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Sammanfattning 

Att motverka stereotypa könsroller är ett av flera uppdrag som förskolan har. Studiens syfte är att 

utifrån ett genusperspektiv undersöka hur pedagogerna bemöter flickor och pojkar i förskolans 

vuxenstyrda situationer men även att ta reda på hur pedagogerna ser på genus. Arbetet bygger på en 

empirisk undersökning med kvalitativa metoder där vi utfört observationer följt av intervjuer med 

pedagogerna. Detta för att få en djupare syn på hur synen på genusmedvetenhet kan se ut i förskolan. 

Med hjälp av pedagogernas tankar och reflektioner rörande genus bildar vi oss en uppfattning om hur 

detta kan ta sig uttryck i verksamheten och i bemötandet av flickor och pojkar.   

 

Studiens resultat visar att pedagogerna på den aktuella förskolan över lag visade en medvetenhet 

rörande genus dock mer i tanke än i handling. Detta var de alla överens om men efterfrågade yttre 

stöd och ökad kunskap inom ämnet. Vad vi kunde se var att pojkar är de som i större utsträckning får 

ta del av den negativa uppmärksamheten, framförallt under samlingen. Flickor uppmuntrades oftare 

till längre samtal och deltog på ett aktivt sätt i både samling och under måltider. Tidigare forskning 

har visat att detta ämne (genus) är i behov av större kunskap och vidare forskning. Även om 

pedagogerna är till viss del medvetna och försöker bemöta flickor och pojkar på ett jämställt sätt är 

det tydligt att detta är ett långsiktigt och krävande arbete. Det fordras av pedagogerna att de är insatta 

i vad det kan innebära att vara och agera genusmedvetet. 
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Förord 

 

Vår c-uppsats är ett examensarbete inom Pedagogik med didaktisk inriktning C, på lärarprogrammet 

vid Örebro universitet.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till pedagogerna som tog emot oss och tillät oss att observera dem i 

verksamheten samt att vi fick intervjua dem för vår fältstudie. Vi är väldigt tacksamma för att ni tog 

er tid och att ni delade med er av era tankar och åsikter till oss. 

 

Ett stort tack går även till vår handledare Matilda Wiklund. Vi har haft stor hjälp av din handledning 

och genom dina erfarenheter har du gett oss goda idéer under uppsatsens gång. Din feedback har 

kommit väl till pass bland annat i stunder då allt känts extra jobbigt. 

 

Vi vill även tacka våra studiekamrater som stöttat och kritiskt granskat vårt arbete under kursens 

gång. Ni har varit till stor hjälp och bidragit med många goda råd och idéer.  

 

Slutligen vill vi tacka våra familjer som ställt upp och stöttat oss genom hel processen. Det har varit 

påfrestande även för er och vi är evigt tacksamma för att ni har orkat med.    

 

Örebro universitet, höstterminen 2009     

 

Siri Boman och Fatima Åkerholm
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1. Inledning 

I förskolans uppdrag framgår bland annat att pedagogerna ska motverka stereotypa könsroller. Detta 

väckte frågan hos oss hur flickor och pojkar synliggörs i sin process mot en identitet? Vårt intresse 

för genus har utvecklats under en längre tid och lärarutbildningen har bidragit till att vi i dagsläget 

upplever det som viktigt att målmedvetet arbeta med genusfrågor. Detta bör ses som ett centralt 

begrepp i både förskolans verksamhet och samhället i stort.  

 

Dagligen möter de flesta barn förskolans vuxna och i dessa möten bör pedagogens roll genomsyras 

av ett genusperspektiv då denne genom sitt bemötande/förhållningssätt förmedlar en syn på hur 

flickor och pojkar bör vara. Förskolan är en mötesplats där barnen ingår i en genussocialiserande 

process och där pedagogerna har i uppgift att uppmuntra dem att pröva på olika aktiviteter oavsett 

könstillhörighet. Aktiviteter framställs och klassas allt för ofta som könskodade och överskrider man 

dessa kan man riskera att bli ifrågasatt (Olofsson 2007). Detta fenomen är något rapporten 

Jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) tar upp. Ett sätt att tolka individens agerande är att se det 

som socialt konstruerat. Det innebär att omgivningens reaktioner kan påverka hur barn men även 

vuxna förväntas och agerar, beroende av till exempel kön. Överskrids dessa förväntade roller styr 

vuxna omedvetet in barnet på ”rätt väg”. Detta skulle kunna tolkas som att kön betraktas som endast 

något biologiskt, att grunden till våra beteenden skulle ligga i att vi medfött agerar på olika sätt 

utifrån biologiska regler. Detta medför att barnet fråntas möjligheten att experimentera och utforska 

sin omvärld obehindrat och obegränsad oavsett kön. Att vara flicka respektive pojke är då en tyst 

överenskommelse hos de vuxna och barnen styrs omedvetet in i förväntade könskodade lekar. 

Barnen lever så upp till de vuxnas förväntningar och lär sig hur de ska agera utifrån det beteende 

som förväntas beroende på deras kön (Henkel 2006).  

 

Förskolan måste enligt läroplanen synliggöra alla, oavsett könstillhörighet (Lpfö 98). Pedagogerna 

måste därför ge alla barn utrymme att synas, uttrycka sig och få möjlighet att pröva på nya 

utmaningar, oavsett vilket kön de har (SOU 2006:75). Detta resonemang ligger till grund för vår 

studie. Vi är medvetna om att genusmedvetenhet hos pedagoger inte går att förverkliga över en dag. 

