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Sammanfattning 
I läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) står att förskolan ska behandla alla barn som 

individer. Alla som arbetar inom förskola ska således arbeta med bland annat ur 

genusperspektiv. Genus är det socialt skapade könet (Svaleryd, 2002). Med det menas 

att vi formas av samhällets förväntningar på hur vi som kvinnor eller män ska vara.  

Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv se hur pedagogerna interagerar 

med barnen under förskolans frukost. Systematisk observation har skett vid frukosttid 

på två förskolor i en liten kommun i Mellansverige. Deltagarna i observationen är bland 

annat genuspedagog samt en förskollärare med uttalat intresse för genusarbete. 

Resultatet visar inte att pedagogerna använder flickor som hjälpfröknar eller stöttepelare 

för att lugna stökiga pojkar (Hedlin, 2006). Vid några situationer syns skillnad i 

förhållningssätt mot flickor respektive pojkar. I de flesta tillfällen får barnen 

ögonkontakt med pedagogerna. Övervägande är det pojkar vars ögonkontakt uteblir.  
 

Nyckelord: Genus, jämställdhet, förskola, interaktion, förhållningssätt, bemötande.  

 

 

 

 

 

 

 

Tack! 
Stort tack till min dotter. Utan dig vore jag ingenting. ”Något man gjort själv är att visa 

sin kärlek.” När tid kommer ska du få läsa detta arbete som tog så mycket tid från mys 

och kärlek. Jag hoppas att du någon dag kan förstå att jag gjort det för dig, för mig och 

för oss.  

 

Tack till mina kollegor, min familj, mina vänner som stöttat mig och peppat mig när det 

känts oövervinnerligt. Och Inga-Lill Stenberg, vilken tur att jag fick dig som min lokala 

lärarutbildare (llu). Du fick mig att våga prova på allt jag funderade på. Du tog mig på 

allvar. Det behövde jag. Till de förskolor där observationerna skedde, tack för att jag 

fick störa er! 

 

Tack till Åsa Carlsson på högskolan i Gävle som stått ut med mina dumma frågor.



 

 

Innehåll 

 

1. Inledning ................................................................................................................... 1 

2. Bakgrund .................................................................................................................. 3 
2.1 Begreppsförklaring ................................................................................................. 3 

2.1.1 Genus ............................................................................................................... 3 
2.1.2 Jämställdhet och Jämlikhet .............................................................................. 3 
2.1.3 Genusordning .................................................................................................. 4 

2.2 Styrdokument ......................................................................................................... 4 
2.3 Teorier och tidigare forskning ................................................................................ 7 

2.3.1 Jämställdhetsarbete i historien ......................................................................... 7 
2.3.2 Genuspedagoger .............................................................................................. 9 

2.3.3 Förväntningar .................................................................................................. 9 
2.3.4 Genus i förskolan ........................................................................................... 11 

3. Problemformulering, syfte och frågeställningar ......................................................... 13 

3.1 Problemformulering ............................................................................................. 13 
3.2 Syfte ...................................................................................................................... 13 

3.3 Frågeställningar .................................................................................................... 13 

4. Metod ...................................................................................................................... 13 

4.1 Val av metod ......................................................................................................... 14 
4.2 Urval ..................................................................................................................... 15 
4.3 Genomförande ................................................................................................. 16 

4.4 Etiska överväganden ............................................................................................. 18 
4.5 Reliabilitet/ Validitet ............................................................................................ 19 

5. Redovisning av observationer ................................................................................ 20 
5.1 Beskrivning av förskolorna .................................................................................. 20 

5.2 Finns det någon skillnad på hur barnen måste uttrycka att de behöver hjälp? ..... 21 
5.3 Kan jag se något användande av så kallade hjälpfröknar? ................................... 22 

5.4 Servar flickorna pojkarna och om de gör det, uppmuntras det av pedagogerna? . 23 
5.5 Möter pedagogerna blicken på både pojkar och flickor? ..................................... 23 
5.6 Är det någon skillnad på bemötande utifrån pedagogernas utbildning? .............. 23 

5.7 Hur tilltalar pedagogerna barnen? ........................................................................ 24 
5.8 Sammanfattning av resultat .................................................................................. 25 

6. Analys & diskussion ............................................................................................... 25 
6.1 Tjatande flickor..................................................................................................... 25 
6.2 Hjälpfröknar ......................................................................................................... 26 

6.3 Förväntades flickorna serva pojkarna? ................................................................. 26 

6.4 Utbildningens betydelse ....................................................................................... 27 
6.5 Ögonkontakt ......................................................................................................... 27 
6.6 Pedagogens tilltal till barnen ................................................................................ 28 

6.7 Att utvärdera sig själv ........................................................................................... 28 
6.8 Slutsats .................................................................................................................. 29 
6.9 Slutdiskussion ....................................................................................................... 29 

7. Metoddiskussion ..................................................................................................... 30 

8. Förslag till vidare forskning ................................................................................... 31 



 

 

9. Litteraturförteckning ............................................................................................... 32 

Bilagor ............................................................................................................................ 35 
 

 

 



 

1 

 

1. Inledning 

”I ett genuspedagogiskt arbete är det först och främst de vuxnas förhållningssätt och 

bemötande som fokuseras och först därefter börjar arbetet med barn och elever.” 

(Wahlgren, 2011, s. 15). Jag har arbetat i förskola och skola i ca 8 år och ansåg mig vara 

väldigt genusmedveten.   Enligt Hedlin (2006) finns det tendenser att pedagogerna som 

tror de kommit längst i sitt jämställdhetsarbete gör störst skillnad utifrån 

könstillhörighet. Detta blir särskilt intressant då en av förskollärarna i den här studien 

samt genuspedagogen anser sig ha stor kunskap kring bemötande ur ett 

genusperspektiv. Genusperspektiv innebär att förstå könet som socialt konstruerat. Mer 

allmänt att förstå att en flicka eller pojkes handlande inte beror på att de innehar ett visst 

kön utan att det är omgivningens förväntningar på hur du som tillhör ett visst kön bör 

agera.  Fortfarande idag finns många, skapade, förväntningar på flickor och pojkar 

(Hedlin, 2006; Gannerud, 2001; Johansson, 2008; Henkel & Tomicic, 2009). De som 

har dessa förväntningar är alla vi vuxna runtomkring barnen. Det är pedagogerna som 

anser att pojkar behöver få hjälp innan flickorna för pojkar kan ju inte vänta.  Det är 

mammor som anser att deras pojkar inte behöver lära sig hänga upp sina kläder på 

förskolan för de ska inte bli flickor.  Detta är dessa socialt skapade förväntningar på hur 

pojkar respektive flickor är som är genus (Henkel & Tomicic, 2009; Hedlin, 2006).   Då 

mitt intresse för genusfrågor alltid varit stort kan jag inte låta bli att välja det som 

inriktning på examensarbetet.  Det mest centrala verktyget en förskollärare har är sig 

själv och sitt förhållningssätt.  Alla säga sig ha ett bra förhållningssätt vilket gjorde mig 

mer intresserad av att gå mer in på djupet och med egna ögon se pedagogens interaktion 

med barnen.  

 

S. De Beauvoir tolkat av Bolin (2004) menar att ”Man föds inte till kvinna, man blir 

det”. Genus är det socialt konstruerade könet. Hur vi pedagoger bemöter barnen 

påverkar deras agerande och självkänsla (Henkel & Tomicic, 2009; Hedlin, 2006).  Då 

pedagogernas förhållningssätt och bemötande påverkar barnen till hög grad har jag valt 

att göra en observationsundersökning där jag observerat två olika förskolor i en liten 

kommun i Mellansverige. Denna kommun har en pedagogisk deklaration samt en 

publicerad verksamhetsidé som betonar vikten av ett bra förhållningssätt samt ett tydligt 

genusperspektiv. På en av förskolorna är kommunens enda genuspedagog anställd. På 

den andra förskolan finns förskollärare som tydligt beskrivit sitt intresse för 
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genusfrågor. Jag observerade bland annat dessa pedagoger när de åt frukost med barnen.  

Finns det en tydlig skillnad mellan genuspedagog och övriga pedagoger när det gäller 

interaktionen med barnen? Gör någon pedagog skillnad på barnen utifrån kön?  
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2. Bakgrund 

Under denna rubrik kommer de mest centrala begreppen behandlas, därefter följer 

tidigare forskning.  

 

2.1 Begreppsförklaring 

2.1.1 Genus 

Genus som begrepp kommer utifrån engelskans gender som betyder kön (Carl, 2012).  

Genus är ej könstillhörighet som sådan utan det socialt och kulturellt konstruerade 

könet. Ett socialt och kulturellt konstruerat kön skapas av omgivningens olika 

förväntningar på de könen beroende på normer. I realiteten kan det innebära att flickor 

uppfostras till att tycka om rosa och dockor och att pojkar leker med bilar etcetera men 

också om att ges olika värden och maktmöjligheter. Dessa föreställningar om vad som 

är kvinnligt respektive manligt är under ständig förändring (Henkel & Tomicic, 2009; 

Lenz Taguchi, Bodén, & Ohrlander, 2011; Giraldo & Colyar, 2009; Johansson, 2008; 

Hedlin, 2006; Månsson, 2000; Gannerud, 2001; Franck, 2007; Conell, 2002;Wahlgren, 

2011; Svaleryd, 2002; Wernersson, 2007; Davies,2003; Olofsson, 2007; Sigelman & 

Holtz, 2013). Genusforskning ser till olika aspekter såsom möjligheter och hinder 

utifrån de sociala och kulturella normer som finns i samhället. Tidigare har begreppet 

könsroll använts istället för genus. Enligt Lärarförbundet (1996) är en könsroll socialt 

och kulturellt betingade skillnader mellan män och kvinnor.  Begreppet könsroll ses 

dock som en roll vilken enbart den enskilda individen intar och blev enligt Svaleryd 

(2002) tvetydigt och begreppet genus formades. 

