssätt. Författaren berättar om en inspelning 

som gjordes under en bussresa med pedagoger och barn. Barnen tillfrågas vad de har gjort på 

sportlovet varpå en flicka svarar att hon åkt skoter. En pedagog uppmärksammar flickans svar 

och avslutar med att säga att hon väl måste ha varit rädd.  
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En utav pojkarna säger att han också åkt skoter, med sin pappa. Pedagogen frågar då vad det 

var för skoter och hur fort de åkte. Wahlström. (2004) framhäver att mönstret var upprepande 

och den respons flickorna fick var relaterade till känslor och relationer medan pojkarna fick 

respons som kan relateras till hastighet, storlek och annat som är mätbart. Detta menar 

författaren beror på att pedagogen tar för givet att flickor och pojkar är intresserade av vissa 

saker som anses vara typiskt pojkaktigt respektive flickaktigt (Wahlström. 2004).  

Författarna har gemensamt att de påvisar pedagogernas föreställningar om hur flickor/pojkar 

ska vara och hur dessa föreställningar påverkar deras förhållningssätt gentemot 

flickorna/pojkarna. 

Wahlström. (2004) skriver om pedagogernas förhållningssätt gentemot pojkar och flickor. 

Hon berättar om genusprojektet som gjordes på förskolan Tittmyran och Björntomten där man 

filmade personalen i olika situationer. Författaren beskriver att det upprepande 

beteendemönstret var påtagligt och tydligt visade på könsrollerna som flickorna och pojkarna 

tog på sig och hur pedagogerna inte var medvetna om detta. Ett exempel på en inspelning som 

författaren tar upp utspelade sig under en matsituation där pojkarna vid bordet använde sig av 

ord som ”öh” när de ville ha någonting skickat till sig. De som levererade sakerna visade sig 

vara flickorna. Under resten av måltiden var det flickorna som servade och agerade 

hjälpfröknar till pojkarna. Författaren beskriver att allt skedde utan att pedagogen vid bordet 

ens tänkte på det utan målet var att ta sig igenom måltiden på enklast möjliga sätt, vilket 

underlättades av att flickorna tog på sig rollen som hjälpfröknar.  

Wahlström. (2004) beskriver att det inte bara var vid matsituationerna som detta mönster 

infann sig, utan även i andra situationer. Ett exempel som hon tar upp om detta är taget från 

en skogspromenad där flickorna gick bredvid pedagogerna medan pojkarna sprang längre 

fram. Samtalet mellan pedagogerna och flickorna avbröts ofta av att pojkarna fick en 

tillsägelse om att inte springa för fort eller att stanna och vänta in alla. Wahlström. (2004) 

beskriver hur pojkarna tilläts öva på sin förmåga att tänja på gränserna och utforska på egen 

hand medan flickorna agerade duktiga som lydigt gick bredvid pedagogerna medan de avbröts 

av att pojkarna fick det mesta av uppmärksamheten. Författaren förklarar hur 

duktighetssyndromet visade sig även vid ett annat tillfälle när en av flickorna plockade upp en 

mössa som en av killarna tappat. En utav pedagogerna sa då ”Vad duktig du är som kan passa 

småpojkarna” varpå uttrycket ”duktiga flickor” lyftes fram. Flickorna fick återigen öva sig i 

att vara vuxna till lags och agera hjälpfröknar (Wahlström. 2004).  
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Användningen av termen ”duktig flicka” innebär inte att flickorna belönas för att de är just 

flickor, utan det är ett skapande och vidmakthållande av de könsmönster som präglar den 

sociala strukturen. (Davies. 2003). 

Även Olofsson. (2007) menar att flickor ofta ses som hjälpredor eller så kallade hjälpfröknar 

och att de ofta själva tar på sig rollen som den som de vuxna förväntar sig ska ställa upp. Det 

är vanligt att flickor får frågan om att hjälpa till och det är svårare för en flicka att säga nej än 

för en pojke i samma situation (Olofsson. 2007).  

Författarna betonar att könsmönstren är så rotade i pedagogerna att de inte märker att de gör 

skillnad och att flickorna omärkbart agerar hjälpfröknar gång på gång. 

 

3.3.5 Vilka gynnas mest i förskolan ur ett könsperspektiv, flickor eller pojkar? 

Öhman. (1999) menar att samlingen på förskolan har en tendens att gynna pojkarna mer, 

särskilt om den sker i en formell form, vilket enligt författaren innebär att pedagogen ställer 

frågor till barnen i turordning så att var och en får svara. Hon menar att pojkar deltar mer 

verbalt och tar plats och berättar mer utförligt än flickor och att flickor ger kortare svar och 

förhåller sig mer passiva. Pojkar uttrycker sig även ofta spontant vilket flickor inte gör i 

samma utsträckning (Öhman. 1999). 

Öhman. (1999) menar att detta inte är ett mönster som alltid gäller men det har visat sig att det 

är ett vanligt scenario. Hon menar att flickor däremot tar mer plats än annars när samlingen är 

informell, alltså när pedagogen ställer öppna frågor så att vem som helst kan svara. En 

informell samling är mer öppen och inbjuder till självvalt deltagande när pedagogen ställer 

öppna frågor och det medföljer heller inte något krav eller press på att man måste delta 

(Öhman. 1999).  

Emilson & Johansson. (2013) å andra sidan har under en studie redovisat resultat som visar på 

att flickor istället får mer utrymme i samlingen. Författarna beskriver hur flickorna var de som 

tog initiativ och visade vilja att aktivt delta i pedagogiska aktiviteter. De påpekar dock att få 

exempel kunde noteras angående skillnader mellan könen och att slutsatsen därför bör tolkas 

med försiktighet.   

Här skiljer sig Emilson & Johansson. (2013) från Öhman. (1999) vilket kanske kan ses som 

ett tecken på att både pojkar och flickor kan gynnas mest i förskolan och att det kan se väldigt 

olika ut från förskola till förskola. 
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3.4 Problemformulering 

Det litteraturen och forskningen tycks vara överens om är att könsmönster upprätthålls och 

lever vidare på grund av sociala samspel i olika former. Hur kön skapas påverkas av vår 

omgivning och de föreställningar och förväntningar vi har på de olika könen, vilket visar sig 

påverka vårt förhållningssätt gentemot flickor och pojkar. Det författarna har gemensamt är 

övertygelsen om hur djupt rotade könsmönstren är och att det krävs en gemensam aktion för 

att motverka dessa. Redovisningen av denna forskning och litteratur och den påverkan 

könsmönstren har visat sig ha på pojkar och flickor är anledningen till varför jag vill 

undersöka om pedagoger bemöter barn annorlunda utifrån ett könsperspektiv.  