Dock menar vi att detta är något som vi redan under lärarutbildningen måste komma i kontakt med 

för att öka möjligheterna till att nå en förändring inom yrket. Ska man börja någonstans är lärarkåren 

en bra början. Läraren/pedagogen möter genom sitt yrkesverksamma liv många barn och har så ett 

ansvar att förmedla ett demokratiskt synsätt. I detta uppdrag ligger även att bemöta flickor och 
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pojkar lika oavsett kön. Att motverka traditionella könsmönster och tillåta flickor och pojkar att 

utveckla olika förmågor. Detta utan begränsning av stereotypa könsroller (Lpfö 98).  

Med detta som utgångspunkt har vi undersökt pedagogers bemötande och resonemang rörande genus 

för att försöka få svar på hur genusmedvetenhet kan ta sig uttryck i förskolans verksamhet.  
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2. Syfte 
Studiens syfte är att undersöka hur några pedagoger bemöter flickor och pojkar i förskolans 

vuxenstyrda situationer och detta tolkat utifrån genusperspektiv. Detta perspektiv innebär för oss och 

i denna studie att vi bär med oss den så kallade konstruktionskaraktären genom studiens gång. Det 

vill säga, samhällets påverkan och det socialas konstruktion av kön. Med denna utgångspunkt vill vi 

undersöka pedagogernas bemötande av barnen på en förskola i en medelstor stad i Sverige. För att 

fördjupa förståelsen är vi även intresserade av hur pedagogerna ser på betydelsen av genus i 

förskolan, på sin egen genusmedvetenhet och vad en sådan medvetenhet kan innebära för 

verksamheten.  

 

2.1 Våra frågeställningar 

 

 Hur bemöts flickor respektive pojkar av pedagogerna i förskolan? 

 

- Hur tilltalas flickor respektive pojkar av pedagogerna i förskolans vuxenstyrda 

aktiviteter? 

 

- Hur ser fördelningen av talutrymme mellan flickor och pojkar ut i vuxenstyrda 

aktiviteter? 

 

 Hur ser pedagogerna på genus? 

 

- Hur ser pedagogerna på betydelsen av genus i verksamheten? 

 

- Hur ser de på sin egen genusmedvetenhet? 

 

2.2 Undersökningens avgränsning 

Vårt intresse riktar sig mot att undersöka pedagogens genusmedvetenhet i förskolan. Avgränsningen 

innebär att vi kommer att undersöka hur pedagoger på en förskolas avdelning bemöter flickor och 

pojkar, vi ställer oss frågan hur pedagogernas genusmedvetenhet kan ta sig uttryck i verksamheten. 

Vi har även sökt svar på vad pedagogerna själva anser sig behöva för att utveckla ett genusmedvetet 

förhållningssätt i verksamheten. I vår studie har vi valt att endast fokusera på pedagogernas roll då 
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delegationen Jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) poängterar att det är hos pedagogen 

genusmedvetenheten bör införlivas för att denne vidare ska kunna förmedla ett jämställt 

förhållningssätt till barnen. Med utgångspunkt från tidigare forskning, rapporter samt litteratur vi 

tagit del av i vår studie rörande pedagogers bemötande och förhållningsätt mot flickor och pojkar i 

förskolan har det bidragit till att vi vill ta reda på hur det kan ta sig utryck i förskolans verksamhet i 

dag. Vi har även utgått från vad Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) säger rörande det uppdrag 

förskolan har, att aktivt motverka stereotypa könsroller i förskolans verksamhet, detta menar vi är 

viktigt att titta närmare på. Vi avgränsar vår undersökning genom att utgå från ett pedagogperspektiv 

i vår undersökning då vi studerar pedagogernas bemötande av flickor och pojkar men även deras 

resonemang rörande genus. Perspektivet fann vi även intressant och relevant för vår kommande 

yrkesroll. Därmed väljer vi bort barnperspektivet, dock med vetskapen att detta perspektiv antagligen 

hade gett oss en annan syn på pedagogernas bemötande av flickor och pojkar i förskolan.   

 

2.3 Tillvägagångssätt och disposition 

För att undersöka pedagogers förhållningssätt i mötet med flickor och pojkar i förskolan granskar vi i 

ett första steg vad tidigare forskning säger i ämnet. Vi har även gått igenom styrdokument, rapporter, 

samt övrig för oss relevant litteratur rörande genus. Genom en fältstudie på en förskolas avdelning 

söker vi förståelse för hur genusmedvetenheten kan ta sig uttryck i verksamheten men även hur det 

uppfattas av pedagogen.  

 

Inledningsvis presenterar vi vad tidigare forskning säger rörande kön och genus samt om förskolan 

och pedagogernas roll. Vidare följer en redogörelse för våra metodval och de avgränsningar vi valt 

att göra i den empiriska fältstudien. Efter detta följer en presentation av det resultat vi kommit fram 

till genom vår studie. Vi har valt att dela in resultatpresentationen i två steg där vi inleder med 

observationerna och sedan intervjuerna. I vår analys kopplar vi samman dessa båda steg via en 

analys utifrån ett antal begrepp vi grundat på tidigare forskning. Avslutningsvis diskuterar vi 

resultatet i relation till vad tidigare forskning har visat och lyfter fram likheter och olikheter med vår 

egen studie. Metoddiskussionen valde vi att placera sist i arbetet följt av förslag till fortsatt 

forskning. 