 

2.1.2 Jämställdhet och Jämlikhet 

Begreppen jämställdhet och jämlikhet blandas ofta ihop. Jämställdhet är balans mellan 

kvinnor och män som grupp. Jämlikhet är rättvisa, för individer, ekonomiskt, etniskt 

och socialt (Hedlin, 2006; Olofsson, 2007; Wahlgren, 2011; Svaleryd, 2002; Henkel & 

Tomicic, 2009). Jämlikhet kan ses som ett paraplybegrepp då det innehåller både 

jämställdhet och likabehandling (Wahlgren, 2011; Svaleryd, 2002). Jämställdhet kan 

delas upp i en kvalitativ och en kvantitativ dimension. Den kvantitativa jämställdheten 

handlar om jämn könsfördelning och kan räknas eller mätas. I förskolan kan det handla 
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om lika många pojkar respektive flickor vid matbordet eller att pojkar och flickor ska få 

svara på frågor varannan gång. Den kvantitativa jämställdheten räknas ofta i procent. 

Den kvalitativa jämställdheten innebär att pojkar och flickor ska ha samma rättigheter, 

möjligheter men också skyldigheter. Den kvalitativa jämställdheten går inte att räkna 

men kan synliggöras via undersökningar och frågeformulär etcetera (Hedlin, 2006; 

Wahlgren, 2011).  

Under senare år ersätts både jämställdhet och jämlikhet av ett samlingsnamn: 

likabehandling. År 2006 kom likabehandlingslagen och förskolor samt skolor ska ha 

aktuella likabehandlingsplaner som ska revideras varje år. Likabehandlingslagen 

innefattar bland annat jämställdhet, etnicitet och sexuell läggning (Wahlgren, 2011; 

Johansson, 2008). 

2.1.3 Genusordning 

I detta arbete kommer begreppet genusordning användas. Genusordning finns på olika 

nivåer. Det finns en symbolisk nivå där ordningen är vad som anses vara manligt 

respektive kvinnligt, det finns även den strukturella nivån som innebär ekonomiska och 

sociala aspekter. Könsstruktur eller genusstruktur är när samhället på något vis ordnas 

enligt ett speciellt könsmönster (Hedlin, 2006; Hedlin, 2010; Svaleryd, 2002; 

Johansson, 2008). Det kan vara att flickor det anses höra hemma i köket och att pojkar 

ska bygga och snickra. Det handlar om skillnader och likheter mellan könen men också 

om olika social klasser, kulturer och samhälleliga kontexter (Hedlin, 2006; Gannerud, 

2001;Hellman,2010). Ett exempel på kulturell och samhällelig kontext kan vara de 

yrken som ofta anses som könsbundna, tillexempel förskollärare. Den manliga 

förskolläraren får det svårt och måste försvara sitt agerande liksom den kvinnliga 

bilmekanikern får försvara sitt kunnande inför sina kunder.  Kunskaper eller egenskaper 

som anses som kvinnliga eller manliga är könsmärkta (Westberg Wohlgemuth, 1996 

refererad i Hedlin, 2006).  All klassificering enligt genusordningen beror på olika 

förväntningar och normer baserat på individens kön. Det kan vara så att en Barbie-

docka är en lägre betydande leksak när den ställs mot en radiostyrd bil. Det kan bero på 

att en Barbie-docka ses som något flickigt och radiostyrda bilen ses som något pojkigt 

och pojkar har högre rang än flickor.  

 

2.2 Styrdokument 
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Vad säger läroplanerna om arbetet kring genus i förskolan? Läroplanen för förskolan 

vilket är ett ramverk med strävansmål menar att: ”Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen 

samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i 

arbetet med barnen.”(Skolverket, 2010,s.4). 

   

Läroplanen vilar enligt Skolverket(2010) på demokratins grund.   Att verksamheten 

också ska främja alla barns utveckling är något som är väldigt centralt i läroplan för 

förskolan.  Att det är de vuxna som är förebilder och genom sitt förhållningssätt 

påverkar barnen står också redan under det första kapitlet i förskolans läroplan.   

Ingen individ ska diskrimineras i förskolan utifrån sitt kön eller liknande.  Alla ska ha 

samma förutsättningar att utvecklas: 

 

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

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

och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor 

och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och 

intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. (Skolverket, 2010, s.5). 

 

Förskolan ska vara likvärdig oavsett var i landet den finns.  Det ska således inte vara 

någon skillnad mellan två förskolor oavsett om det är samma förskolechef eller ej 

(Skolverket, 2010). Under kapitel 2 i förskolans läroplan finns olika mål uppräknade. 

Alla mål har kapitel 1s grundläggande värderingar om demokrati och alla individers lika 

rätt som bakgrund. Några av de uppräknade målen är tillsynes direkt aktuella för 

genusarbetet.  

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: 

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och 

oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning 

eller funktionsnedsättning, och 

• utvecklar sin identitet och känner trygghet i den. (Skolverket, 2010, s.8-9). 

 

Samarbete mellan förskola och hem måste också fungera. En tydlighet mellan förskola 

och hem där vi i förskolan ska visa förskolans mål och innehåll är viktig. I förskolans 
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mål och innehåll ingår jämlikhetsarbete. Dock står det inte något uttalat om just 

förskolans samarbete kring genus eller könsroller med hemmen i läroplanen.  

Förskolechefen har enligt läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) skyldighet att  

”upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera förskolans handlingsprogram för att 

förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling, 

såsom mobbning och rasistiska beteenden bland barn och anställda” (ibid, s. 16). 

Förskollärarens roll är framhävd i läroplanen för förskolan (ibid). Det är förskolläraren 

som har det största ansvaret i det dagliga arbetet på förskolan.  

 

Förutom läroplan för förskolan(Skolverket, 2010) så har även kommunen där den här 

studien genomförts en pedagogisk deklaration, som tillsammans med de övriga 

styrdokumenten utgör grunden för arbetet i förskolan.  Flickor och pojkars lika 

rättigheter betonas i detta dokument. Kommunen i fråga har även en verksamhetsidé 

publicerad på internet. Verksamhetsidén är enligt skrivelsen ett dokument där det står 

vad som ska göras i förskolans verksamhet. Vidare menar kommunen att allt som görs 

inom förskolan ska utgå ifrån denna verksamhetsidé. I verksamhetsidén står att alla 

förskolor i kommunen medvetet ska arbeta med ett genusperspektiv och att alla barn är 

unika individer.   

 

När barnen blivit 6 år har de flesta börjat i förskoleklass. Då gäller Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011). Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, lgr11, menar att:  

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. … Ingen 

ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana 

tendenser ska aktivt motverkas.  (s.7) 

  

Vidare menar Skolverket (ibid) att: 

 Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det 

sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och 

förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. 
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Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina 

intressen oberoende av könstillhörighet. (s.8) 

 

Båda läroplanerna, vilka förskola och förskoleklass ska arbeta utifrån, menar att alla 

människor har lika värde samt att de förtjänar att bemötas som individ inte utifrån vilket 

kön som hen har. I detta arbete blir det relevant då den här studien utförs i förskolor och 

undersöker interaktion mellan pedagog och barn.  

 

2.3 Teorier och tidigare forskning 

2.3.1 Jämställdhetsarbete i historien 

Vi har kommit en lång bit i Sverige när det gäller jämställdhetsarbete. Kvinnorörelsen 

inledes på 1700-talet och var då ett arbete för att få kvinnor att räknas som medborgare 

och därmed få samma rättigheter som männen (Wahlgren, 2011).  På 1800-talet fortsatte 

kampen för att kvinnorna skulle få räknas som myndiga och sluta räknas som mannens 

egendom.  Kvinnor har sedan 1920-talet fått gå i gymnasieskola (Hedlin, 2006). Dock 

ligger det enligt Hedlin (2006) fortfarande mycket värderingar kvar från förr såsom att 

män ska belönas för sitt arbete medan kvinnor förväntas ta hand om hem och barn i 

första hand och inte sätta karriären i första rummet. Enligt Wahlström (2003) är flickor 

fortfarande i nutid vana med att serva och hjälpa pojkar att varken de eller vi vuxna 

reagerar nämnvärt på när det sker. Idag har kvinnor och män i västvärlden formellt 

samma rättigheter men normer och möjlighet till makt är fortfarande inte jämställt 

(Wahlgren, 2011). Efter debatter under 1960-talet skrevs arbete med jämställdhet in i 

grundskolans läroplan 1970, Lgy 70 (Wahlgren, 2011). Lgy 70 ses också som grunden 

för det genuspedagogiska arbetet. En del av arbetet kring jämställdhet var att eleverna 

skulle arbeta kring sina egna attityder kring maskulinitet och femininet (Wahlgren, 

2011).  1974 infördes föräldraförsäkringen vilket innebar att både män och kvinnor fick 

vara hemma med sina barn (Henkel & Tomicic, 2009). I slutet av 1900-talet menar 

(Egidius, 2003) att jämställdhetsfrågan blev en fråga för hela samhället inte bara för 

feministerna som det till stor del varit tidigare.  

 

Ett av de mest omtalade genusarbeten som skett i svensk nutid är arbetet på förskolorna 

Björntomten och Tittmyran (Hedlin, 2006; Wahlström, 2003). Det startade som ett 

jämställdhetsprojekt kallat ”Flickor och pojkar i förskolan” med start år 1996 i 
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Gävleborgs län. När projektet inleddes var pedagogerna väldigt bestämda att ingen 

skillnad mellan könen gjordes på deras förskola.  Stämningen var enligt Wahlström 

(2003), som var förskolechef under projektets tid, fridfull och förskolan sågs som en 

lugn oas i dagens stressade vardag. Vidare menar Wahlström(ibid) att pedagogerna 

gärna såg andras fel men inte sina egna tillkortakommanden.  Det visade sig enligt 

Hedlin (2006) att desto längre man trodde sig kommit i jämställdhetsarbetet desto mer 

okunskap fanns och desto större skillnad gjordes beroende av könstillhörighet. 

Wahlström (2003) menar att det finns tre viktiga punkter/faser när det kommer till 

förändringsarbetet *Observera *Analysera *Förändra. Pedagogerna på förskolorna 

Björntomten och Tittmyran observerade, dokumenterade och filmade sig själva. 