 

4. Metod 

Jag valde att genomföra min studie med hjälp av strukturerade observationer i form av 

videoinspelning. Detta gjorde jag för att kunna fånga pedagogernas beteenden och 

förhållningssätt på bästa möjliga vis. Valet av metod för att genomföra studien grundade sig i 

vad jag trodde var bäst för att uppnå syftet med studien. Jag trodde att det bästa sättet att få 

syn på eventuella skillnader som pedagogerna gjorde i sitt bemötande gentemot pojkar och 

flickor var att från början ha ett tydligt schema att gå efter. Detta för att kunna fokusera enbart 

på vissa delar utan att fokus lades på någonting som inte är relevant för studien. Som stöd för 

mitt val av metod menar Bryman. (2011) att man måste vara medveten om att i de fall det 

konkreta beteendet är i fokus för en analys, är strukturerade observationer oftast en säkrare 

och mer effektiv metod än att låta människor beskriva sitt beteende genom till exempel 

enkätfrågor. Den metod som valdes är som jag nämnde ovan en så kallad strukturerad 

observation. Bryman. (2011) beskriver en sådan strukturerad observation som en 

datainsamlingsmetod som innebär att man observerar beteenden inom vissa ramar och 

registrerar resultaten av dessa utifrån ett förutbestämt observationsschema. De observationer 

som utfördes i denna studie utgick från ett sådant schema, där det sedan innan fanns tydliga 

regler för vad och vem som skulle observeras. Schemat utformade jag själv utifrån de 

frågeställningar mitt syfte med studien är uppdelat i. En ostrukturerad observation är till 

skillnad från en strukturerad som jag använde mig av inte grundad i att använda sig av ett 

observationsschema. Istället är då syftet att så noggrant som möjligt notera deltagarnas 
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beteenden, utan några begränsade ramar för det som ska antecknas. Både en ostrukturerad- 

och en strukturerad observation används ofta vid en ickedeltagande observation där 

observatören enbart är där för att observera och inte aktivt delta (Bryman. 2011). Jämfört med 

en strukturerad observation tyckte jag inte att en ostrukturerad sådan hade varit ett bra 

alternativ. Anledningen till det var att jag trodde att det var lättare att behålla fokus och hålla 

mig inom ramarna för det jag skulle observera om jag utgick från ett förutbestämt schema, där 

jag sedan innan bestämt vad jag skulle titta efter.  

Det faktum att man kanske missar någonting viktigt när man använder sig av ostrukturerad 

observation spelade också in i mitt val av metod. När jag hade valt den metod jag skulle 

använda mig utav utgick jag sedan från mina tre forskningsfrågor när jag analyserade all 

insamlad data och hade därmed tre olika saker att titta efter. Uppmärksamhet, ordval och 

tilltal var dessa tre fokusområden. Dessa tre utgjorde mitt observationsschema som jag sedan 

följde under analyseringen av data. När man använder sig av ett observationsschema är det 

viktigt att man förbereder sig väl och vet vad man ska titta efter samt att man har en tydlig 

bild över hur man sedan ska registrera och bearbeta resultaten (Bryman. 2011). 

 

4.1 Urval  

Observationerna utfördes på två olika förskolor under samlingstiden. En samling med barn 

kan ofta vara ett tillfälle där barn och pedagoger samlas allihop under en gemensam aktivitet 

eller bara för att sjunga någonting och äta frukt tillsammans. Barnen som medverkade på 

Förskola 1 var i åldrarna 3-5 år med sex flickor och sju pojkar. Barnen som medverkade på 

Förskola 2 var i åldrarna 3-5 år med fyra flickor och fyra pojkar. De barn som nämns ovan 

fick en underskrift av vårdnadshavare på tillståndsblanketten och alla de barnen deltog vid 

varje observationstillfälle. Vissa barn hade inte fått någon underskrift och medverkade på 

grund av etiska skäl inte heller under observationerna. Under varje observation höll en 

pedagog ensam samlingen varav båda två var utbildade förskollärare, medan jag spelade in 

med videokamera. Två samlingar per förskola videoinspelades. Anledningen till detta antal 

var för att varje samlingssituation blev ganska lång då varje var ungefär 20 minuter. Jag fick 

på det viset mycket material att bearbeta och drog slutsatsen att studiens syfte kunde uppnås 

med hjälp av det material jag samlat in och att fler observationer därför inte behövdes.  
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Eftersom syftet med studien var att studera förskollärarens förhållningssätt gentemot pojkar 

och flickor var det för mig viktigt att förutsättningarna för de olika förskolorna skulle vara på 

samma nivå gällande urvalet. En sådan viktig punkt var att antalet flickor och pojkar skulle 

vara ungefär lika många för att ge ett så tillförlitligt resultat som möjligt och att de deltagande 

pedagogerna skulle ha förskollärarutbildning. Urvalet av undersökningspersoner är en 

avgörande del av en undersökning. Får man fel personer i ett urval kan det innebära att hela 

undersökningen blir irrelevant för det syfte som sattes upp från början (Holme & Solvang. 

1997). De barn som användes i mina undersökningar var ungefär lika många av varje kön just 

för att det skulle bli så lika förutsättningar som möjligt för varje förskola. Eftersom syftet med 

studien är att undersöka pedagogernas förhållningssätt gentemot flickor/pojkar ansåg jag att 

ett jämnt antal flickor och pojkar under observationerna skulle ge det mest tillförlitliga 

resultatet. Hade jag till exempel använt mig av en pojke och fem flickor i varje observation 

hade resultatet kanske inte varit särskilt relevant för mitt syfte, på grund av att syftet med 

studien var att se eventuella skillnader i pedagogers bemötande mot flickor och pojkar. Hade 

antalet flickor och pojkar skiljt sig mycket åt hade det varit svårare att jämföra pedagogernas 

bemötande mot de båda könen eftersom det ena i så fall varit endast ett fåtal och det andra 

många fler. Ett rättvist resultat hade på så vis inte kunnat uppnås eftersom det är stor chans att 

sex flickor tillsammans får mer uppmärksamhet än en ensam pojke, just på grund av att de 

skiljer sig så pass mycket i antal. Då kan man inte veta om skillnaden i beteendet beror på 

barnens olika kön eller om det beror på antalet barn för varje kön. 

Anledningen till att jag valde att utföra studien med äldre förskolebarn var för att jag bedömde 

det som mer troligt att man kan få syn på skillnader i pedagogernas förhållningssätt gentemot 

flickor och pojkar när barnen är äldre än när de är små. Barnen har då till exempel hunnit 

utveckla det verbala språket på ett annat sätt så att interaktionen mellan pedagog och barn 

kommer fram tydligare. Eftersom den verbala kommunikationen var en del av det som skulle 

observeras i mina frågeställningar var det av vikt att barnen hade ett utvecklat verbalt språk i 

den mån det var möjligt. Som stöd för detta menar Bjerrum-Nielsen & Rudberg (1991) att 

samhället och kulturen inte har någon nämnvärd påverkan på barn och deras sociala 

könsidentitet i yngre ålder.  
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Valet av pedagoger gjordes av dem själva under förutsättning att det skulle vara utbildade 

förskollärare. Anledningen till detta var att förutsättningarna skulle vara dem samma i den 

mån det gick under alla observationer. Det var även anledningen till varför jag valde dessa två 

förskolor. Jag ville ha två förskolor som var på ungefär samma nivå och alltså inte att den ena 

hade specialiserat sig på att arbeta utifrån ett genusperspektiv. För att uppnå syftet med 

studien ville jag utgå från att förskolorna studerades på samma villkor och att pedagogerna 

inte hade någon specifik erfarenhet av genusarbete. För att ta reda på denna information 

frågade jag först de berörda pedagogerna om detta och fick på det viset veta att de inte hade 

någon specifik erfarenhet av genusarbete i förskolan. Detta för att undersöka hur en pedagog i 

allmänhet förhåller sig till flickor/pojkar och om det är någon skillnad eftersom jag bedömde 

att de flesta pedagoger inte har så mycket erfarenhet av just genusarbete i förskolan. Jag ville 

ha en så rättvis bild av verkligheten som möjligt och valde därför det jag trodde 

representerade normen bäst. Olofsson. (2007) menar att man ofta tror att man inte gör någon 

skillnad på flickor och pojkar och att man får höra pedagoger säga att de arbetar individuellt 

med barnen och inte skiljer på könen. Författaren menar att i många fall är det mer troligt att 

personalen drabbats av könsblindhet eftersom de flesta människor i samhället är just 

könsblinda. Om jag istället valt att observera pedagoger som medvetet arbetar utifrån ett 

genusperspektiv kanske denna norm om könsblindhet inte visat sig hos dessa pedagoger, 

vilket var anledningen till att jag uteslöt det alternativet.  