 

  



5 

 

3. Bakgrund  
Nedan presenteras tidigare forskning, rapporter samt relevant litteratur rörande de områden vi i vår 

studie valt att lägga fokus vid. Med pedagoger avser vi alla versamma personer i förskolan 

oberoende av utbildning. Kontinuerligt i texten kommer vi att skriva ut könen i den alfabetiska 

ordningen; flickor och pojkar. 

 

3.1 Kön och genus 

Vad som kategoriserar kön respektive genus är omdiskuterat och ämnet är inte enkelt. Enligt Judit 

Butler (2007) men även Yvonne Hirdman (2001) definieras kön och genus som skilda från varandra 

där begreppet genus fyller en funktion att lättare kunna visa på det sociala och kulturella skeendet i 

identitetsskapandets process. Det handlar därmed om hur man som individ agerar i olika 

sammanhang till skillnad från att ens agerande skulle bero helt av det kön man har. Skillnaden 

mellan genus och kön handlar då om omgivningens förväntningar kontra det biologiska könet vi föds 

med och som är svårt att förändra. 

 

Hirdman (2001) menar att själva ordet kön kan stå för så mycket och ofta uppfattas som orent. Vårt 

kön spelar en stor roll för hur vi kommer att leva våra liv eftersom omgivningens bemötande i så hög 

grad är beroende av vilket kön man har. Vidare menar Butler (2007) att benämning flicka/pojke i hög 

grad formas utifrån de historiska föreställningar som lever kvar rörande respektive köns förväntade 

roller. Hon menar att detta i sin tur medför begränsningar för flickor och pojkar med tanke på hur de 

förväntas agera utifrån köns specifika handlingsmönster. Att förändra en etablerad föreställning 

kring kön och genus är inte något som sker över en dag. Detta tar tid och det kräver motivation och 

vilja för att lyckas (Butler 2007 m.fl.).  

 

Ordet genus tillför en ny aspekt på frågan om kön, skriver Hirdman (2001). Hon menar att vi genom 

begreppet genus lättare ska kunna se och förstå hur vi formas in i rollerna att vara flicka/kvinna och 

pojke/man. Vidare menar hon att genus är ett begrepp som rör allt omkring oss. Ett gemensamt ord 

för hur kön görs behövs enligt henne för att vi lättare ska kunna frigöra oss från historiskt rotade 

föreställningar. Dock menar Robert W Connell (2002) att manlighet och kvinnlighet inte endast är 

något av omgivningen konstruerat utan att vi människor självmant och frivilligt intar plats i den så 

kallade genusordningen. Tolkat utifrån Hirdman (2001), Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson 

(2003) med flera skulle detta frivilliga val påverkats av hur omgivningen har bemött individen och 

vilka förväntningar som ställts beroende av vilket kön denne tillhör.  
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Vidare menar Marie Nordberg (2005) att det är viktigt att kunna tillåta sig att se feminint och 

maskulint som positioner man kan praktisera oavsett om man är flicka eller pojke. Möjligheten att få 

prova på aktiviteter och beteenden som i vanliga fall kan uppfattas som specifikt könskodade är av 

stor vikt i ett identitetsskapande menar bland andra Elvin-Nowak och Thomsson (2003).  

 

Flickor och pojkar möter olika förväntningar av sin omgivning på hur de ska bete sig beroende av 

vilket kön de tillhör. Elvin-Nowak och Thomsson (2003) menar att en av förklaringarna till hur vi 

identifierar oss med ett av könen kan ha samband med vad det är som blir synligt i dagliga 

situationer. De menar att det som benämns naturliga beteenden hos flickor och pojkar i själva verket 

är förhållningssätt som måste läras in och repeteras. Dessa beteenden knyter barnet samman med ett 

kön. Det är oftast mamman som t.ex. stannar hemma med det nyfödda barnet och författarna 

förklarar detta som ett repeterat och inlärt beteende som av omgivningen förväntas utföras av 

kvinnor. Vidare menar författarna att man ofta ser aktiviteter i hemmet men även i samhället i stort 

som kvinnligt eller manligt kodade och att dessa påverkar hur barnet uppfattar sin egen könsroll. 

Connell (2002) talar om att könsordningen upprätthålls genom en normalisering som ständigt 

återkommer i samhället. Författaren menar att den heterosexuella normen lever kvar och ständigt 

aktualiseras i vardagen. Detta liknar vi med de kvinnligt och manligt kodade aktiviteter som Elvin-

Nowak och Thomsson (2003) talar om. 