Filmningen tog tid att vänja sig vid men ett papper på köksdörren var en början så att 

pedagogerna skulle kunna delge det de sett under dagen. De skrev således upp det de 

såg och tänkte på löpande under dagen. Det utvärderades sedan med plus och minus vad 

som var bra och vad som var dåligt ur genusperspektiv. Enligt Wahlström (ibid) tog det 

lång tid innan pedagogerna tog till sig att de faktiskt behandlade pojkar och flickor 

olika.  De många bortförklaringarna och nekande samt att fokus i dokumentation 

hamnade väldigt lätt på barnen gjorde det svårt att se pedagogernas agerande. Det fanns 

ingen klar handlingsplan för arbetet utan behovet fick styra processen. En viktig del var 

att få med föräldrarna i arbetet. Wahlström (ibid) berättar att det var svårt att få med alla 

föräldrar då de var ovana och osäkra inför det nya.  Pedagogerna berättade då tydligt att 

ett jämställdhetsarbete handlar om att vidga och bredda rollerna.  De berättade vad de 

sett i sina observationer och fick således med sig föräldrarna i det viktiga 

jämställdhetsarbetet.  

Observationerna visade stor skillnad på flickor respektive pojkars rolltagande och 

agerande i förskolan. Pojkar fick mer negativ uppmärksamhet än flickorna (Hedlin, 

2006; Wahlström, 2003).  Flickorna tränades till att bli duktiga flickor och deras nej 

togs inte med samma allvar som pojkarnas utan ansågs kunna förhandlas (Henkel & 

Tomicic, 2009).  Pojkarna fick hjälp på direkten men blev därefter ivägskickade snabbt. 

Det kommuniceras mer och med långa meningar med flickorna än pojkarna i detta 

projekt. Pojkarna förmanas eller får korta kommandon (Wahlström, 2003). Vid 

matbordet kunde det räcka med att stöna ”Öh!” för att pojkarna skulle få något serverat 

från flickorna vid bordet.  Flickorna blev här så kallade hjälpfröknar och servade 

pojkarna på alla möjliga sätt.  Pedagogerna i projektet talade ofta med flickorna men 

avbröt hela tiden samtalet för att säga till pojkarna. I och med att skillnaderna 
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synliggjordes kunde de börja arbeta med och problematisera de olika myter och normer 

som la grunden för pedagogernas agerande och förhållningssätt (Hedlin, 2006; 

Wahlström, 2003). Projektet varade i 3 år för att sedan gå vidare till skolor i Gävleborg 

(Svaleryd, 2002). Den förändring som gjordes tog tid.   

 

Arbete med jämställdhetsfrågor har pågått länge. Från arbetet med att alla ska få gå i 

skolan, rösta och vara sin egen person till arbetet som pågår idag dvs. att alla ska bli 

bemötta utifrån individ och inte utifrån könstillhörighet.   

2.3.2 Genuspedagoger 

Genuspedagogik har varit en högaktuell fråga under många år inom förskolan. I Sverige 

har vi flera lärare som vidareutbildat sig till specialiserade genuspedagoger. Det finns 

många lärare och pedagoger som läst vidare i feministisk teori och genusvetenskap på 

högskolor och universitet (Sandström et. Al, 2013; Lenz Taguchi, Bodén, & Ohrlander, 

2011). Utbildningen till genuspedagog lanserades 2002 (Wahlgren, 2011). Tanken var 

att genuspedagogerna skulle arbeta med att medvetandegöra sina kollegor kring deras 

förhållningssätt och bemötande gentemot könen. Genuspedagogerna skulle fungera som 

experter kring jämställdhet. Genuspedagoger som Wahlgren (ibid) intervjuat menar att 

det är svårt även för en genuspedagog att alltid vara medveten. De menar att vara 

medveten är att alltid vara på sin vakt och se om någon förväntar sig något utefter vilket 

kön personen som de samspelar med har (ibid). 

2.3.3 Förväntningar 

Enligt Svaleryd (2002) innebär arbetet med genus om medvetenhet kring omedvetna 

förväntningar och föreställningar. Vi har ofta olika föreställningar och om vad som är 

manligt och kvinnligt och således också olika förväntningar på vad de olika könen 

förväntas klara av (Hedlin, 2006; Svaleryd, 2002; Eidewald,2009; Hirdman, 

2001;Wahlgren, 2011;Olofsson, 2007; Tallberg Broman,2002). Många pedagoger 

hävdar bestämt att de bemöter barn utifrån individ och inte utefter kön (Svaleryd, 2002; 

Wahlgren, 2011; Hedlin, 2006). De hävdar att de inte har olika förväntningar på vad 

pojkar respektive flickor ska klara av eller hur de ska bete sig. Ärlemalm-Hagsér (2010) 

menar att många av pedagogerna har svårigheter att förstå begreppen genusstruktur och 

genuskoder samt hur de ska arbeta utifrån ett genusperspektiv. De olika föreställningar 

vi har på könen kan ärvas ner från fler generationer (Hirdman, 2001). Hedlin (2006) 
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talar om könsblindhetsdiket i de fall där man tror att kön inte har en betydelse och att 

det inte finns kulturella och sociala mönster som påverkar hur vi agerar. Det visar sig 

enligt Hedlin (ibid) rätt fort att så inte är fallet, vårt bemötande gentemot pojkar är ofta 

annorlunda mot hur flickor bemöts. 

 De könsstrukturer, oskrivna regler, som finns begränsar ofta handlingsutrymmet. 

Pojkar får inte tycka om normtypiska flicklekar. Flickor förväntas vara duktiga och 

snälla flickor som är till lags, lyder och inte tar plats (Wahlgren, 2011; Svaleryd, 2002; 

Hedlin, 2006; Olofsson, 2007; Månsson, 2000).  Vi har förväntningar på att flickor ska 

vara perfekta och högpresterande redan från födseln (Wahlström, 2003). Val görs ofta åt 

flickorna och ett nej tas inte lika allvarligt från en flicka som från en pojke. Pojkar 

förväntas och tillåts ta för sig, få experimentera och bryta mot vedertagna regler såsom 

ta hänsyn och lyssna på varandra (Hedlin, 2006; Svaleryd, 2002). Pedagogerna ger ofta 

omedelbart hjälp till pojkar men de tjatar på pojkar mer än på flickor. Flickorna måste 

be om hjälpen (Wahlström, 2003). Pojkar får också mer negativa budskap av 

pedagogerna. Pedagogerna förväntar sig negativa händelser kring pojkar (Hedlin, 2006; 

Svaleryd, 2002; Wahlström, 2003; Månsson,2000). Pojkar kan enligt Wahlström (2003) 

få höra sitt namn i negativ kontext i 35-75 gånger på en enda timme. Bemöts individen 

hela tiden med negativ bekräftelse så påverkas det egna jaget. Om individen hela tiden 

får höra att hen är dålig eller bråkig då blir hen bråkig och dålig (Wahlström, 2003).  

 

Vi tilltalar pojkarna med små korta, ofta fåstaviga, tillsägelser medan vi tar oss tid till 

att kommunicera med längre och beskrivande resonemang med flickorna. Det används 

helt andra ord när vi kommunicerar med flickor gentemot pojkar. Pojkarna är 

tillexempel inte ledsna utan de är arga etcetera (Henkel & Tomicic, 2009; Wahlström, 

2003). Pojkar i förskolan får också mindre ögonkontakt med pedagogerna än flickor får 

(Henkel & Tomicic, 2009; Wahlström, 2003). Olofsson (2007) menar dock att pojkar i 

skolan får mer ögonkontakt med läraren. I det stora hela samspelar vi mer med flickor 

än pojkar (Wahlström, 2003). Pojkpanik innebär att pedagogen hjälper pojkarna först 

för annars blir det kaos, tillexempel i påklädningssituationer.  Pojkarna sägs ha mer 

spring i benen och därför inte kan vänta på tillexempel längre förklaringar och 

tillsägelser (Henkel & Tomicic, 2009).  

Pojkar och flickor tillskrivs ofta olika egenskaper som de borde ha utefter deras kön 

(Hedlin, 2006). Män ses ofta duktiga som städar hemma medan kvinnor ses som 

okvinnliga om de inte städar. Det handlar enligt Hedlin (ibid) och Svaleryd (2002)om 
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omedvetet tolkande och tillskrivande utifrån befintliga könsstrukturer. Pojkar som är 

tysta eller flickor som är stökiga hamnar lätt mellan stolarna då de frångår de befintliga 

normerna (Wahlgren, 2011; Svaleryd, 2002; Henkel & Tomicic, 2009). Idag har flickor 

större möjlighet till könsöverskridande aktiviteter än pojkar (Wahlgren, 2011; Svaleryd, 

2002). Vi ser oftare en flicka göra typiska ”pojkaktiviteter” så som fotboll och ishockey 

än pojkar gör ”flickaktiviteter” så som dans och ridning. Pojkar som gör dåligt ifrån sig 

i tillexempel fotboll blir ofta retade för att de spelar som ”kärringar” dvs. det kvinnliga 

könet ses som något som gör dåligt ifrån sig och inte är lika stark och kunnig som 

mannen (Svaleryd, 2002; Henkel & Tomicic, 2009). Pojkar har självklart känslor men 

använder oftare liknelser till något konkret när de ska förklara dem (Svaleryd, 2002; 

Gens, 2002). I skolan förstärks ofta de traditionella könsrollerna ännu mer då flickorna 

förväntas ta mer ansvar än pojkarna och pojkarna tillåts vara slarviga (Wahlgren, 2011; 

Svaleryd, 2002).  

 

 

Det finns alltså förväntningar, skapade utifrån den sociala kontext vi befinner oss i, på 

de olika könen. Hur du ska agera samt hur du bemöts avgörs enligt dessa förväntningar 

av din könstillhörighet. Det handlar om allt från vad för kläder flickor förväntas ha till 

vilket kön som förväntas ta mest ansvar.  

2.3.4 Genus i förskolan 

Flickor fungerar som sagt ofta som hjälpfröknar, dvs. vi pedagoger förlitar oss på 

flickors hjälp. Det kan vara hjälp med att duka på bordet eller att hålla ordning på 

pojkarna som exemplet med stötdämpare. Flickor förväntas fortfarande idag vara de 

som fungerar som ”stötdämpare”. Pedagoger sätter medvetet varannan pojke och flicka 

(stötdämpare) för att slippa bråk (Hedlin, 2006; Svaleryd, 2002;Olofsson, 2007; Lenz 

Taguchi, Bodén, & Ohrlander, 2011; Wernersson, 2007; Wahlström, 2003; Gens, 2002). 