 

4.2 Genomförande 

Två observationer per förskola utfördes där var och en pågick i cirka 20 minuter. Pedagogerna 

som deltog visste i förväg vad dessa skulle gå ut på. Observationerna började sedan på båda 

förskolorna med att man hade samling i en ring på en matta med barnen placerade som en 

halvmåne och pedagogen placerad mittemot. Sedan började pedagogerna med en förklaring 

för barnen varför situationen skulle videofilmas. Videoinspelningarna utfördes sedan i 

bakgrunden för att få en bättre överblick över det som utspelade sig samt för att barnens fokus 

inte skulle riktas mot videokameran. Jag som observatör placerade mig alltså en bit bakom 

barngruppen så att videokameran spelade in pedagogen rakt framifrån och för att barnen inte 

skulle se mig så tydligt så att deras fokus lades på inspelningen. När samlingarna var slut 

avslutades videoinspelningarna. Gemensamt för båda förskolorna var att samlingarna innehöll 

mycket sång och däremellan samtal med barnen där de bland annat fick önska sånger som de 

ville sjunga. Den tid som gick åt till samtal mellan barn och pedagog varierade på de olika 
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förskolorna och de olika observationerna. Vid det första tillfället på Förskola 1 där 

observationen totalt var 17 minuter lång gick 10 minuter åt till samtal, medan det vid det 

andra tillfället på samma förskola totalt spelades in 18 minuter, varav 11 minuter gick åt till 

samtal. Tiden som gick åt till samtal under första observationen på Förskola 2 var 10 minuter 

av totalt 16 och vid den andra observationen gick 9 minuter åt till samtal av totalt 17. Det som 

skiljde förskolorna åt var att på Förskola 2 berättades även en flanosaga för barnen vid ett 

tillfälle, vilket är en saga man berättar där man under berättandets gång sätter upp bilder från 

sagan på en tavla.   

 

4.3 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådet. (2002) beskriver de fyra grundläggande kraven som individskyddskravet 

kan delas upp i. Dessa krav benämns som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att de berörda deltagarna i en studie ska upplysas om studiens 

syfte (Vetenskapsrådet. 2002).  

På tillståndsblanketten som användes inför studien förklarades ingående för vårdnadshavarna 

vad som skulle spelas in och för vilket syfte för att de skulle känna sig så bekväma som 

möjligt med det. Även de berörda pedagogerna hade fått veta innan varför inspelningarna 

skulle utföras för att de inte skulle påverkas av någon oro av att inte veta. När observationerna 

skulle genomföras fick barnen veta vad som skulle ske och varför innan inspelningarna 

påbörjades. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarnas eller (vid studier med barn) vårdnadshavares tillstånd 

krävs för att genomföra en undersökning. (Vetenskapsrådet. 2002). Man bör vara särskilt 

försiktig då det gäller omyndiga personer som själva inte kan ta till sig informationen. Man 

bör så långt som möjligt tillämpa kravet på samtycke men i de fall då detta inte är möjligt bör 

vårdnadshavare eller förmyndare ta detta ansvar (Vetenskapsrådet. 2002). 

Innan observationerna utfördes skickades tillståndsblanketter ut till de berörda barnens 

vårdnadshavare för godkännande av videoinspelning.  

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om personer som deltar ska behandlas och 

förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma åt materialet (Vetenskapsrådet. 

2002). I tillståndsblanketten som skickades ut till barnen vårdnadshavare klargjordes det att 

inga namn på barnen skulle användas och inte heller att någon annan än jag skulle få ta del av 

det inspelade materialet. Inga namn på vare sig pedagoger, barn eller förskola eller vilken ort 



 

22 
 

dessa förskolor låg i användes i arbetet så att man på något sätt kan urskilja vilka de aktuella 

personerna är.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in om studiens deltagare inte får användas i 

något annat syfte än för forskningsändamål utan deltagarnas godkännande (Vetenskapsrådet 

2002).  

I tillståndsblanketten poängterade jag tydligt att materialet enbart kommer att bearbetas av 

mig och att det kommer att förstöras efter det att arbetet är slutfört.  

Det är viktigt att sträva efter att minimera negativa konsekvenser för deltagarna i en 

undersökning till så hög grad som möjligt vilket innefattar bland annat hur man hanterar data 

och hur man förhåller sig till situationen i allmänhet (Bryman. 2011). Jag försökte i den mån 

det gick att få de deltagande pedagogerna att känna sig bekväma med situationen. Till att 

börja med valde jag att berätta för dem vad det var observationen gick ut på så att de inte på 

något sätt skulle känna sig lurade eller kränkta i efterhand. Jag ville ge dem information så att 

de med den informationen i handen kunde ta ställning till om de ville delta eller inte. På så vis 

visste de redan från början förutsättningarna för ett deltagande i studien. Eftersom varken 

namn eller kön på pedagogerna eller namn på förskolorna nämns i arbetet kan ingen heller få 

reda på vilka dessa är vilket kanske kan ge ett visst lugn för de som deltog.  

4.4 Dataanalys 

När observationerna var utförda gick jag igenom all inspelning steg för steg. Varje inspelning 

delades upp och analyserades lite i taget utifrån de forskningsfrågor som valts att lägga fokus 

på. Inspelningarna delades upp i fem-minutersintervall där först fem minuter av en inspelning 

analyserades, sedan nästa fem och så vidare. Jag använde mig av ett observationsschema där 

varje forskningsfråga ställdes upp i varsin rad och varje fråga hade kolumner där dessa 

forskningsfrågor var uppdelade i olika kategorier. Frågan som berör ”Uppmärksamhet” till 

exempel delades upp i kategorierna ”Talutrymme” och ”Ögonkontakt” där pedagogernas 

förhållningssätt gentemot flickor/pojkar i dessa kategorier noterades. Schemat skulle sedan 

vid analysen fyllas på kontinuerligt utifrån vad som kunde urskiljas i inspelningarna rörande 

dessa kategorier. Detta gjordes för att få en tydligare överblick över det som jag egentligen 

ville få fram med studien, för att kunna uppnå syftet med hela arbetet.  
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Här är observationsschemat som användes. När observationsschemat sedan var ifyllt för var 

och en av observationerna sammanställde jag resultaten för varje förskola, som alltså hade två 

observationer var. Sedan skrev jag ner noteringarna som fanns i varje observationsschema 

mer utförligt, med förklaringar på vad siffrorna innebar. Detta är det som sedan redovisas 

under rubriken Resultat där även ett exempel på ett färdigt observationsschema visas. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten, alltså tillförlitligheten i en studie, kan vara svår att uppnå och avgöra eftersom 

människor har en förmåga att bete sig på olika sätt i olika situationer och som observatör kan 

man tolka situationer annorlunda från tillfälle till tillfälle (Bryman. 2011). Observationerna 

jag utfört grundar sig på en mycket kort stund som observeras endast av mig och det sker i en 

avgränsad miljö eftersom det endast rör sig om en samlingssituation. Därmed kan resultaten 

från dessa observationer ses som en fingervisning i hur just dessa pedagoger förhåller sig till 

flickor respektive pojkar men att man får ha i åtanke att det vid andra tillfällen inte alls 

behöver ge samma utfall. Man kan heller inte veta hur pedagogerna agerar i andra situationer 

och hur de bemöter flickor och pojkar i andra sammanhang. Eftersom denna studie enbart 

undersöker två olika pedagogers agerande kan man inte heller veta hur andra pedagoger hade 

agerat i samma situation. Därmed är resultaten begränsade till att beröra just dessa pedagoger 