 

Genus ger uttryck för de värderingar, attityder och erfarenheter om kvinnor och män som finns i 

samhället. Att beteckna rosa som en flickfärg och blått som en pojkfärg är ett exempel på hur vi 

skapar genus. Genus är inte statiskt utan förändras ständigt och ser olika ut i olika kulturer, 

tidsepoker och i olika delar av världen (Jämställd förskola och skola [hämtad: 2009-12-14]) 

 

I Christian Eidevalds (2009) avhandling Det finns inga tjejbestämmare framgår det tydligt att 

pedagogerna i hans undersökning bemöter flickor och pojkar utifrån stereotypa föreställningar om kön 

samt att dessa föreställningar förstärks av pedagogerna istället för att utmanas. Han menar att våra 

föreställningar om genus sitter djupt rotade men att uppfattningen om vad som anses vara feminint 

respektive maskulint kodade karaktärsdrag istället borde ifrågasättas och utmanas för att tillåta 

könsöverskridande aktiviteter.  
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3.2 Omgivningens påverkan  

Kristina Henkel (2006) skriver om att flickor/kvinnor är mer genusflexibla än vad pojkar/män är, 

med detta menar hon att flickor/kvinnor har breddat sin könsroll i större utsträckning än vad 

pojkar/män har gjort. Detta har att göra med att det för det mesta är mer acceptabelt för en flicka att 

överskrida genusramarna än vad det är för en pojke. Skulle en flicka göra något som brukar ses som 

”pojkigt” benämns hon ofta som tuff eller pojkflicka. Om en pojke däremot gör något som 

överskrider genusramarna så skulle han kunna riskera att kallas för vek eller fjolla. Henkel (2006) 

menar att det inte finns något som heter flickpojke. Detta resonemang skulle innebära att det är mer 

accepterat att vara likt normen, manlig till skillnad från att vara kvinnlig. Det skulle därmed kunna 

upplevas som ett steg neråt i hierarkin. Butler (2007) talar om genuskonstruktionen som något 

flytande och som skulle kunna betyda att manlighet mycket väl kan innehas av kvinnor och 

kvinnlighet av män (Butler 2007).   

 

Enligt Elvin-Nowak och Thomsson (2003) uppstår det förvirring när vi möter någon som vi inte 

direkt kan kategorisera som flicka eller pojke och detta på grund av att könet är en så stark faktor för 

hur vi ska förhålla oss till andra. Författarna menar att det är i mötet med omgivningen och andra 

människors förväntningar som processen att bli flicka eller pojke börjar. Människans uppfattning av 

omvärldens aktörer som antingen kvinnlig eller manlig är därmed i många avseenden avgörande för 

våra upplevelser och bedömningar av dessa (Elvin-Nowak & Thomsson 2003). Att bli socialt 

accepterad av sin omgivning är viktigt för den egna självkänslan menar Bengt Westerberg (1998). 

Vad omgivningen anser som lämpligt manligt respektive kvinnligt beteende styr enligt det 

perspektivet vårt handlande och agerande. Det är oftast av vår närmaste omgivning som 

ifrågasättandet av gränsöverskridande aktiviteter kommer, av dem som står oss nära (Westerberg, 

1998). Henkel (2006) menar att vuxna styr omedvetet in barnen i olika lekar och uppmuntrar olika 

intressen beroende på om de är flickor eller pojkar. Barnen kommer snabbt underfund med vad som 

förväntas av dem och försöker så leva upp till de vuxnas föreställningar. Omgivningens 

förväntningar och krav på hur vi ska agera beroende av vårt kön följer oss genom livet och är svåra 

att bryta mot. Connell (2003) menar att det inte bara finns ett bestämt sätt att vara flicka och pojke på 

utan istället flera sätt att skapa genus. Butler (2007) talar även hon om att det inte går att tala om ett 

bestämt genus. Hon menar att genus är något som är skapat genom språk och kultur (Butler 2007). 

Ingemar Gens (2002) skriver att ”Kön är till allra största delen en social egenskap och en produkt av 

förväntan. Vi är kvinnor och män endast i förhållandet till varandra”(s.8). 



8 

 

3.3 Förskolans bemötande av flickor och pojkar 

Dagligen pågår det en genussocialiserande process i förskolan enligt Henkel (2006). Flickor och 

pojkar prövar och utforskar olika tillvägagångssätt att bete sig, handla utifrån och vara på. De 

reaktioner och den respons barnen får från andra människor skapar tysta överenskommelser om vilka 

positioner barnet kan inta och vilka positioner som är lämpliga för pojkar respektive flickor. 

 

Eidevald (2009) uppmärksammade skillnader i pedagogernas bemötande då han i sin studie 

observerade samlingen. Vad han såg var att pedagogen under samlingen på förskolan förhöll sig 

olika till barnen beroende av om det var flickor eller pojkar. Till exempel visade denna mer tålamod 

gentemot pojkarna när de störde och när flickorna vid ett tillfälle viskade med varandra tystades de 

omedelbart. Pedagogerna upplevde detta som att de hade större tolerans och acceptans gentemot 

pojkarnas beteende menar författaren. Det förväntas av pojkarna att de ska agera på ett aktivt och 

busigt sätt till skillnad från flickorna. Genom sin avhandling Möten som formar kunde Annika 

Månsson (2000) se att pedagogerna i de vuxenstyrda aktiviteterna, som till exempel samlingen till 

största del själva styrde över talutrymmet. Samtidigt konstaterade hon att pojkarna tilläts att ta större 

plats än vad flickorna gjorde. Även Birgitta Odelfors (1996) fastställde detta fenomen i sin 

undersökning och hon kunde se att pedagogerna lät denna orättvisa fördelning fortgå. Det krävs 

alltså en inblick och medvetenhet bland pedagoger då Britta Olofsson (2007) sammanfattar de 

vuxenstyrda aktiviteterna som en bidragande faktor till att pojkarna synliggörs i mycket större 

utsträckning än flickorna, även om detta inte är något som pedagogerna gör medvetet. Hon menar att 

pojkarna helt klart kan ses som vinnarna i de vuxenstyrda aktiviteterna. Men hon påpekar även att 

det inte får glömmas bort att det ofta är pojkarna som även får den negativa uppmärksamheten i form 

av exempelvis tillsägelser och uppmaningar till att ändra sitt felaktiga beteende. Odelfors (2007), 

Nordberg (2005) och Månssons (2000) undersökningar visar alla att pojkar i större utsträckning är de 

som får negativ uppmärksamhet av pedagogen. 