Flickorna får stå tillbaka och förväntas sköta sig oavsett vad som händer. Att flickor få 

stå tillbaka är vanligt i alla åldrar. Berge (1997 refererad i Hedlin 2006) benämner det 

som en kvinnlig omsorgsfälla. Hon menar att flickor ständigt förväntas uppmärksamma 

pojkars behov.  Flickor i sin tur blir ofta osynliga i stora grupper (Myndigheten för 

skolutveckling, 2004).  Asymmetriskt rollövertagande är ett begrepp som innebär att tar 

kvinnor ofta hänsyn till männen och deras verksamhet (Holmberg, 1993 refererad i 

Hedlin, 2006). Samhället är fortfarande idag till stor del konstruerat enligt manliga 
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normer och kvinnor förväntas till stor del anpassa sig efter männen (Hedlin, 2010; 

Hedlin, 2006). Pedagoger avbryter ofta det arbete de gör med flickorna för att hjälpa 

pojkarna med vad som kan ses som småsaker. Flickor uppmärksammas också ofta för 

vad de hjälper till med (Svaleryd, 2002; Wahlström, 2003). De får ofta springa ärenden 

åt pedagogerna likaväl som åt pojkarna. Pojkar som är duktiga blir inte hjälpfröknar, de 

får specialuppdrag (Olofsson, 2007). Enligt Svaleryd (2002) tilltalar vi oftare flickor i 

en anda av gemenskap ”nu ska vi” medan pojkar får ett individuellt bemötande ”nu ska 

du”. Flickor tilltalas med ett mjukt tonfall. 

 

Det finns många tillfällen då pedagoger delar upp barnen i pojk- och flickgrupper. 

Argument som används är bland annat att flickor ska ”få arbetsro” (Hedlin, 2006). Det 

finns en kritik riktad mot att dela upp utan att verkligen tänka igenom. Hedlin (ibid) 

menar att om en grupp delas in efter könstillhörighet för att flickorna ska få lugn så 

finns det andra saker som hela gruppen måste träna på. Det kan behövas träning kring 

attityder till varandra och aktivt lyssnande. Om barnen delas i grupper så måste 

pedagogen enligt Svaleryd(2002) fundera på varför och hur hen gör det och inte falla i 

fällan om att någon grupp är på ett visst sätt på grund av könstillhörighet (särtänkande).  

För att få kvalité i ett sådant arbete måste det finnas klar struktur, tydliga mål samt 

positivt tänkande. Arbete med könsuppdelade grupper innebär ofta arbete med 

kompensatorisk pedagogik, d.v.s. tanken att en individ måste kompensera för något den 

saknar (Svaleryd, 2002; Olofsson, 2007;  Lenz Taguchi, Bodén, & Ohrlander, 2011). 

Både flickor och pojkar har förmågor som behöver stärkas men inom olika områden 

(Olofsson, 2007; Lenz Taguchi, Bodén, & Ohrlander, 2011; Wahlström, 2003). Arbete i 

enskild grupp kan enligt Wahlström (2003) vara ett sätt att öva nya kunskaper och 

färdigheter medan det utövas i den gemensamma gruppen. En vanlig situation där det 

delas upp i enkönade grupper är vid lunchen. Flickorna får där träna på att ta för sig och 

”slipper” serva pojkarna, de kan börja äta mer då de inte hunnit med det när de servar 

pojkarna. Flickorna får se att de blir uppmärksammade som individer och kan känna 

trygghet. Pojkarna i sin tur får lära sig att inte alltid bli servade vid bordet samt att ta 

eget ansvar för det gemensamma som händer runtikring. Pojkarna får positiv 

förstärkning när de hjälper de andra vid bordet (ibid). 
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3. Problemformulering, syfte och 

frågeställningar 

3.1 Problemformulering 

 

Enligt Hedlin (2006) bemöts flickor och pojkar utefter en djupt rotad tanke kring att 

individen är på ett speciellt sätt beroende av vilket kön individen tillhör.   Om vi ser till 

Wahlströms (2003) erfarenheter från förskolorna Tittmyran och Björntomten visar det 

sig att många av pedagogerna tilltalar flickor med långa meningar medan pojkarna 

tilltalas med korta nästan befallande meningar. Ögonkontakten var enligt Wahlström 

(2003) och Hedlin (2006) nästan obefintlig mellan pojkar och pedagoger medan 

flickorna fick ögonkontakt ofta med pedagogerna.  Denna skillnad på bemötande är ofta 

ett osynligt problem i förskolan då det kanske inte märks vid första anblick.  

 

3.2 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att se om det finns någon skillnad på pedagogernas 

förhållningssätt mot pojkar respektive flickor i frukostsituationer och om så är fallet hur 

visar det sig?  

3.3 Frågeställningar 

 

1. Hur interagerar pedagogen med barnen via ögonkontakt och ord, finns det någon 

skillnad på pedagogens interaktion med pojkar och med flickor? 

2. Vad kräver pedagogerna att barnen bör göra för att få hjälp, finns det någon 

skillnad på vad som krävs av pojkar respektive av flickor? 

3. Uppmuntrar pedagogerna flickor att hjälpa till eller hjälpa andra barn? 

4. Är det någon skillnad på en utbildad genuspedagogs bemötande och en ”vanlig” 

förskollärares bemötande? Finns det andra yrkesgrupper på förskolorna och hur 

agerar de? 

 

4. Metod 
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I detta kapitel följer en kort genomgång av val av metod, insamling av data och urval av 

förskolor att bedriva undersökningen på. Det kommer även att tas i beaktande de etiska 

frågor som uppstår när en undersökning utförs. Sist i detta avsnitt analyseras arbetet 

utifrån reliabiliteten och valideten i detta.   

 

4.1 Val av metod  

Den här studien har genomförts enligt kvalitativ forskningsmetod. En kvalitativ 

forskningsmetod handlar mycket om den sociala kontext där insamlingen av data 

bedrivs. Individerna observerades i deras naturliga miljöer, då observatören kommer till 

deras förskolor (deltagarna) istället för att deltagarna kommer till observatören. Vid 

kvalitativ forskningsmetod ses den sociala verkligheten som något ständigt föränderligt. 

Vidare innebär kvalitativ forskningsmetod också ett tolkningsutrymme i studien vilket 

innebär bland annat att tonlägen och liknande tolkas (Kullberg, 2004; Bryman, 2011). 

Den undersökningsmetod som används är en systematisk observation. En systematisk 

observation är en observation med fasta och tydliga regler angående vad som ska 

observeras. Tiden under vilken observationen ska ske ska vara förutbestämd.  

 

Bryman(2011) menar att syftet med att göra en observation är att säkerställa ett 

beteende hos de observerade individerna. De som observeras kallas deltagare. Sex 

ickedeltagande observationer har genomförts på två olika förskolor. Ickedeltagande 

observationer är observationer där observatören inte deltar i aktiviteten utan sitter 

utanför (Bryman, 2011). Då interaktion ska undersökas anser jag det vara den mest 

relevanta metod för att få syn på äkta interaktion. Enkät och intervju med pedagogerna 

valdes bort, dels då Wahlström (2003) berättar om deras genusarbete och det motstånd 

pedagogerna på förskolorna Tittmyran och Björntomten gjorde till en början. Det är lätt 

att tro att pedagoger i förskolan självfallet arbetar efter devisen att alla barn är individer 

och alla barn behandlas lika oberoende av kön.  Enkät och intervju valdes även bort då 

Bryman (ibid) menar att det finns skillnad mellan vad en informant säger och hur 

informanten agerar. 

I den här studien utförs som sagt en systematisk observation då fokus ligger i hur 

pedagogerna bemöter barnet. Bemötandet kan innebära hur långa meningar barnet 

tilltalas med, hårt eller mjukt tonfall, befallande, tjatar pedagogen på barnet, ignoreras 

barnet, tittar pedagogen på barnet när de talar, finns det tecken på att pedagogen säger 
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till ett barn oftare även om andra barn agerar lika? Ett tydligt fokus samt att veta vad jag 

i rollen som observatör tittar efter är viktigt vid observationer  (Bryman, 2011). Bryman 

(ibid) menar att en observation utan fokus lätt blir kaosartad. Under genusarbetet på 

förskolorna Tittmyran och Björntomten missades till en början pedagogernas 

förhållningssätt när man reflekterade över de observationer som gjorts på förskolorna. 

Pedagogerna var enligt Wahlström (2003) upptagen med barnens agerande på filmerna.  

Den del av interaktionen som skedde enbart mellan barnen valdes bort i studien. I den 

här studien observeras den kvalitativa jämställdheten. En kvantitativ jämställdhet 

innebär den jämställdhet som kan mätas (Wahlgren, 2011; Hedlin, 2006). Kan ett mål 

mot jämställdhet som fokuserats enbart på den kvantitativa jämställdheten vara en 

belastning? Om pedagoger enbart räknar hur många gånger flickor respektive pojkar får 

ordet så missas förhållningssättet mot flickor och pojkar. Då det också är en viktig del i 

jämställdheten men långt ifrån allt. Wahlström (2003) menar att det finns tre viktiga 

punkter/faser när det kommer till förändringsarbetet *observera *analysera *förändra. 

De tre punkterna kan vara en stor och viktig del i att vara en bra förskollärare. Hela 

tiden ska vi fundera på vad barnen gör, vad de lär sig och varför. I arbetet ingår det att 

se till att barnen har en meningsfull vistelse hos oss på förskolan. För att återgå till 

inledningen av detta arbete ”Jag menar att vi måste se barnens agerande som ett svar 

på pedagogernas bemötande” (Wahlström, 2003, s. 39) Om reflektion aldrig sker kring 

mitt bemötande hur ska barnen då ha något bra att reagera på och således agera utifrån?   

 

 

4.2 Urval 

De förskolor på vilka observationerna är gjorda är tillfrågade utifrån två kriterier: uttalat 

arbete ur genusperspektiv samt min geografiska närhet. Alla förskolor ska enligt den 

pedagogiska deklaration och verksamhetsidén som finns i kommunen arbeta aktivt ur ett 

genusperspektiv. De pedagoger som observerats är de två som är representanter i den 

genusgrupp som finns inom den aktuella kommunen samt de övriga vuxna som 

medverkat vid frukoststunden. Dessa blev tillfrågade muntligt innan observationerna. 