Uppmärksamhet  Ordval  Tilltal  

Talutrymme:  

 

Känslorelaterade ord: Tonfall: 

Ögonkontakt: Förmaningar: 

 

Tilltal vid namn: 

 Positiv bekräftelse:  
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och deras förhållningssätt i en specifik situation. Jag som observatör kan även ha missat saker 

i dataanalysen eller misstolkat vissa saker där den mänskliga faktorn spelar in.  

Bryman. (2011) förklarar begreppet validitet med att det innebär huruvida en studie verkligen 

mäter det som åsyftats. Eftersom resultatet av studien i detta fall analyserades utifrån de 

frågeställningar som var förutbestämda finns en validitet i studien. Resultatet och analysen är 

därmed relevanta i relation till syftet. Syftet med studien var att undersöka huruvida 

pedagogerna förhöll sig till flickor och pojkar olika beroende på deras kön och utifrån det 

användes tre olika forskningsfrågor som låg till grund för vad som skulle observeras. De 

forskningsfrågor som användes ledde tillsammans fram till syftet och svaret på dessa 

forskningsfrågor kunde användas till att besvara syftet. Därmed kunde resultat som var 

relevant för studiens syfte lyftas fram tack vare att studien begränsades till de tre 

forskningsfrågorna som utgick från just syftet.  

En annan sak man kanske måste ha i åtanke är att observationerna analyserades av mig där jag 

bland annat räknade mig fram till de gånger jag kunde se att pedagogerna riktade sin blick 

mot pojkarna respektive flickorna. Detta betyder förstås att jag kan ha missat några tillfällen 

eller att jag misstolkat några utav dem jag antecknade. Det som möjligen i så fall kan öka 

tillförlitligheten i beräkningarna kan vara att flickorna på båda förskolorna självmant satte sig 

så att en majoritet av dem satt på ena sidan mattan och pojkarna självmant satte sig på andra 

sidan mattan.  

Det gjorde det eventuellt lättare att kunna urskilja vart pedagogernas blickar lades under 

observationerna. Men det är ändå svårt att kunna urskilja exakt hur många blickar och hur 

mycket bemötande ett barn får vilket gör att resultatet angående det bör tas i beaktande, så att 

man istället ser resultatet som en fingervisning i var tendenserna pekar åt för håll snarare än 

ett faktum.  
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5. Resultat 

För att tydligare kunna se resultatet av studien delas förskolorna upp och redovisas var för sig. 

Anledningen till att jag valde att dela upp förskolorna i två olika observationsscheman var för 

att det skulle vara lättare att föra statistik över de olika förskolorna när fokus kunde läggas på 

bara en utav dem i taget. Genom att jag valde att redovisa förskolorna uppdelat kan det 

möjligen också göra det lättare för läsaren att utveckla en förståelse för resultaten och få en 

tydligare överblick över vad resultaten visar, eftersom jag själv fick en tydlig struktur genom 

att göra på det viset. Resultatredovisningen hade om jag inte själv haft någon tydlig struktur 

under analysen, riskerat att bli lika otydlig och oordnad som min egen analys, vilket jag 

upplever skulle vara en nackdel för läsaren. Nackdelen med att skilja på förskolorna skulle 

dock kunna vara att man lägger fokus på den enskilda förskolan och inte på det som faktiskt 

är syftet med studien, nämligen att urskilja eventuella skillnader pedagogerna gör i sitt 

bemötande gentemot flickor och pojkar, eftersom det i första hand inte är en jämförande 

studie mellan olika förskolor.  

Resultatredovisningen är utformad utifrån de forskningsfrågor som använts i analyseringen av 

observationerna. Här nedan är ett exempel på observationsschemat som det såg ut efter 

analysen av det insamlade materialet. Siffrorna redovisas och förklaras sedan mer utförligt 

längre ner. 

5.1 Förskola 1 

Antal barn som deltog i varje observation: 

6 flickor 

7 pojkar  

Uppmärksamhet  Ordval  Tilltal  

Talutrymme:  

Pojkar: 10 tillfällen 

Flickor: 5 tillfällen 

Känslorelaterade ord: 

Pojkar: 1 tillfälle 

Flickor: 4 tillfällen 

Tonfall: 

Pojkar: Hårt tonfall 4 tillfällen 

Flickor: Hårt tonfall 0 tillfällen 

Ögonkontakt: 

Pojkar: 14 tillfällen 

Flickor: 9 tillfällen 

Förmaningar: 

Pojkar: 4 tillfällen 

Flickor: 0 tillfällen 

Tilltal vid namn: 

Pojkar: 7 tillfällen 

Flickor: 5 tillfällen 

 Positiv bekräftelse: 

Pojkar: 3 tillfällen 

Flickor: 2 tillfällen 
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5.1.1 Uppmärksamhet  

Hur mycket talutrymme och ögonkontakt med pedagogen får pojkar respektive flickor?  

Talutrymme: De tysta flickorna ges inte samma möjligheter till talutrymme som pojkarna, 

utan kommer inte till tals vid så många tillfällen. Vid två tillfällen bortser pedagogen från 

pojkarnas rop och lyfter fram flickorna. Detta skedde när flickorna räckte upp handen för att 

säga någonting. Pojkarna får mer talutrymme och hörs mest när de ropar svar på frågor rakt 

ut, vilket man kan urskilja leder till att pedagogen ger dem uppmärksamhet och respons. 

Pojkarna får respons på det de säger eller gör vid 10 tillfällen och flickorna vid 5 tillfällen 

vilket motsvarar 67 % för pojkarna och 33 % för flickorna. Det var alltså vid sammanlagt 15 

tillfällen som pojkarna/flickorna fick direkt verbal uppmärksamhet och respons av pedagogen. 

Utifrån de siffrorna räknades procenttalen ut. Flickorna får respons på ett positivt sätt vid alla 

5 tillfällen de får verbal uppmärksamhet från pedagogen, alltså där inte några förmaningar 

eller negativa ord förekommer. Pojkarna får istället vid 4 av de 10 tillfällen som de får verbal 

uppmärksamhet från pedagogen tillsägelser för någonting som de gjort eller sagt.  

Ögonkontakt: Pojkarna får oftare uppmärksamhet genom ögonkontakt än flickorna. När 

någonting berättades av pedagogen i samlingen riktades blickarna främst mot pojkarna. Vid 

14 tillfällen får pojkarna pedagogens uppmärksamhet genom ögonkontakt och flickorna får 

det vid 9 tillfällen.  

 

5.1.2 Ordval  

Finns det några skillnader i vilka ord pedagogen använder gentemot flickor och pojkar? Här 

undersöks om pedagogen använder sig av vissa ord som till exempel ”bra” och ”nej” oftare 

bland pojkar eller flickor.  