 

Marie Nordberg (2005) menar att det i förskolan ofta förekommer att flickor framställs som 

underordnade och de som behöver pushas och uppmuntras till att vilja prova överskridande 

könsaktiviteter. Det som lätt glöms bort är pojkarna i jämställdhetsfrågan då även de måste ges 

möjlighet att prova på de överskridande könsaktiviteterna. Nordberg (2005) menar att det finns de 

diskurser som framställer förskolan som en feminin miljö med rådande brist på manligt kodade 

aktiviteter. Detta kan då ibland leda till att pedagogerna stärker värderandet av de manligt kodade 

aktiviteterna istället för att uppmuntra och utmana överskridande könsroller. Om en pojke avviker 

från det traditionella könsmönstret skriver Nordberg (2005) att han kan uppfattas av sin omgivning 
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som annorlunda. Detta bemötande skulle enligt författaren ytterligare förstärka normaliseringen av 

den stereotypa maskuliniteten. Feminint kodade aktiviteter som utförs av pojkar uppfattas därmed, 

som en hotande motpol och som något de bör avstå ifrån (Nordberg 2005).  

 

För att barn ska kunna pröva olika könsmönster menar Nordberg (2005) bland annat att det är viktigt 

att man ser över det lekmaterial som erbjuds på förskolan, hur det placeras och presenteras. Dock 

menar hon att det viktigaste är att grunda genuspedagogikens verksamhet i att förstå ”variationer och 

de könshierarkier och förståelsen av kön som skapas och praktiseras i barngruppen” (Nordberg, 

2005 s.140). Samtidigt kunde Månsson (2000) se i sin avhandling att pedagogerna följde upp och 

förstärkte pojkarnas initiativ med blickar och frågor direkt ställda till vederbörande pojke. Flickorna 

bemöttes betydligt mer återhållsamt och inte alls i lika hög grad så personligt knutet som pojkarna 

(Månsson 2000). Även Olofsson (2007) tar upp detta fenomen i sin bok Modiga prinsessor och 

ömsinta pojkar där hon menar att pojkarna får fler frågor, mer respons och i större utsträckning mer 

bekräftelse än vad flickorna får. Olofsson (2007) menar att flickorna tillåter detta bemötande utan 

några större protester. Odelfors (1996) kunde se att när pedagogen i hennes studie uppmärksammade 

flickorna i samtalen stärktes de på så vis att de talade mer utförligt och tog större plats än när den 

vuxne inte gav dem detta stöd. Vidare menar hon att pedagogernas bemötande kan vara avgörande 

för vilket utrymme flickor och pojkar får i de vuxenstyrda situationerna.  

 

Olofsson (2007) talar om ett tydligt mönster av kategoriserande bemötanden från pedagogerna. 

Mönstret är tydligt när det kommer till bemötandet av flickor och pojkar. Hon presenterar i sin studie 

en bland flera situationer där pedagogen tydligt visar att de förväntar sig en vilja till omvårdnad och 

ansvarskänsla av flickorna. Ett exempel är när en pedagog vill ha hjälp av barnen med att tömma den 

dagliga komposten på komposthögen. Hon blir negligerad av pojken hon först ber om hjälp och 

accepterar detta utan någon vidare diskussion. Istället ber hon då en av flickorna om samma sak och 

när även hon avböjer lägger pedagogen genast fram argument som att maskar måste ha mat om de 

ska kunna överleva och får så med sig flickan i uppdraget. Detta tolkas som att pedagogen spelar mer 

eller mindre omedvetet på flickans förväntade empati och ansvarskänsla (Olofsson 2007).  

 

Olofsson (2007) menar att det ofta fodras av flickorna att uppföra sig enligt regelboken till skillnad 

från pojkarna som tillåts att bryta mot den. Det uppfattas som mer accepterat att en pojke sätter sig 

på tvären och han slipper därmed att bli ifrågasatt medan en flicka förväntas vara hjälpsam och 

empatisk. En annan företeelse i pedagogers bemötande av flickor och pojkar är att de ofta 

kommenterar flickors utseende. Medan pojkarna istället över lag får kommentarer rörande sitt 
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agerande. Flickor får höra hur söta och fina de är, kläder och hår är några exempel på vad som 

berörs. På detta sätt blir de alltså bekräftade utifrån sitt utseende. Detta skulle enligt Olofsson (2007) 

kunna bidra till att flickorna positioneras som objekt vilket i sin tur kan medföra att självbilden 

grundas på hur de ser ut och uppfattas av sin omgivning. Pojkar som blir bekräftade för vad de 

presterar stärks i sitt agerande och blir synliggjorda för vad de gör och åstadkommer. Det är deras 

agerande som hamnar i centrum och blir framträdande istället för deras utseende.   