Barnen som observerats är de vars vårdnadshavare lämnat tillstånd för observation samt 

att de ätit frukost på förskolan under observationstillfället.  

 

De två förskolorna, förskolan Krabban samt förskolan Sandslottet(fingerade namn), 

finns båda centralt i en liten kommun i Mellansverige. På förskolan Krabban arbetar 
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kommunens enda genuspedagog. Sin titel som genuspedagog fick hon då hon läst 10 

högskolepoäng, enligt tidigare poängsystem, genuspedagogik utöver sin 

förskollärarutbildning. Det är en förskola med fyra avdelningar, två 

småbarnsavdelningar där barn från 1-3 går samt två syskonavdelningar där barn 4-6 år 

går. På den observerade avdelningen går 4-6åringar. Det arbetar 3 pedagoger på den 

aktuella avdelningen, i studien har dock endast genuspedagogen observerats. Under 

frukosten på denna avdelning sitter det en pedagog vid varje bord och i olika rum. 

Bordet de sitter vid är ett ellipsformat bord och pedagogen sitter vid en av långsidorna 

med ryggen mot fönstret. På denna förskola tillagas frukosten av kökspersonalen och en 

av pedagogerna får hämta den varje morgon. Kökspersonalen diskar även efter 

frukostens slut.  

Förskolan Sandslottet är en singelavdelning det vill säga det är en avdelning totalt på 

förskolan. På förskolan går barn från 1-6 år. Det arbetar 4 olika pedagoger på förskolan. 

Den pedagog som främst observerats är förskolläraren Greta. Greta är förskolans 

representant i kommunens genusgrupp i vilken arbetas med just genus. Hon har även ett 

stort uttalat intresse för genusfrågor.   De övriga pedagoger som observerats är en 

förskollärare, barnskötare samt en outbildad vikarie. På förskolan Sandslottet sitter alla 

som äter frukost i ett och samma rum. De vuxna sitter vid ett stort ellipsformat bord 

med de minsta barnen bredvid sig. Blir det för många barn så sitter några barn vid ett 

cirkulärt eller ett kvadratiskt bord i samma rum. På denna förskola tillagas frukosten av 

pedagogerna. De diskar även själva efter frukostens slut.  

 

4.3 Genomförande 

Två observationer är genomförda vid genuspedagogens förskolan Krabban. Förskolan 

Sandslottet observerades fyra gånger.  Anledningen till att det blev olika många 

observationer är på grund av pedagogernas arbetstider och den tidsperiod 

observationerna skulle genomföras.  I början av terminen är det alltid många 

inskolningar och möten för pedagogerna på förskolan.  Observationer ska ske under en 

bestämd tidsrymd (Bryman, 2011). Observationerna genomfördes då det serverades 

frukost på förskolorna. Varje observation varade cirka 15-20 minuter. När de flesta 

barnen valde att lämna bordet eller de kom andra störningsmoment så avslutades 

observationerna.  

Som verktyg användes ett observationsprotokoll där det fanns chans att skriva vad som 

sades och inte bara visa på antalet gånger barn och pedagoger interagerar. Wahlström 
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(2003) med kollegor under projektet på förskolan tittmyran valde att använda sig av ett 

streckprotokoll. Ett streckprotokoll hade dock inte fått fram den kvalitativa 

jämställdheten som skulle observeras och således var det inte rätt metod för att uppnå 

syftet.  Bryman (2011) menar att utformningen av schema, mall eller protokoll där 

observatören ska registrera observationerna är ett viktigt steg. Protokollet tillverkades 

för hand med färgkodning för att tydliggöra och förenkla vilken ruta som det skulle 

skrivas i. Dessa protokoll provades på ena förskolan två gånger de användes i en riktig 

observation.   

Det som ska tas i beaktande enligt Bryman (2011) är vad och vem som ska observeras. I 

detta arbete observeras pedagoger som interagerar med barn. Då pedagogernas agerande 

är i fokus observeras ej interaktionen mellan barnen. För observationsprotokollets 

utformande innebar detta att pedagogerna fick större rutor (se bilaga 1).   En 

föreställning om att max sex barn skulle observeras på en och samma gång gjorde att 

jag vid några tillfällen fick tänka om angående observationsprotokollet. På ena 

förskolan en av dagarna var det 12 barn till frukost. Fokus lades då på det bordet där 

pedagogerna satt samt om det var något skrevs det på kollegieblocket vid sidan av.  

Innan frukosten fanns information om hur många barn som skulle delta vilket gjorde att 

tid fanns till att göra spalter på kollegieblocket där det kunde skrivas vad de övriga 

barnen sade. Jag deltog inte vid frukostbordet vilket innebär att jag är en icke-

deltagande observatör (ibid). Det innebär att observatören ej får delta i verksamheten. 

Att inte säga till barnen eller svara på deras frågor var för mig väldigt svårt. En önskan 

fanns om att få spela in eller filma och således kunnat vara med vid frukosten men det 

gick inte på grund av sekretess.  

 

Efter observationerna byttes några ord med en av pedagogerna för att förhöra mig om 

det finns speciella omständigheter kring något av barnen.  Att inte samtala kring barnen 

innan observationen är då jag inte vill att pedagogen ska ändra sitt beteende mot det 

barnet. En fråga kan vara ledande och därför väljer jag att inte ställa någon fråga om 

barnen innan.  Både observatören och pedagogerna kan påverkas. Observatören genom 

det svar hen får, pedagogen genom att hen får frågan och måste tänka till.  

 

Då observationerna var genomförda valde renskrevs observationerna så jag kunde ta 

med så mycket jag kom ihåg utöver det jag fått med på protokollet. Jag har valt ut några 

händelser för att belysa ett visst beteende hos främst pedagoger. Det beteende är bland 
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annat ögonkontakt med barnen, hur långa meningar barnen tilltalas med, om barnen 

måste tjata till sig hjälp eller får hjälp utan att behöva be om den och om det finns 

tendenser till att flickorna blir behandlade som så kallade hjälpfröknar.  Allt kan inte 

redovisas då det hade varit tråkigt och ointressant att läsa. Det hade även blivit en 

väldigt lång redovisning.   

 

4.4 Etiska överväganden 

I studien har vetenskapsrådets riktlinjer följts (Vetenskapsrådet, 2002). 

Individskyddskravet innebär att individen ska skyddas från otillbörlig insyn samt mot 

fysiska och psykiska påfrestningar. Individskyddskravet delas upp i fyra delar: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att deltagarna ska få information i god tid om studien. 

Redan i maj-juni 2014 skickades epost till de förskollärare jag ville ha med i studien. 

Förskollärarna fick själva välja om de ville vara med i studien och det att det var okej att 

ändra sig angående deltagandet.  Då syftet är att se hur förskollärarna interagerade med 

barnen valdes det enbart att skriva att arbetet innefattar kommunikation och genus med 

fokus på förskollärarnas kommunikation med barnen. Några mer ingående detaljer om 

vad fokus låg avslöjades ej innan observationen för att ej äventyra resultatet. De 

observerade förskollärarna fick veta lite mer i detalj vad som observerats då sista 

observationen på respektive förskola var gjord.   

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna måste lämna samtycke till att jag som utför 

studien ska få inhämta information om och kring dem. När det gäller barn under 15 år så 

är det vårdnadshavarna som ska lämna samtycke till i detta fall att jag får observera 

deras barn.  Jag lämnade ut samtyckesformulär (bilaga 2). Då fler av barnens 

vårdnadshavare har svenska som andra språk lämnade jag även ut informationen på 

arabiska(bilaga 3). Översättningen gjordes av en kollega till mig som är van att skriva 

information till vårdnadshavare på arabiska. Jag kunde därför känna mig trygg i att 

översättningen överensstämde med vad jag ville få fram. Jag förklarade att det inte 

främst var barnens agerande jag skulle observera. Jag förklarade även att ingen 

information ang. individens namn eller förskola skulle framkomma.  
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Konfidentialitetskravet innebär att jag som samlar in information/data inte kommer röja 

individens identitet. Jag avslöjar inget namn, alla namn är fingerade. Barnens ålder är 

ungefärlig då jag anser att det inte är det mest väsentliga i min undersökning.  Jag 

nämner inte på vilken förskola, i vilken kommun eller i vilket län jag har gjort min 

undersökning. Jag har även valt att inte skriva ut referens till kommunens 

verksamhetsidé och pedagogiska deklaration då det direkt kommer röja vilken kommun 

det är jag observerat i. Samtyckesformulären jag har samlat in och de ses enbart av mig 

och finns inlåsta i ett kassaskåp och förstörs efter examensarbetets godkännande. Mina 

observationsprotokoll innehåller inga namn på varken barn eller pedagog. Jag har inte 

fotograferat varken barn, pedagog eller miljö på någon av förskolorna.  Ingen som helst 

teknisk registreringsutrustning såsom videokamera, ljudinspelning eller annat har 

använts. Ingen kan således se eller höra var jag observerat.  

 

Nyttjandekravet innebär att den insamlade data jag har inte får användas i något annat 

syfte än just detta examensarbete. Insamlad data får heller inte ligga till grund för något 

beslut eller åtgärd.  Observationsprotokollen (rådata) kommer finnas hos Högskolan i 

Gävle i ett år och inte lämnas ut till de observerade pedagogerna.   

 

4.5 Reliabilitet/ Validitet 

Reliabilitet kan översättas som tillförlighet (Bryman, 2011). Då jag känner alla 

pedagoger som observerats har jag funderat på min objektivitet och om reliabiliteten 

påverkas av relationen till deltagarna.  I mindre städer blir det svårt att vara helt objektiv 

då det ofta finns en relation till deltagarna i observationen. Jag har försökt se bortom 

mina personliga relationer och inte tagit bort något som jag anser pedagogerna gör fel 

utifrån aktuell forskning. Reliabiliteten förstärks enligt Bryman (ibid) då 

observationerna görs av samma observatör vid alla tillfällen. Jag har valt att avbryta 

mina observationer då jag känner att min uppmärksamhet brister såsom när fler barn 

kommit in eller lämnat bordet. Jag har även ställt in observationer då jag inte varit frisk 

nog att kunna lita på att jag ska kunna hålla mig uppmärksam på det jag ska observera.  