Känslorelaterade ord: Flickorna får oftare frågor ställda till sig som kan relateras till känslor 

med ord som ”Kan du hjälpa?” ”Känns det bra?” än vad pojkarna får. Pojkarna får sådana 

frågor vid 1 tillfälle medan flickorna får det vid 4 tillfällen. 

Förmaningar: Pojkarna får mer förmaningar än flickorna där ord som ”Vänta” och ”Du får 

sätta dig upp” förekommer i högre grad. Pojkarna får förmaningar vid 4 tillfällen och 

flickorna inte vid något. 
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Positiv bekräftelse: Ungefär lika många positiva ord så som "bra" och "jättebra" ges till både 

flickorna och pojkarna så ingen skillnad kan urskiljas i det avseendet. Skillnaden är marginell 

med 3 tillfällen för pojkarna och 2 för flickorna.  

 

5.1.3 Tilltal  

Hur tilltalar pedagogen flickor och pojkar, är det någon skillnad? Hit räknas det tonfall 

pedagogen använder sig av mot flickorna/pojkarna men även huruvida pedagogen tilltalar 

barnen vid namn eller ej och om någon skillnad kan urskiljas mellan flickor/pojkar där. 

Tonfall: Flickorna tilltalas uteslutande med ett mjukt tonfall. Pojkarna tilltalas med hårt 

tonfall 4 gånger vilket sker när de får förmaningar av pedagogen och de höjer rösten.  

Tilltal vid namn: Ingen särskild skillnad i hur pedagogen tilltalar barnen vid namn kan 

urskiljas. Flickorna och pojkarna tilltalas vid namn i stort sett lika ofta när de väl tilltalas vid 

namn, där flickorna tilltalas vid namn vid 5 tillfällen och pojkarna vid 7 tillfällen. 

Det som kan urskiljas av resultatet från Förskola 1 är att pojkarna ges mer uppmärksamhet i 

samlingen än flickorna i form av mer ögonkontakt och att de tillåts ta mer plats och höras 

mest. Man kan se att pojkarna får respons av pedagogen dubbelt så ofta som flickorna 

eftersom pojkarna tilldelas respons 10 gånger och flickorna 5 gånger som redovisas ovan. 

Man kan dock även se att när flickorna väl räcker upp handen och ville säga någonting så får 

de också respons vid de tillfällena. Resultatet visar att flickorna oftare får frågor som rör 

känslor eller omsorg, som ”Kan du hjälpa?” och ”Känns det bra?”. Pojkarna får oftare höra 

ord och förmaningar som ”vänta” och ”du får sätta dig upp” än flickorna får. Pojkarna får 

förmaningar vid 4 tillfällen medan flickorna inte får det vid något tillfälle, vilket är en 

märkbar skillnad.  
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5.2 Förskola 2 

Antal barn som deltog i varje observation: 

4 flickor 

4 pojkar 

Observationsschema för Förskola 2 följer här. 

Uppmärksamhet  Ordval  Tilltal  

Talutrymme: 

Pojkar: 8 tillfällen 

Flickor: 5 tillfällen 

Känslorelaterade ord: 

Pojkar: 2 tillfällen 

Flickor: 4 tillfällen 

Tonfall: 

Pojkar: Hårt tonfall 2 tillfällen 

Flickor: Hårt tonfall 0 tillfällen 

Ögonkontakt: 

Pojkar: 15 tillfällen 

Flickor: 7 tillfällen 

Förmaningar: 

Pojkar: 2 tillfällen 

Flickor: 0 tillfällen 

Tilltal vid namn: 

Pojkar: 6 tillfällen 

Flickor: 5 tillfällen 

 Positiv bekräftelse: 

Pojkar: 3 tillfällen 

Flickor: 3 tillfällen 

 

 

 

5.2.1 Uppmärksamhet  

Hur mycket talutrymme och ögonkontakt med pedagogen får pojkar respektive flickor?  

Talutrymme: Pojkarna hörs mest och tillåts av pedagogen att ta den rollen. Pojkarna får 

uppmärksamhet när de svarar rakt ut på frågor och flickorna kommer inte till tals spontant lika 

mycket som pojkarna gör. Flickorna får verbal uppmärksamhet och respons på något de säger 

eller gör vid 5 tillfällen medan pojkarna får det vid 8 tillfällen, vilket ger 38 % för flickorna 

och 62 % för pojkarna. Flickorna och pojkarna får direkt verbal kontakt med pedagogen vid 

sammanlagt 13 tillfällen, vilket procenttalen är uträknade på. Flickorna får genom det de gör 

eller säger enbart positiv respons. Pojkarna däremot får vid 2 av 8 tillfällen uppmaningar där 

pedagogen tillrättavisar dem.  
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Ögonkontakt: När en saga som handlar om känslor och romantik berättas riktas 

uppmärksamheten och blickarna nästan uteslutande mot flickorna. Pojkarna får utöver det 

tillfället den mesta ögonkontakten från pedagogen. Vid 15 tillfällen får pojkarna 

uppmärksamhet genom ögonkontakt av pedagogen, medan flickorna får det vid 7 tillfällen. 

Vid 7 av dessa tillfällen för flickorna var 5 utav dem under sagan som berättades. 

 

5.2.2 Ordval  

Finns det några skillnader i vilka ord pedagogen använder gentemot flickor/pojkar? Här 

undersöks om pedagogen använder sig av vissa ord som till exempel ”bra” och ”nej” oftare 

bland pojkar eller flickor.  

Känslorelaterade ord: Flickorna får oftare än pojkarna direkta frågor som ofta börjar med 

"Vill du?". Flickorna får oftare än pojkarna liknande frågor, som tar upp hur de känner inför 

saker och vad de vill göra. Vid 4 tillfällen får flickorna sådana frågor och pojkarna får det vid 

2 tillfällen. 

Förmaningar: Pojkarna får till skillnad från flickorna inte så många direkta frågor utan istället 

bekräftelse på det de själva säger genom att pedagogen svarar någonting tillbaka och i vissa 

fall får de tillsägelser om att ”sitta still” eller ”lyssna”. Pojkarna får förmaningar 2 gånger 

medan flickorna inte får det någon gång. 

Positiv bekräftelse: Positiv bekräftelse som ord som "alldeles riktigt" fördelas lika mellan 

flickorna och pojkarna, där flickorna tilldelas sådana ord vid 3 tillfällen och pojkarna likaså. 

 

5.2.3 Tilltal  

Hur tilltalar pedagogen flickor/pojkar, är det någon skillnad? Hit räknas det tonfall pedagogen 

använder sig av mot flickorna/pojkarna men även huruvida pedagogen tilltalar barnen vid 

namn eller ej och om någon skillnad kan urskiljas mellan flickor/pojkar där. 

Tonfall: Flickorna tilltalas genomgående med ett mjukt tonfall. Vid 2 tillfällen tilltalas 

pojkarna med ett hårt tonfall vid tillsägelser. Flickorna tilltalas inte med ett hårt tonfall vid 

något tillfälle. 