 

3.4 Förskolans roll och betydelse  

I rapporten Jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) omnämns FN konventionen för barns rättigheter, 

som ligger till grund för att främja arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i bland 

annat förskolan. Vidare lyfter de i rapporten fram att det många gånger tas förgivet att 

förskolepersonal per automatik ska ha ett aktivt demokratiskt tänkande som ska smitta av sig på 

barnen. Därför är det viktigt att pedagogerna får möjlighet att reflektera över vad det innebär att 

disponera ett demokratiskt perspektiv och förvalta det på ett användbart sätt. Förskolans uppdrag är 

att förmedla ett demokratiskt synsätt genomsyrat av alla människors lika värde oavsett kön, etnicitet 

och sexualitet. (SOU 2006:75). 

 

För att kunna arbeta med jämställdhet på ett professionellt sätt, behövs en förankring i teori och 

forskning. Jämställdhet är ett kunskapsområde och får inte reduceras till en attitydfråga. 

Erfarenheter och iakttagelser från den egna verksamheten, måste bearbetas och problematiseras 

och då är teori och forskningsresultat goda hjälpmedel (Jämställd förskola och skola [hämtad: 

2009-10-21]) 

 

Även om viljan finns hos pedagogerna så är det inte alltid så lätt att utmana rådande könsstereotyper. 

Det krävs långsiktigt och mödosamt arbete för att bryta ett föreställningskomplex som vuxit sig 

starkt över tid. Nordberg (2005) menar att även fast de står i läroplanen att stereotypa könsroller ska 

motverkas så är det inget som kan ske över en dag utan det är ett komplicerat och långsiktigt mål att 

uppnå. Indelningen två kön genomsyrar vår vardag och att aktivt arbeta mot stereotypa könsroller i 

den dagliga praktiken kräver mer än att bara medvetandegöra skillnaderna. Det man även måste ha i 

åtanke enligt Norberg är att etnicitet, ålder och klasstillhörighet spelar in i barnets könsskapande.  

 

I rapporten Jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) presenteras ett avsnitt rörande så kallade 

”genusvakter”. Detta innebär att barn redan i tidig ålder påpekar för sin omgivning när den agerar 

utifrån ett inkorrekt könsmönster. Många vuxna menar att detta beteende hos barnen beror på de 
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biologiska faktorerna. Rapporten lyfter fram detta synsätt som vilande på gamla föreställningar och 

menar att det inte skulle ha någon betydelse för det sociala varandet (SOU 2006:75). Odelfors (1996) 

menar att när vuxna ger barnen bekräftelse och stöd i samtalandet stärks självbilden hos barnen. Hon 

ser dock att det i större utsträckning är pojkarna som får denna bekräftelse och att flickorna lätt 

hamnar i skymundan (Odelfors 1996). Rapporten (SOU 2006:75) säger att om pedagogerna är 

uppmärksammade på att det finns olika sätt att uttrycka sig som flicka och pojke förstärks synen på 

mångsidigheten hos könen. Vidare framhålls det i rapporten att det är genom omgivningens 

bekräftelse barnet söker olika möjligheter att uttrycka sig på. Detta i interaktion med aktörerna som 

finns bland annat i förskolan och barnens närhet. Könsöverskridande aktiviteter kan framstå som mer 

legitimt om de framställs på rätt sätt (SOU 2006:75). Vikten av att stötta barn i denna process 

formuleras och lyfts fram av läroplanen som en av förskolans centrala uppgifter i den dagliga 

verksamheten Lpfö (98). Ett av de uppdrag förskolan har att arbeta mot är: 

 

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 från stereotypa könsroller (Lpfö 98 s.4) 

 

Vad som framgår här är tydligt vad förskolans uppdrag är rörande genus. Vad som dock inte framgår 

är hur detta skall uppnås och hur pedagogerna skall motverka traditionella könsmönster på ett 

framgångsrikt sätt. 

 

3.5 Ämnesval och uppmärksamhet  

Det som framkommer av den forskning vi tagit del av är bland annat att flickor och pojkar i 

förskolan erbjuds så olika möjligheter att uttrycka sig på, detta oavsett kön. Detta framgår även av 

läroplanen (Lpfö 98) som någonting förskolan aktivt ska arbete med och motverka. Vi har valt att 

med utgångspunkt från vad tidigare forskning säger utgå från valda begrepp som vi finner relevanta i 

vår studie. Begreppen vi valt att använda oss av är: Ämnesval och uppmärksamhet där begreppet 

ämnesval syftar att studera de val pedagogerna gör i samtalandet med barnen och detta beroende av 

kön. Begreppet uppmärksamhet omfattar pedagogernas sätt att uppmärksamma barnen på. Med 

utgångspunkt från dessa ska vi försöka förstå vad som kommit fram i resultatet. Vad vi grundar dessa 

två begrepp på är dels Odelfors (1996) men även Månssons (2000) studier där de båda har lyft fram 

de vuxenstyrda situationerna som beroende av hur flickor och pojkar bemöts i förskolan. Odelfors 
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talar bland annat om pedagogernas ämnesval i de vuxenstyrda situationerna och ser dessa som 

beroende av hur flickor och pojkars villkor ger sig utryck i förskolan. Vidare hänvisar vi till Månsson 

som menar bland annat att den positiva och negativa uppmärksamheten är ojämnt fördelad mellan 

könen i förskolan, detta har bidragit till valet att studera pedagogens uppmärksamhet gentemot 

barnen.    