Bryman (ibid) menar att även om beteendet observeras kan ingen veta de 

bakomliggande orsakerna till beteendet. Kan jag då påstå att min undersökning har 

reliabilitet?  

Reliabiliteten påverkas av att observatören är synlig för deltagarna. Under 

observationstillfällena tycker jag mig se att pedagogerna till en början märker av mig 
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men sen tänker de inte på mig. Jag kan inte se att de ändrar beteende märkvärt av att jag 

är där. Vid en observation tyckte jag mig märka en märkbar förändring i beteendet. Jag 

valde att utesluta den observationen i min sammanställning för att kunna leverera en 

undersökning med god reliabilitet.   

Validitet är enligt Bryman (ibid) ett begrepp som ser till om studien verkligen mäter det 

den sagt den ska mäta.  Jag anser mig ha mätt interaktion mellan pedagoger barn ur ett 

genusperspektiv då jag sett till hur pedagogerna bemött barnen utifrån de förväntningar 

de har på de olika könen. Det som observerats är ögonkontakt vid konversationer, korta 

eller långa meningar, om pedagogerna använder sig av flickor som hjälpfröknar 

etcetera. Jag har dock valt bort några aspekter på interaktion utifrån exempel kvantitativ 

jämställdhet. Det har således inte räknats hur många gånger pedagogerna pratar med 

pojkar eller flickor etcetera. En studie i kvantitativ jämställdhet har inte utförts och inte 

all interaktion har blivit antecknade under observationen. Det kan vara där pedagogerna 

samtalar med ett barn om samma ämne under en längre tid eller när pedagogerna 

samtalar med varandra.  Jag anser mig dock fått bra svar på mina frågor genom 

observationerna.  

 

5. Redovisning av observationer  

 

Här redovisas korta stycken utifrån mina observationer. I beskrivningen av barn och 

pedagoger använder jag fingerade namn. Under vissa rubriker har jag flera 

observationer. Observationerna är därför numrerade löpande.  

 

5.1 Beskrivning av förskolorna 

Det är lite olika hur det ser ut på förskolorna vid frukostserveringen. Förskolan 

Sandslottet, som är en så kallad singelavdelning dvs. det är en avdelning som utgör hela 

förskolan, gör all frukost själv. De sitter minst två pedagoger med alla barn. Blir det för 

många så de inte ryms kring det ellipsformade bordet så sitter barnen vid något av de 

mindre borden som finns i rummet.  När de ska äta säger de en liten ramsa innan de 

börjar äta ”händerna i knät, varsågod och ät, tack”, denna ramsa gör de gemensamt vid 

borden. Alla barn ska också säga ”tack för frukosten” samtidigt som de klappar 

stavelserna. 
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Förskolan Krabban, en större förskola med fler avdelningar, får frukostmaten på en 

vagn som de hämtar i förskolans kök. Det sitter en pedagog vid varje bord och borden 

står i olika rum.  De säger "varsågoda" när de börjar frukosten men ingen direkt rutin 

verkar finnas när de får gå från bordet.  

 

5.2 Finns det någon skillnad på hur barnen måste uttrycka att de 

behöver hjälp? 

1. Under min första observation sitter det sex barn samt två pedagoger, båda 

förskollärare, vid frukostbordet på förskolan Sandslottet. Vid denna observation sitter 

det två jämnåriga barn (3,5-4 år) mittemot varandra på kortsidorna på det ellipsformade 

bordet.  En pojke, Karl, och en flicka, Siri.  Mittemot varandra sitter också 

förskollärarna Greta och Maja med varsin 2-åring, Henrik och Linda, till vänster om sig. 

Det finns två barn till här denna morgon, Liam, pojke i 5års åldern. Liam sitter mellan 

Siri och Maja. Mellan Greta och Karl sitter det en flicka, Amelia. 

Alla barn får hjälp att ta för sig av morgonens frukost som denna dag består av fil och 

flingor. Efter det sitter de och äter samt småpratar sinsemellan.  

Efter en stund tittar en av förskollärarna, Greta, på Karl. Då Karl sitter med ryggen mot 

mig så ser jag inte vad han gör för miner.  

Greta till karl: ”Vill du ha en mjuk eller hård smörgås?” 

Karl pekar på den hårda.  

Greta räcker fram brödkorgen: ”vilken hård du vill ha?”  

Karl pekar på en sort. 

Greta ger honom smörgåsen samt en smörkniv med smör på.  

Efter en stund vill även Siri ha en smörgås.  

Hon försöker upprepade gånger att få uppmärksamheten från pedagogerna genom att 

ropa den ena pedagogens namn: ”Greta, Greta, Greta”.  

Till slut så reagerar pedagogen på flickans verbala tillrop och hjälper flickan att få 

smörgås. Under denna tid finns det ögonkontakt mellan Greta och Siri. 

 

Frukosten fortskrider. Även den yngre pojken Henrik får upprepade gånger hjälp av 

Greta genom att peka på något medan jämnåriga Linda måste göra sig hörd för att få 

hjälp av Maja.  
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2. Vid samtliga sex observationer får barnen hjälp av pedagogerna att ta för sig vid 

frukostens början. Beroende på ålder och förmåga får de olika hjälp.  

 

3. Genuspedagogen Hulda hjälper ett barn, Linus, med smörgåsen.  Ett annat barn, 

Simon, vill ha hjälp.  

Simon: ”jag vill ha smörgås.”  

Hulda reagerar inte på Simon uttalande då hon hjälper Linus.  

Hulda till Linus: ”Jag brukar använda kaviaren till att limma ihop äggen med 

smörgåsen.” 

Hulda till Simon: ”Nu kan jag hjälpa dig. Mjuk eller hård?” (Håller fram brödkorgen). 

 

5.3 Kan jag se något användande av så kallade hjälpfröknar? 

 

4. Hulda som är genuspedagog och förskollärare på förskolan Krabban märker att de 

glömt äggdelaren. Hon ber därför Oddvar, pojke 5 år, att hämta den. 

 Han blir tillsynes glad och hjälper gärna till. 

 Hulda försöker guida honom vart den är men de hittar ingen äggdelare.  

 Senare under samma frukost tar det lite för lång tid för ett av barnen att bre. 

 Hulda ber återigen Oddvar att hämta en sak, denna gång en smörkniv.  

Oddvar hoppar av stolen och hämtar en smörkniv.  

Senare ringer telefonen.  

Då Hulda är själv som vuxen i rummet ber hon Oddvar hämta telefonen som ringer. 

Han gör det återigen utan några protester.  

 

5. Under min andra observation på förskolan sitter Hulda med fyra barn kring 

frukostbordet, två flickor och två pojkar. 

Hulda till Millan, flicka 5år:” vill du ha mjölk och flingor?” 

Millan nickar. 

Hulda: ”men oj jag glömde flingorna, Millan kan du hämta? ” 

Millan går och hämtar flingorna som hon verkar veta precis var de finns.  

Strax efter frågar Vera, flicka 5år:” kan jag hämta kniv?” 

Hulda: ”Ja gör det.” 

Senare under samma frukost behöver Hulda gå och hämta något från rummet bredvid. 

Direkt när Hulda lämnat rummet händer följande: 
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Bertil, pojke 5 år, i skämtsam ton till Millan: ”Millan, vill du vara fröken?” 

 

5.4 Servar flickorna pojkarna och om de gör det, uppmuntras det 

av pedagogerna? 

 

6. På förskolan Sandslottet har barnen börjat tacka för frukosten. 

 Lille Henrik, pojke 2 år gammal, har klappat sin ramsa ”tack för frukosten” och reser 

sig nu i barnstolen.  

Gunlög, flicka 4 år, är snabbt framme med sin stol för att hjälpa Henrik att klättra ner på 

golvet. Henrik vågar inte riktigt utan ser lättad ut när förskolläraren Greta kommer och 

hjälper honom ner.  

 

7. Lille Henrik, pojke 2 år, äter dåligt och verkar inte så intresserad av frukosten denna 

morgon. Vid det ellipsformade bordet på förskolan Sandslottet sitter det 5 barn. Henrik 

sitter bredvid förskolläraren Greta, Henriks storebror Karl, pojke 5 år, sitter vid det 

runda bordet i samma rum.   

Greta till Henrik: ”Nu får du knapra på din smörgås.” 

Greta vänder sig mot storebror Karl: ”Har ni ätit något hemma? ” 

Karl: ”smörgås.” 

 

 

5.5 Möter pedagogerna blicken på både pojkar och flickor? 

8. Under observationerna tittar jag på om pedagogen ser på barnet när de tilltalar det. 

Övervägande ser pedagogerna på alla barn. De gånger det är tydligt att pedagogen inte 

ser på barnet är det pojkar pedagogen talar till. Endast vid två tillfällen märker jag 

tydligt att barnskötaren Berit ej ser på en flicka.  

 

5.6 Är det någon skillnad på bemötande utifrån pedagogernas 

utbildning? 

9. På förskolan Sandslottet är det återigen dags för frukost.  Bredvid den outbildade 

vikarien Sigrid sitter Charles, pojke 4 år och på andra sidan Esther, flicka 2 år.  

Dagens frukost består av gröt och Charles behöver hjälp att nå mjölken.   
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Utan att titta på Charles skickar Sigrid den lilla mjölkkannan till honom: ”Här!” 

 Förskolläraren Greta som sitter snett mittemot Charles ser att det börjar bli lite mycket 

mjölk i Henriks, pojke 2år, tallrik.  

Greta till Henrik: ”Oj, nu blev det mycket.” 

Sigrid till Charles med hård ton och utan att titta på pojken: ”Nu räcker det!!” 

Sigrid tar av Charles kannan och hjälper honom att få rätt mängd med mjölk i tallriken.  

 

Lite senare under samma frukost: 

Sigrid till Esther med väldigt mjuk röst, armen vilande på Esthers rygg: ”Vill du ha mer 

vatten Esther? ” 

Esther: ”Nä, jag är kissnödig.” 