Tilltal vid namn: Ingen märkbar skillnad mellan hur ofta barnen tilltalas vid namn. Flickorna 

tilltalas vid namn vid 5 tillfällen och pojkarna vid 6 tillfällen. 
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Resultatet från Förskola 2 är snarlika de resultat som framkom från Förskola 1 med vissa 

undantag. Man kan se att pojkarna till en början får mer uppmärksamhet och ögonkontakt av 

pedagogen. Pojkarna tillåts ta plats i gruppen när de ropar ut svar rakt ut genom att pedagogen 

ger dem uppmärksamhet när det sker. Flickorna kommer inte lika mycket spontant till tals 

som pojkarna, utan det sker mest när de får en fråga ställd till sig. Uppmärksamheten och 

blickarna flyttas dock mer mot flickorna när en saga vid ett tillfälle berättas. Pojkarna får 

respons vid åtta tillfällen och flickorna vid fem tillfällen vilket ger pojkarna 62 % och 

flickorna 38 %. Man kan se att flickorna oftare får direkta frågor ställda till sig än pojkarna. 

Ofta börjar frågorna med ord som ”Vill du?”. Pojkarna får istället för frågor, bekräftelse på 

det de själva sagt genom att pedagogen uppmärksammar det och svarar någonting tillbaka. Ett 

annat tydligt mönster man kan se i resultatet är att pojkar får förmaningar vid fler tillfällen än 

flickorna. Det blir extra tydligt när det visar sig att flickorna inte får det någon gång alls. 

5.3 Resultatanalys 

Det man kan veta utifrån det resultaten visar av observationerna på båda förskolorna, är att 

pojkarna tilldelas mest uppmärksamhet under just dessa samlingssituationer. Pojkar får mer 

verbal kontakt och även mer ögonkontakt med pedagogen under dessa samlingar. En annan 

kunskap man får av att granska dessa resultat är att flickor får mindre förmaningar överlag än 

vad pojkar får under samlingarna. På båda dessa områden är skillnaden ganska stor mellan 

pojkar och flickor som man kan se, vilket leder till att man kan påstå att det vid dessa 

observationer är pojkarna som uppmärksammas mest och även är de som tillrättavisas oftast. 

En annan märkbar skillnad som resultaten visar oss är att flickorna överlag får fler frågor som 

kan relateras till känslor av pedagogen. Eftersom flickorna får det fyra gånger så mycket som 

pojkarna på ena förskolan och dubbelt så mycket på den andra förskolan sticker även det 

resultatet ut från mängden. Detta visar att pojkars känslor inte lyfts fram i lika hög grad som 

flickors under de här observationerna.  

För att kunna dra några större slutsatser av resultaten är det viktigt att urvalet är så 

representativt som möjligt i jämförelse med liknande studier, så att man kan göra en 

generalisering (Bryman. 2011). Detta innebär att för att man ska kunna säga att resultaten 

visar på hur det faktiskt är överlag måste man egentligen veta hur urvalet sett ut vid liknande 

studier. Utan ingående kunskap om hur liknande studier sett ut är det svårt att säga att de här 

resultaten visar på hur det oftast ser ut i samhället, även om de har en viss tendens att tyda på 

det. Övrig information utöver de siffror som redovisats som skulle vara till hjälp för att kunna 
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dra slutsatser av resultaten är information om relationen mellan pedagogerna och de barn som 

deltog i inspelningarna. Denna aspekt skulle kunna påverka pedagogernas förhållningssätt, 

men eftersom den kunskapen inte finns kan man egentligen heller inte veta om pedagogernas 

förhållningssätt gentemot vissa barn var på grund av kön, eller på grund av den personliga 

relation de har med de berörda barnen.     

 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Att använda sig av ett strukturerat observationsschema vid utförandet av en studie var i mitt 

fall en bra hjälp för att behålla fokus inom syftets ramar, vilket också är fördelen med en 

strukturerad observation menar Bryman. (2011). Eftersom det sedan innan fanns tydliga regler 

för vad som skulle observeras gjorde det att man inte svävade ut så mycket. Tack vare det 

lades fokus enbart på det som var relevant för studien och därmed kunde resultat som var 

väsentliga för studien upptäckas.  

Videoinspelning som metod var ett självklart val för att få ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt. Eftersom att ett förhållningssätt innefattar så mycket mer än enbart verbala ord så var 

en sådan metod nödvändig för att göra studien rättvisa.  Kroppsspråk, ögonkontakt och gester 

till exempel måste också finnas i åtanke när man talar om förhållningssätt. Bryman. (2011) 

poängterar hur svårt det är att uppnå en tillräcklig grad av reliabilitet i en strukturerad 

observation på grund av att observatörens uppmärksamhet kan skilja sig från tid till tid. För 

att då kunna få en så hög reliabilitet och därmed validitet som möjligt ansåg jag att 

videoinspelning var det bästa sättet att kunna få syn på så mycket som möjligt, till skillnad då 

från exempelvis en ljudinspelning. 

Valet att låta pedagogerna veta i förväg vad observationerna gick ut på kan ha varit både en 

för- och nackdel men valet gjordes baserat på att de inte skulle påverkas av någon som helst 

oro inför inspelningen. Det motivet vägde tyngre än risken att resultatet eventuellt kunde 

påverkas av det. Inför inspelningen ville jag att pedagogerna skulle vara så avslappnade som 

möjligt för att kunna verka i sitt rätta element så som de är i vardagen. Min synpunkt var att 

oro kan påverka ett resultat lika mycket som någonting annat och bedömde att risken att 

pedagogerna ändrade sitt sätt att förhålla sig till flickor respektive pojkar på grund av 

inspelningarna inte var större än hur ovissheten hade påverkat resultaten. Särskilt inte 
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eftersom könsmönstren är så djupt förankrade i oss att man ofta inte själv är medveten om att 

man gör skillnad, som Olofsson. (2007) framhäver. Pedagogerna visste dock inte i detalj vad 

som skulle observeras utan bara att det berörde förhållningssätt och genus. Ingen information 

om vilka forskningsfrågor som skulle användas gavs ut. Hade det varit fallet hade kanske 

resultat påverkats mer.  

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det förekommer vissa olikheter i hur pedagoger 

samtalar med och bemöter barn på grund av deras kön. Det visar resultaten att det gör i just de 

här situationerna med just dessa pedagoger. Men eftersom studien bara omfattar en liten del 

av verksamheten och under ett fåtal samlingssituationer, kan man inte dra för stora slutsatser 

av resultaten. Det enda man kan veta säkert är att skillnader förekom vid dessa tillfällen. Å 

andra sidan tycks samma beteendemönster återkomma gång efter gång, oberoende av vilken 

grupp man observerar eller den situation vi befinner oss i (Wahlström. 2004).    

Uppmärksamhet 

De skillnader som pedagogerna gjorde mellan könen visade sig till exempel extra tydligt när 

det kom till ögonkontakt och verbal kontakt där pojkarna fick det mesta av uppmärksamheten. 

Skillnaden var ganska stor vilket får mig att börja fundera över anledningen till detta. 

Eftersom pojkarna var de som ropade ut svaren rätt ut och de som kom med flest spontana 

kommentarer i samlingen kan det kanske vara svårt som pedagog att även lyfta fram 

flickorna. Men som resultaten visade så fick flickorna uppmärksamhet genom att de då och då 

fick frågor av pedagogen och fick verbal kontakt med pedagogen när de visade med 

handuppräckning att de ville säga någonting. Pojkar tillåts ta mer plats än flickor ofta på 

grund av att de hörs mest och tilldelas då pedagogernas fokus medan flickorna till följd av det 

hamnar lite i bakgrunden (Ärlemalm‐Hagser. & Pramling Samuelsson. 2009). Precis som 

författarna här beskriver så kanske det är så att fokus lätt läggs på de som hörs och syns mest 

vilket i den här studiens resultat leder till att pojkarna är de som får mest verbal kontakt med 

pedagogen. Detta mönster har dock visat sig i flera studier om flickor och pojkars roller i just 

samlingar. Pojkar och flickor agerar olika i samlingar och är aktiva i olika grad, där pojkar i 

allmänhet deltar mer med verbala yttranden än flickor, vilket innebär att pojkar på eget bevåg 

är aktiva i högre grad än flickor, framförallt när en samling är formell (Odelfors. 1998). 