 

4. Metod 
Nedan presenterar vi vårt val av metod i studien. Vi kommer att redogöra för vårt urval och 

avgränsningen samt beskriva hur vi gått tillväga i observationer och intervjuer. Vidare redogör vi för 

de etiska utgångspunkter vi haft i åtanke.   

 

4.1 Metodval   

Vi har valt att utföra en fältstudie. Denna metod valdes för att vi skulle kunna gå in mer på djupet 

och studera pedagogers bemötande av flickor och pojkar i förskolans verksamhet. För oss blev den 

kvalitativa fältstudien ett fungerande tillvägagångssätt för att besvara de frågor vi söker svar på i vår 

studie. Det som motiverade oss till valet av metod var bland annat Odelfors (1996) studie där hon 

använde sig av observationer samt intervjuer för att undersöka pedagogers bemötande av flickor och 

pojkar på olika förskolor. Repstad (2007) menar att kvalitativa metoder kan användas för att 

undersöka sammanhang och försöka förstå dessa. En sak som anses vara bra med kvalitativa metoder 

är att de olika empiriinsamlingsmetoderna med fördel går att kombinera med varandra på grund av 

sin flexibla karaktär (Repstad 2007).  

 

Vi valde att använda oss av observationer samt intervjuer för att få empiri av olika karaktär som 

möjliggjorde för oss att vidga synen på vad som skedde hos/med pedagogerna i verksamheten. 

Observationerna valde vi att utföra som steg 1 i undersökningen, intervjuerna som steg 2 och 

utformades till följd av observationsresultatet.  

 

Pedagogernas intresse för undersökningen och det slutliga resultatet var stort och de såg studien som 

en process även för dem själva att lära av. De ville genom denna studie skaffa sig ytterligare ett 

verktyg att i sin verksamhet vidare kunna utveckla och arbeta genusmedvetet. Deras öppenhet och 

motivation till deltagandet i studien innebar för oss att vi fick en god inblick i verksamheten och en 

möjlighet att delta i sammanhangen som var relevanta för vår studie. De delade med sig av vardagen 



13 

 

och blottade sin yrkespraxis på ett sätt som vi troligen inte hade fått uppleva om vi undanhållit mer 

information angående studiens syfte. En kritik Repstad (2007) framför rörande öppen observation är 

att aktörerna kan bryta mot det normala beteendet och bete sig på ett sätt som de förmodar att de 

förväntas göra, att man missar viktig information som vid en dold observation avslöjats. Dock kan 

även denna metod innebära risker då informanterna kan hämmas av vetskapen att de inte är 

medvetna om vad det är eller vem det är som observeras. Detta är något som vi hela tiden haft i 

åtanke under de olika observationstillfällen vi har utfört på förskolan. Med tanke på den ökade risk 

för ett anpassat beteende hos aktörerna har vi även valt att följa upp observationerna med 

individuella intervjuer. Detta på grund av att vi har för avsikt att lyfta fram pedagogens personliga 

uppfattning rörande genus i förskolan. Då vi har för avsikt att presentera en så rättvis bild som 

möjligt av pedagogerna anser vi intervjuerna vara relevanta för syftet och dessa knyter vi även 

samman med observationsresultaten. 

  

4.2 Pedagogerna i fokus 

Vårt val att fokusera på fyra pedagoger menar vi kan bidra till en djupare förståelse och inblick i ett 

etablerat arbetslag. Vi avsåg att på ett mer ingående sätt studera dessa fyra och med en nära relation 

till undersökningsfältet försöka skapa ett förtroende. Vad man enligt Repstad (2007) bör ha i åtanke 

är att forskarens bemötande av respondenterna kan vara avgörande för i vilken utsträckning tillträde 

till fältet ges (Repstad 2007). Forskarens roll är avgörande för hur resultatet blir. Vår avsikt var att 

skapa en relation med viss distans där vår tanke med detta var att få pedagogerna att vara sig själva i 

vår närvaro. 

 

För att nå en förändring i pedagogisk verksamhet står det i Rapporten Jämställdhet i förskolan (SOU 

2006:75) att det först och främst krävs ett förändringsarbete hos pedagogerna. Det räcker inte med att 

bli genusmedveten om detta slutar vid att endast vara medveten. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete 

hos pedagogerna själva är nödvändigt för att det ska gå att införliva medvetenheten i verksamheten. 

Det är med utgångspunkt från detta vi valt att observera pedagogernas agerande i de vuxenstyrda 

situationerna samling och måltid. Detta på grund av att dessa aktiviteter kan erbjuda barnen en större 

möjlighet till samtal och interaktion med pedagogerna. Odelfors (1996) och Månsson (2000) har 

studerat liknande situationer och båda konstaterar tydliga brister när det gäller jämställdheten i 

bemötandet av flickor och pojkar i förskolan.    
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4.3 Steg 1: Observationer 

Vid de observationer vi gjort har vi valt att utgå ifrån ett schema ur boken En jämställd förskola teori 

och praktik skriven av Kristina Henkel (2006). Vi utformade observationspunkterna utifrån Odelfors 