 

10. Under observationerna på förskolan Krabban sitter olika barn bredvid 

genuspedagogen Hulda. Ena frukosten var det Agnes, flicka 5 år. De pratar allmänt om 

en spruta Agnes tagit dagen innan och som hon upplever sig ha ont av.  Under samma 

observation pratar Hulda med alla barn, fyra stycken pojkar och två stycken flickor om 

bastubad. Jag upplever inte att hon vänder sig mot ett speciellt barn eller kön.  

 

5.7 Hur tilltalar pedagogerna barnen? 

11. På förskolan Krabban sitter pojken Einar bredvid genuspedagogen Hulda. Idag är 

Einar lite trött och orkar inte bre smörgåsen. Innan detta ögonblick har Einar fått hjälp 

av Hulda att bre smörgåsen en gång. 

Einar: ”Kan du bre´ åt mig?” 

Hulda (med tillgjord röst): ”Ja om du är så svaaag att du inte orkar.” 

Einar: ”Nä, jag är sååå trött.”  

 

12. På förskolan Sandslottet är det dags för grötfrukost. Förskolläraren Greta ser till att 

alla barn får något på tallriken.  

Greta till Hilmer, pojke 5 år: ”ska jag eller ska du? ” 

Hilmer nickar och tar för sig av gröten.  

Greta: ”vill du ha kanel?” 

Hilmer: ”jag vill ha mjölk först. ” 

Greta till Hilmer: ”gröten är jättevarm” (hjälper honom flytta skålen till nästa barn) 

Greta till Frida, flicka 4 år: ”Vill du ha hjälp eller vill du själv? ” 
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Frida nickar när Greta säger själv.  

 

 

 

5.8 Sammanfattning av resultat 

 Utifrån mina observationer kan jag inte se något användande av flickor som 

hjälpfröknar.  

 Vid ett tillfälle hjälper en flicka en pojke. 

 Endast en pedagog, outbildad vikarie, tilltalade pojkar med korta meningar men 

tilltalade flickor med långa, beskrivande meningar.  

 Till största delen bemöttes barnen med ögonkontakt. I de fall det inte gjordes var 

det övervägande i interaktion pojkar.  

 Flickorna fick generellt under en observation upprepande påtala att de behövde 

hjälp medan pojkarna endast behövde peka på brödkorgen för att få hjälp. 

 Generellt bemöttes flickor och pojkar med liknande förhållningssätt.  

 

 

6. Analys & diskussion 

Under denna rubrik analyseras och diskuteras resultaten från observationerna med hjälp 

av tidigare forskning.  

 

6.1 Tjatande flickor 

I resultatet, observation nummer 1, får både Siri och Linda göra sig mer besvär för att få 

hjälp än pojkarna i samma observation. De måste upprepade gånger göra sig hörda för 

att få hjälp. Enligt Henkel och Tomicic (2009) hjälper pedagoger ofta pojkarna först för 

att pojkarna annars blir otåliga och rastlösa.  Jag upplever inte det som att de hjälper 

pojkarna först utan att de helt enkelt inte uppmärksammar flickorna.  Enligt Wahlgren 

(2011) och Svaleryd(2002) förväntas flickor kunna ta mer ansvar än pojkarna. Är det så 

att pedagogerna anser att flickorna har förmågan till att ta mer ansvar för sitt 

frukostintag och därmed kräver att de ska uttrycka sitt behov? Flickor förväntas be om 

hjälpen medan pojkar får den automatiskt (Wahlström, 2003). Om det är så kan det bero 

på att vi pedagoger i förskolorna till övervägande del är kvinnor? Har vi så djupt 
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inrotade könsstrukturer i oss att vi hjälper pojkar innan flickorna samt förväntar oss mer 

av flickorna?   

Denna observation kan även vara ett exempel på kompensatorisk pedagogik (Lenz 

Taguchi, Bodén, & Ohrlander, 2011; Olofsson, 2007; Svaleryd, 2002). Ett perspektiv på 

situationen kan vara att pedagogerna anser att flickorna behöver lära sig att uttrycka sig 

och ta plats vilket gör att de väntar med att hjälpa flickorna.  Skulle resultatet varit 

annorlunda om barnen delats upp efter kön? Hade flickorna fått hjälp snabbare och hade 

pojkarna varit tvungna att be om hjälpen?  

 

6.2 Hjälpfröknar 

När jag observerat de olika förskolorna har jag bland annat tittat efter om barnen 

förväntas hjälpa varandra eller pedagogerna. Enligt Hedlin (2006), Henkel och Tomicic 

(2009) och Svaleryd (2002) förväntas ofta flickor serva pojkarna och att flickorna 

placeras sitta mellan pojkarna för att agera buffert så det ska bli lugnt kring matbord och 

i samlingar etcetera. Inte i någon observation kan jag uttyda att någon flicka blivit 

placerad för att lugna pojkarna. Däremot sitter, vilket bör anses som av praktiskt skäl, 

de barn som behöver mest hjälp närmast pedagogerna på förskolan Krabban. På 

förskolan Krabban får en pojke hämta tre olika saker under samma frukost. Han satt 

närmast förskolläraren och genuspedagogen, i detta arbete kallad, Hulda.  Vid den andra 

observationen var det den flicka som satt närmast Hulda som fick i uppdrag att hämta 

det som saknades. Jag tolkar det därför som att det var placeringen av barnet som 

avgjorde och inte barnets könstillhörighet.  Hjälpfröken är ett av de absolut vanligaste 

begreppen jag hört när jag varit med och diskuterat genusfrågor. Då det är vanligt så är 

det inte helt omöjligt att pedagogerna tänkt extra noga på att inte använda flickorna som 

hjälpfröknar när jag är där och observerar.  

 

6.3 Förväntades flickorna serva pojkarna? 

 Flickor förväntas hjälpa och serva pojkar med mycket. Flickorna fastnar i den så 

kallade omsorgsfällan (Berge, 1997 refererad i Hedlin, 2006). I observation nummer 4 

så hjälper flickan, i resultatet kallad Gunlög, den yngre pojken genom att dra fram en 

stol som han kan klättra ner på när de är på väg att lämna bordet.  Om jag väljer att se 

det ur ett genusperspektiv där flickorna förväntas stå tillbaka för pojkarna, ett så kallat. 

asymmetriskt rollövertagandet (Holmberg, 1993 refererad i Hedlin, 2006).  Jag kan inte 
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se att flickan agerade pga. att det förväntades att flickan detta fall skulle hjälpa pojken. 

Finns det ett mönster av förlegade könsroller så bör ett förändringsarbete ske. Måhända 

hjälper hon pojkarna hela tiden? Eller måhända så hjälpte hon till med stolen denna 

gång för att hon stod närmast och ingen pedagog var i närheten. Det finns ytterligare ett 

tydligt exempel av någon som förväntas hjälpa till. Storebrodern förväntas ge svar på 

förskolläraren Gretas funderingar om varför lillebrodern inte åt. Även den situationen 

kan ifrågasätta genusordningen.  I detta fall var det en oskyldig fråga. Jag kan inte se 

något mönster i att flickor hjälper pojkar. Oftast tillfrågas pedagogerna om hjälp, barnen 

hjälper inte naturligt varandra eller tillfrågas att hjälpa varandra i någon större 

utsträckning.   

 

I observation 4 går pedagogen ut ur rummet. När inte pedagogen befinner sig i rummet 

kommenterar en av pojkarna till en av flickorna ”vill du vara fröken?”. Är det för att 

”fröken” som begrepp är så genuskodat? Det finns många genuskodade yrken och 

övervägande del av pedagogerna på förskolan är kvinnor.  En anledning kan också vara 

att flickan gärna vid rollek intar rollen som ”fröken”. 

 

 

6.4 Utbildningens betydelse 

Jag tycker mig kunna se skillnader mellan vilken utbildning respektive pedagog har, 

desto lägre utbildning att desto större skillnad på hur pojkar respektive flickor bemöts. 

Enligt läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) ska förskolläraren ha ett större ansvar 

för den pedagogiska verksamheten än till exempel barnskötare. Genuspedagogen ska 

enligt Wahlgren (2011) medvetandegöra sina kollegor om förhållningssätt och dylikt 

utifrån ett genusperspektiv. Görs detta?  I observation 8 kan vi se den outbildade 

vikariens bemötande av en pojke respektive en flicka. Det gjordes stora skillnader, 

flickan bemöttes med långa förklaringar på vad som hände medan pojken inte ens 

bemötes med en blick. Läroplanen ska alltid hållas som ett levande dokument.  

 

6.5 Ögonkontakt 

Henkel & Tomicic (2009)  och Wahlström (2003) menar att pojkar i förskolan får 

mindre ögonkontakt med pedagogerna än flickor får. Olofsson (2007) menar dock att 

pojkar i skolan får mer ögonkontakt med läraren. I förskolorna jag observerat möts de 



 

28 

 

flesta barn med ögonkontakt när de interagerar med en pedagog. Vid de tillfällen jag 

observerat att barnen inte blir bemötta med en blick har pojkar varit starkt 

överrepresenterade.  Det är inte ett återkommande bemötande i mer än ett fall. Det är 

den outbildade vikarien som under observation 9 inte bemöter pojken med blicken 

medan hon tittar djupt in i flickans ögon.  Det kan ifrågasättas om det hade varit ett 

annorlunda resultat om observationen gjorts med film som fångat allt eller om 

observationen gjorts på i förskoleklass.   Då det under observationerna varit flest pojkar 

som deltagit kan det vara en orsak till att pojkarna var överrepresenterade i detta fall.  

 

6.6 Pedagogens tilltal till barnen 

I observation nummer 9 kommer det fram en stor skillnad i tilltal pojken och flickan 

som sitter på varsin sida av pedagogen. Pojken får korta tilltal utan ögonkontakt. 

Flickan får mer utförliga förklaringar, ögonkontakt samt till och med en arm kring 

stolsryggen.  Observation nummer 11 visar att genuspedagogen skojar till det när 

pojken återigen inte orkar bre sin smörgås. Svaleryd (2002) menar att pojkars känslor 

inte tas på samma allvar utan oftast sätts i ett annat sammanhang och förklaras med 

liknelser. I denna situation skojar genuspedagogen bort pojkens trötthet.  I studien 

framkommer inte om genuspedagogen använder samma tilltal till en flicka.  