Flickor tar däremot mer plats än annars när samlingen är informell vilket innebär att 

pedagogen ställer öppna frågor så att vem som helst kan svara. (Öhman. 1999). Då är kraven 
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på deltagande inte lika höga hävdar hon. Skillnaden mellan en formell och en informell 

samling förklaras här med att en formell samling är mer vuxenstyrd och en informell sådan är 

mer fri för barnen att ta egna initiativ i samlingen. I en formell samling har vuxna en tendens 

att lyfta fram pojkar mer (Odelfors. 1998). Detta kanske kan förklara varför pojkarna tilläts ta 

mer plats under min studie, eftersom samlingarna i de fallen var just formella.  

Studiens resultat kanske hade sett annorlunda ut om samlingarna hade varit informella eller 

lagts upp på ett annat sätt om man ska utgå från författarna här. Därför kan man inte veta vad 

resultatet hade visat i andra situationer eller under andra samlingstillfällen. Men som man kan 

se från tidigare forskning och de studier jag redovisat här ovan och tidigare i det här arbetet 

har de resultat som framkommit från min studie stöd från dessa, vilket då kanske kan ses som 

ytterligare en förstärkning i att vi faktiskt bemöter flickor och pojkar olika i många 

situationer.   

En annan del som jag fastnade för i resultatet var när en av pedagogerna automatiskt flyttade 

sin uppmärksamhet till flickorna när en saga berättades. Sagan handlade om vänskap och 

innehöll mycket känslor och lite romantik. Så hur kommer det sig att pedagogen vände sig till 

flickorna framför pojkarna i det fallet? De föreställningar vi har på vad flickor respektive 

pojkar är intresserade av påverkar vårt förhållningssätt (Wahlström. 2004). Kan det betyda att 

de utpräglade könsmönstren påverkar pedagogens synsätt om att flickor är mer intresserade av 

känslor och romantik än pojkar och att det gjorde att uppmärksamheten automatiskt flyttades 

till flickorna? Jag tror att det är mycket möjligt och att vi påverkas av könsmönstren mer än vi 

tror. De allra flesta människor är drabbade av könsblindhet där man tror att man inte gör 

någon skillnad på kön (Olofsson. 2007). 

Ordval 

De ordval som pedagogerna använde sig av visade sig skilja sig på det viset att flickorna fick 

mer frågor ställda till sig och då var det oftast frågor som utgick från vad de kände eller tyckte 

om någonting. ”Vill du?” och ”Känns det bra?” är några exempel på ord de fick höra. 

Pojkarna fick oftare höra korta ord som till exempel ”vänta” och det var i samband med att de 

fick tillsägelser. Vad är det som gör att flickorna oftare får frågor än pojkarna? Jag skulle tro 

att det beror på den könstypiska syn som råder där flickor anses vara lite känsliga och behöver 

omsorg och ”tas om hand” på något vis. Pojkar ses kanske lite mer som självständiga och inte 

i lika stort behov av omsorg och närhet på samma sätt som flickor. Återigen handlar det om 

hur vi föreställer oss att pojkar/flickor är. Maskulinitet och femininitet är inte medfödda 

egenskaper men de är inbyggda i vår samhällsstruktur och när barn lär sig hur samhället är 
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uppbyggt anpassar de sig efter detta och positionerar sig som flickor och pojkar ska vara 

enligt den sociala samhällsordningen (Davies. (2003). Teorin om att könsmönster lever vidare 

som en följd av sociala samspel mellan människor bottnar i att det finns en viss biologisk 

grund för skillnader mellan könen, dessa skillnader förstärks av oss vuxna (Davies. 2003).  

Om detta stämmer och vi har en chans att förhindra att dessa könsmönster förstärks, så undrar 

jag varför vi fortsätter i samma spår utan att någon större förändring sker. Varför inte istället 

låta barnen få utvecklas till individer och inte till flickor och pojkar, utan påverkan från 

samhällets normer. Det är kanske som Olofsson. (2007) säger när hon hävdar att det är först 

när vi börjar förstå att alla är medskapare när det kommer till att överföra traditionella 

könsmönster till barnen som man kan påbörja förändringsarbetet. 

Tilltal 

Vad gäller tilltalet pedagogerna hade gentemot flickor och pojkar kunde man även där se en 

skillnad. I det fallet var det tonfallet i rösten som var den skillnad som kunde urskiljas. 

Pojkarna fick oftare tillrättavisningar och korta förmaningar med ett hårt tonfall av 

pedagogerna än flickorna, som inte fick det någon gång. Så vad kan det bero på att pojkarna 

oftare är de som får tillsägelser? Pojkarna övar på sin förmåga att tänja på gränserna och 

utforska på egen hand medan flickorna präglas av duktighetssyndromet och gör lydigt det som 

de vet att pedagogerna uppskattar (Wahlström. 2004). Kanske är det då så att flickorna strävar 

efter att ses som duktiga medan pojkarna redan från tidig ålder uppfostras till att vara vilda 

och högljudda? Om det nu är så att pojkar och flickor under uppväxten präglas av det 

könsstereotypa samhället till att bli så som pojkar och flickor anses ska vara kanske det inte är 

så konstigt att pojkar automatiskt blir de som är lite vilda och låter mycket. En konsekvens av 

detta blir då naturligt att pojkar i allmänhet får fler tillsägelser än flickor. Jag tror att man 

påverkas av sin omgivning i väldigt hög grad och får man påtryckningar och förväntningar på 

sig på grund av det kön man har redan från det att man föds är det nog väldigt svårt att inte 

påverkas av det. Davies. (2003) uttrycker tydligt att för att könsmönster ska kunna brytas och 

pojkar och flickor ska kunna gå över könsgränserna utan att riskera att hamna utanför 

gruppen, måste det ske en förändring och att könsmönstren på något sätt bryts.  
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6.3 Slutdiskussion 

Det kanske är så att flickor i allmänhet är tystare och lugnare än pojkar och bara behöver 

erbjudas andra möjligheter för att de ska våga komma till tals mer. Eller så är det så som 

Wahlström. (2004) hävdar, att barn genom att de under hela sin uppväxt präglas av de djupt 

rotade könsrollerna som råder till slut automatiskt utvecklar ett begränsat förhållningssätt som 

ses som typiska för deras kön. Flickor utvecklar en förmåga att vara försiktiga och risken är 

att deras initiativförmåga hålls tillbaka (Wahlström. 2004). Med andra ord kanske det 

könsbildande samhället vi lever i gör att flickor och pojkar utvecklas till att vara på ett visst 

sätt och att det därför rotas så djupt i flickors och pojkars förhållningssätt.   

Eftersom förskolan har en skyldighet att ge alla barn oavsett kön samma förutsättningar enligt 

läroplanen finns det kanske inget annat val än att göra de förändringar som krävs. Enligt mig 

har här pedagogerna den största rollen för att en förändring på förskolan ska kunna ske. 