Förskolläraren i observation nummer 12 använder samma slags tilltal till både pojke och 

flicka. Det är dock en situation där alla barn ska få frukost och inte en enskild händelse. 

Måhända är det lättare att säga samma sak till alla barn oavsett kön när det ska 

upprepas.  

 

6.7 Att utvärdera sig själv 

Wahlström (2003) berättade om pedagogernas reaktioner när de inledde sitt 

genusprojekt på förskolan tittmyran. Pedagogerna hade svårt att ta till sig att de faktiskt 

behandlade barnen olika beroende på kön.  De såg gärna andras fel men ej sina egna 

tillkortakommanden.   Efter mina observationer samtalade jag kort med en av 

förskollärarna, i studien kallad Greta. Hon frågade vad jag sett, jag sa som det var att jag 

i min observation tyckte mig se att de behandlade barnen olika. Att pojkarna inte 

behövde säga till utan de fick hjälp fast de satt helt tysta och bara pekade. Hon kom med 

en massa olika förklaringar som att en av pojkarna behövde stärkas för att han var så 

blyg och osäker och därför så la de inte vikt vid att han talade. Samma barn satt under 
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observationen jag gjorde samma dag som detta samtal och härjade och skojade. Jag såg 

även att den yngsta pojken också fick hjälp fast han inte sa till utan bara pekade på 

brödkorgen. Jag tolkar det därför som att förskolläraren i den här studien försöker 

bortförklara sig.  Då jag inte känner barnen i fråga kan jag dock inte med säkerhet säga 

att så är fallet. Förhoppningsvis är detta samtal och det arbete som ni nu läser en grund 

för att få de att fundera över sitt förhållningssätt till de olika barnen.  För att göra en 

förändring måste någon påtala att det behövs en förändring.  

 

6.8 Slutsats 

Med hjälp av mina frågeställningar kan jag utifrån mitt resultat utläsa en liten skillnad i 

bemötande mot flickor respektive pojkar. I större delen av den här studien bemöts dock 

barnen lika oberoende av kön. Trots det kan det alltid bli bättre och genusarbetet måste 

hållas aktuellt. Upprepade gånger får pojkarna hjälp utan att behöva be om den medan 

flickorna måste ”tjata”. Den här studien visar att vid de flesta tillfällen möts alla barn 

med ögonkontakt och när det ej sker är det pojkar som inte får ögonkontakt med 

pedagogerna. Vid ett tillfälle tilltalas barnen med olika slags meningar. Pojken får korta 

ord medan flickan får långa meningar. Det går att utläsa en viss skillnad mellan de olika 

yrkeskategoriernas förhållningssätt. Den vuxna som skiljde mest på barnen utifrån 

könstillhörighet var i den här studien den outbildade vikarien och minst var 

genuspedagogen. Ingen tendens till att flickorna används av pedagogerna som 

”hjälpfröken” visas. Resultatet visar att det handlar mer om ålder och placering vid 

bordet som avgör vilken som tillfrågas när pedagogen har behov av hjälp. Utifrån 

resultatet går ej att utläsa några förväntningar på att pojkar ska servas av flickor.  Jag ser 

inga negativa förväntningar pojkarna. Då frukosten är en lugn och stillsam aktivitet kan 

jag inte låta bli att undra om resultatet hade varit annorlunda vid till exempel fri lek.   

 

6.9 Slutdiskussion 

Läroplanen ska vara vår ”bibel” och alltid finnas med som grund till allt vi gör på 

förskolan. Likabehandlingsplanerna, som måste finnas på varje förskola, syns inte lika 

mycket. Kan det ha att göra med den stora skillnaden? Jag anser att vi pedagoger i 

förskola och skola ständigt måste hålla dessa styrdokument vid liv för att kunna bli 

medvetna om hur vi agerar. Genustanken måste alltid finnas med i allt vi gör och 

diskussionerna kring genus måste hållas vid liv. Av alla pedagoger som jag observerade 
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var det endast en som inte gått den aktuella kommunens interna fortbildning kring 

genus. Ändå så gör de ”klassiska fel” som att inte titta på pojkarna när de får hjälp, 

pedagogerna hjälper pojkarna före flickorna och till och med avbryter när de hjälper 

flickor för att sedan hjälpa pojkarna. I vår förskollärarutbildning har vi haft en kurs på 

7,5 högskolepoäng kring genus och demokrati. Bör den delen av utbildningen bli större?  

Jag tycker mig inte se den ständiga genusdiskussionen utbildningen igenom som jag 

anser bör finnas.  Under förskollärarutbildningen bör studenterna ha en diskussion i 

varje ämne och varje kurs hur vi bemöter de olika individerna och hur förlegade 

fördomar ska motarbetas. Genusarbetet får inte ses som en tillfällig fluga som är 

avklarad bara en kurs i genus genomförts.  

 

 

7. Metoddiskussion 

 

Jag fick inte filma vilket begränsade valet av observationsmetod. Hade jag kunnat få ett 

annat resultat om jag fått filma? Att arbeta med filminspelning i en förskolegrupp kräver 

övning. I den här kommunen används inte bildupptagning med videokamera 

regelbundet. Jag hade därför behövt minst en eller två tillfällen för att göra barn och 

pedagoger bekväma med filminspelning och därför få ett resultat med reliabilitet. Nu 

fanns inte det möjlighet till att spela in varken med filmkamera eller med 

ljudupptagning.  Jag anser mig fått med tillräckligt av det jag velat observera. Det 

innebär att jag tycker mig kunnat fånga ögonkontakt när pedagogerna tilltalar barnen, 

om det är tilltal med enbart ett ord eller långa meningar. Jag tror mig kunna få liknande 

resultat även vid andra förskolor i samma kommun.  Då jag ej studerat utifrån 

kvantitativ jämställdhet så är det olika många pojkar respektive flickor som observerats. 

En mer omfattande studie, som även innefattar kvantitativ jämställdhet, hade jämnat ut 

den skillnaden och måhända gett ett annat resultat.  

 

Jag kom minst 15 minuter innan observationerna vilket gjorde att jag kunde förbereda 

mig inför observationen. Det gjorde att vid de tillfällen mer än sex barn deltog kunde 

jag rita upp fler rutor på ett papper bredvid mig. Jag skulle haft fler rutor under några 

observationer samt rutor för två pedagoger. Nu valde jag att skriva en bokstav vid varje 

observation för att kunna särskilja pedagogerna.  Observationsprotokollet hade kunnat 
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vara mer omfattande men storleken bör tas i beaktande. Med fler rutor hade det krävts 

större papper och därmed blivit svårhanterligt och krävt större plats vid observationerna. 

Även om jag fick göra tillägg till observationsprotokollet anser jag mig ha varit 

tillräckligt förberedd inför observationstillfällena.   

 

8. Förslag till vidare forskning 

 

I resultatet framkom en viss skillnad mellan de olika yrkeskategorierna. En mer 

omfattande studie kan innefatta observationer innan fortbildning inom genusfrågor, 

observationer under fortbildningen samt något år efter fortbildningen. Kan pedagogerna 

vidhålla ett bra förhållningssätt ur genusperspektiv även efter en utbildning? Även 

förskollärare under utbildning, strax efter utbildning och sedan några år efter utbildning 

kan vara ett perspektiv att forska ur.  Det skulle kunna vara en grund till hur 

utbildningen ska utformas samt vilket resultat utbildning ger.   

  

Baserat på resultatet finns det en knappt märkbar tendens till att pojkar ej möts med 

ögonkontakt vid interaktion med pedagoger. Olofsson (2007) menar att det är tvärtom i 

skolan. Ett intressant perspektiv på vidare forskning skulle därför vara att jämföra 

genusarbete utifrån de olika formerna av omsorg. Arbetas det lika på förskolor, 

förskoleklass, grundskolor och fritidshem, gymnasium och måhända även 

högskola/universitet?   
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Bilaga 2 

 
Akademin för utbildning 

och Ekonomi 

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

 

Jag heter Åsa Filipsson och studerar till förskollärare vid högskolan i Gävle. Nu går jag sista 

terminen och håller på att skriva examensarbete.  

 

Mitt examensarbete handlar om genus och jämställdhet och jag kommer några morgonar 

komma och observera när barnen äter frukost. Min observation sker med papper och penna.  

Inga namn på barnen nämns inte heller barnets förskola eller var förskolan ligger. Mitt fokus är 

att generellt se på interaktionen vid frukostbordet. Materialet kommer efter opponeringen att 

lämnas till kursansvarig lärare som medverkar till att materialet förstörs.  

 

Har du några frågor så är du välkommen att kontakta mig eller min handledare på högskolan i 

Gävle.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Åsa Filipsson 

Förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. 

Mail:  

 

Handledare: Åsa Carlsson 

Mail: 

 

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

Vänligen, kryssa I om ni ger ert tillstånd till observation eller ej. 

 

 

o Ja, jag ger tillstånd för observation av mitt barn 

o Nej, jag ger inte tillstånd. 
 

 
Vårdnadshavare   Vårdnadshavare 

 

 

…………………………….  …………………………… 
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Bilaga 3 

 الى ولي امر اسم الطفل /الطفلة ....................

اسمي اوسا فيليبسون ادرس السنة الاخيرة من 

  رياض الأطفال في جامعة يافلة .

مشروع تخرجي يناقش المساواة ومفهوم الذكورة 

على والأنوثة . حيث سأقوم بعمل بحث وتدقيق 

الأطفال عند تناولهم وجبة الفطور . ملاحظاتي 

ستكون كتابية لا تتضمن اسماء للأطفال او اسم 

  المدرسة او الروضة. 

تركيزي سيكون على كيفية تفاعل الأطفال حول 

المائدة. المادة توضع تحت التدقيق لتقدم بعد ذلك 

  للمسوؤل عن الكورس.

مراجعة للمزيد من المعلومات يرجى مراجعتي او 

مسؤوليتي عن الكورس في الجامعة على العنوان 

  الإلكتروني المدون في الأسفل .

 

 

  مع خالص تحياتي

 اوسا فيليبسون
Åsa Filipsson 

Förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle.  
Mail:  

  
Handledare: 

 
 

 