Genom att ständigt ifrågasätta sitt eget synsätt och medvetet arbeta för att motverka 

könsnormer är man nog en bra bit på vägen mot ett mindre könsuppdelat samhälle, eller i alla 

fall till att ge barnen en miljö på förskolan som inte utmärks av könsmönster. 

 

7. Sammanfattning 

Mitt syfte med studien är att undersöka om olika pedagogers förhållningssätt gentemot flickor 

och pojkar skiljer sig åt. Samlingarna videoinspelades vid fyra olika tillfällen, två på varje 

förskola och analyserades sedan utifrån tre olika forskningsfrågor. Dessa frågor är: 

Uppmärksamhet – Hur mycket verbal uppmärksamhet och ögonkontakt med pedagogen får 

pojkar respektive flickor?  

Ordval – Finns det några skillnader i vilka ord pedagogen använder gentemot flickor/pojkar?  

Tilltal - Hur tilltalar pedagogen flickor/pojkar, är det någon skillnad?  

 

Resultaten visade att pedagogerna har gjort skillnader mellan flickor/pojkar på olika sätt. 

Skillnader i verbal kontakt och ögonkontakt med pedagogen har till exempel kunnat ses där 

pojkarna fick betydligt mer av den uppmärksamheten. Flickorna fick i allmänhet fler frågor 

som ofta kunde relateras till känslor så som ”Hur känner du?” och ”Vill du?” än vad pojkarna 

fick. Pojkarna å andra sidan fick fler tillsägningar och förmaningar än flickorna. Resultaten 

visade även att tonfallet gentemot flickor/pojkar skiljde sig åt där pojkarna tilltalades med hårt 

tonfall oftare än flickorna. Under arbetets gång och utifrån de referenser och studier som 
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redovisats kan man dra slutsatsen att vi alla hela tiden är med och skapar kön och att vi på 

grund av den rådande samhällsnormen när det gäller kön och könsmönster påverkas av detta i 

vårt förhållningssätt gentemot flickor/pojkar. De allra flesta är könsblinda och vi tror inte att 

vi gör någon skillnad mellan könen. För att en förändring ska kunna ske måste vi alla inse att 

vi är medskapare och försöka motverka och bryta könsmönstren, först då kan det ske en 

verklig förändring (Davies. 2004). Jag anser att först när detta sker så kan flickor och pojkar 

få samma möjligheter utan att dömas utifrån det kön de har och de förväntningar de har på 

sig. Det räcker inte med att bara ett fåtal vill göra en förändring, utan det kräver en gemensam 

ansträngning. När det sker tror jag att man kommer att kunna komma närmare en jämställd 

värld där människor bemöts utifrån individer, inte kön.  

Som förskollärare har man en skyldighet att göra detta, vilket i mina ögon betyder att det är 

förskollärarnas ansvar att se till att flickor och pojkar ges samma förutsättningar under tiden 

de vistas på förskolan. Jag tror att det är nyttigt att för att uppnå det ständigt ifrågasätta sig 

själv och sitt eget förhållningssätt. Jag hoppas att detta arbete kan ha bidragit till att öppna upp 

ögonen på åtminstone någon och att det leder till ett mer medvetet tänkande om hur 

könsmönster påverkar oss och vad vi kan göra åt det.   

 Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller.  

(Sverige. Skolverket 2010 s.5). 

 

8. Vidare forskning 

För att få ytterligare tillförlitlighet i resultaten hade man kunnat utföra fler observationer på 

fler olika pedagoger. Kanske hade resultaten blivit annorlunda då och visat på färre eller fler 

skillnader i pedagogernas förhållningssätt gentemot flickor och pojkar. Det skulle också vara 

intressant att undersöka och jämföra en förskola som har ett genomtänkt genusarbete i 

verksamheten med en vanlig förskola och se om resultaten skiljer sig däremellan. Ytterligare 

ett exempel på hur man kan forska vidare i frågan kan vara att intervjua barn om hur de själva 

upplever sin egen situation ur ett könsperspektiv. Det skulle vara intressant att få veta vad 

resultaten där hade visat och till vilken grad de själva är medvetna om könsmönstren som 

utspelar sig. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Observationsschema 

Uppmärksamhet  Ordval  Tilltal  

Talutrymme: Känslorelaterade ord: Tonfall: 

Ögonkontakt: Förmaningar: Tilltal vid namn: 

 Positiv bekräftelse:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

 

Bilaga 2: Missiv till förskolor 

 

 

Akademin för utbildning  

och Ekonomi  

Hej, jag heter Caroline Olsson och studerar till förskollärare vid högskolan i Gävle. 

Jag läser nu min sista termin och ska skriva ett examensarbete som handlar om genus och 

pedagogers bemötande gentemot flickor/pojkar. Jag skulle verkligen uppskatta om er förskola 

ville delta i två korta videoobservationer som jag tänker ska utspela sig under en vanlig 

samling. Anledningen till varför jag valt att skriva om just det här ämnet är för att genus blir 

ett mer och mer aktuellt ämne och det vore intressant tycker jag att få veta hur vi människor 

påverkas av alla könsnormer som finns och om man kan få syn på det genom att observera 

det. Jag tänkte att jag skulle förklara lite närmare vad arbetet går ut på och vad det innebär. 

Tanken från mig är att använda mig av videoinspelning och observera ett två korta samlingar 

tillsammans med barn och pedagoger för att kunna se eventuella skillnader i pedagogernas 

bemötande gentemot flickor/pojkar. Jag kommer enbart använda materialet i forskningssyfte 

för mitt arbete och det inspelade materialet kommer att bearbetas endast av mig och inte ses 

av någon annan och jag kommer naturligtvis inte använda några namn på personer eller 

förskolans namn i arbetet. Det insamlade materialet från videoinspelningarna kommer efter 

avslutad studie lämnas in till Högskolan i Gävle för förvaring på säker plats under två år för 

att sedan förstöras. 

Jag hoppas på att någon/några pedagoger på er förskola skulle vilja delta i arbetet. Hör gärna 

av er i så fall! 

Med vänlig hälsning 

Caroline Olsson 

Kontaktuppgifter 

Caroline Olsson 

Mail: ofk11con@student.hig.se… 

 

Handledare: Åsa Carlsson:  

Mail: asa.carlsson@hig.se 
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Bilaga 3: Tillståndsblankett till vårdnadshavare 

 

 

Akademin för utbildning och Ekonomi 

Till vårdnadshavare för…………. (barnets namn) 

Jag heter Caroline Olsson och studerar till förskollärare vid högskolan i Gävle. 

Jag är nu inne på min sista termin och ska skriva ett examensarbete som handlar om genus 

och pedagogers bemötande gentemot flickor/pojkar. Tanken från mig är att använda mig av 

videoinspelning och observera ett par korta samlingar tillsammans med barn och pedagoger 

för att kunna se eventuella skillnader i pedagogernas bemötande gentemot flickor/pojkar. Det 

inspelade materialet kommer att bearbetas endast av mig och inte ses av någon annan och inga 

namn kommer att förekomma i uppsatsen. Inspelningen kommer sedan att raderas när arbetet 

är slutfört. 

Jag kommer endast att göra inspelningar av de barn vars vårdnadshavare har gett tillstånd att 

delta. 

Med vänlig hälsning 

Caroline Olsson 

 

Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i videoinspelningar som används i 

undervisningssyfte. 

 

Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar i videoinspelningar. 

Vårdnadshavare   Vårdnadshavare 

 

………………………………….  …………………………………… 

 