(1996) studie. Schemat gav oss en tydlig struktur att följa under observationerna och vi ansåg att det 

följde en för oss fungerande mall. Det består av två ”delar” som syftar att beskriva skeendet ur olika 

vinklar, där första ”delen” handlar om att uppmärksamma antal tillfällen pedagogerna bemöter 

flickor och pojkar på. Vi hade inte för avsikt att presentera statistik rörande pedagogers bemötande 

utan detta räknande låg endast till grund för att skapa en överblick över vad som skedde. Under ”del” 

två antecknade vi ner intryck, pedagogens tonlägen, ögonkontakt och andra händelser under de olika 

observationstillfällena. De observationspunkter vi haft med i vår studie är delvis grundade i Odelfors 

(1996) studie där hon genom att studera vuxenstyrda aktiviteter kunde se att pojkar oftare än flickor 

blev tilltalade och uppmärksammade under samlingen. Trots detta kunde hon tydligt se att det även 

var pojkarna som fick utstå större delen av negativ uppmärksamhet medan flickorna fick den 

positiva, i större utsträckning än pojkarna. Detta gav oss underlag för observationens punkter: 

negativ tillsägelse, positiv tillsägelse och antal tilltal från pedagog. Anledningen till att vi valt just 

punkten benämner barnet med namn beror på det Odelfors (1996) talar om vad det gäller 

synliggörandet av barnet som en egen individ. Hon framhäver vikten av att synliggöra det enskilda 

barnet och tydligt visa att det är unikt. Vidare upplevde hon att pedagoger ofta benämnde barn i 

grupp och då oftast flickorna istället för att tilltala dem en och en och då med deras namn. Vi 

upplever detta som viktiga delar att titta närmare på. Vi menar att genom det Odelfors (1996) 

kommit fram till skapas både ett ojämnt fördelat tal utrymme men även ett orättvist bemötande då 

flickor och pojkar bemöts olika beroende av kön. 

   

Genom en pilotstudie kunde vi testa vår observationsmetod, diskutera vårt tillvägagångssätt och 

resultat. Vi genomförde en provobservation under en samling och en måltid för att se om punkterna i 

schemat fungerade bra. Vi ville ta reda på om de fungerade och uppfyllde vårt syfte. På detta sätt 

upptäckte vi att en av punkterna kunde uteslutas. Detta på grund av att det blev svårt att hinna med 

att dokumentera vad som skedde, samt att resultatet blev svårhanterat. Med tanke på att avsikten med 

studien är att lyfta fram pedagogen och dennes agerande, tankar och reflektioner rörande genus. Men 

även försöka förstå hur genusmedvetenhet kan ta sig uttryck i förskolans arbetslag, upplevde vi det 

nödvändigt att reducera observationsschemat till ett hanterbart granskningsunderlag. Utifrån detta 

valde vi därför bort punkten ”antal följdfrågor till barnet” då denna enligt oss inte berörde vårt syfte. 

Slutligen valde vi att utgå från fyra punkter och med hjälp av dessa fördjupa oss mer ingående under 

observationstillfällena. De observationsscheman vi använt oss av ligger som bilaga 1 och 2.  
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Vi har valt att observera individuellt men ändå under samma vuxenstyrda situationer för att skapa oss 

en så bred syn som möjligt av vad som skedde under samlingar samt måltider. Vår tanke med detta 

var även att vi på grund av tidsaspekten ville hinna med att observera alla fyra pedagogerna både 

under samling samt måltid. Vi valde därför att båda närvara på förskolan vid fyra olika tillfällen där 

vi observerade först samlingen följt av måltiden. Efter varje observationstillfälle har vi tillsammans 

jämfört och diskuterat våra anteckningar, sinnesintryck samt observationsprotokollets olika punkter 

för att skapa oss en uppfattning av vad som skett. Genom att utgå från det observationsschema vi 

under samtliga observationer använt har vi haft en struktur på vad vi ska utgå från, lyfta fram och 

granska. Vi har under hela processen haft i åtanke att våra egna erfarenheter kan spela in i hur vi 

tolkar det vi observerat. Därför har vi försökt att förhålla oss så objektiva som möjligt till det vi 

dokumenterat men även till våra gemensamma reflektioner efter varje observationstillfälle. Vi har 

även haft i åtanke att våra tidigare erfarenheter kan bidra till att vi uppfattat situationer på olika sätt 

då vi har olika mycket erfarenhet inom yrket, detta har vi delgett varandra för att kunna reflektera 

över.  

4.4 Steg 2: Intervjuer 

Med utgångspunkt från det underlag vi fått via datainsamlingen från observationerna har vi utformat 

intervjufrågorna vi ställt till pedagogerna som vi observerat. Detta för att vi efter sammanställningen 

av observationsdata vill att pedagogerna själva skulle få möjlighet att delge oss sin syn rörande 

genusmedvetenhet i förskolans verksamhet. Vår avsikt har inte varit att ställa dem till svars för sitt 

agerande utan istället lyssna till deras personliga åsikter och reflektioner. Vidare avsåg vi att genom 

följdfrågor under intervjuerna klargöra eventuella oklarheter från vår sida. Vid utformandet av 

intervjufrågorna har vi haft i åtanke det Repstad (2007) skriver angående detta: Frågor där 

intervjupersonerna ges möjlighet att få ta ställning och resonera kring sina svar är att föredra. Detta 

till skillnad från frågor som kräver raka och från intervjuaren underförstådda svar. Vi är av den 

uppfattningen att observation följt av intervjuer är den bästa metoden för att få svar på våra 

frågeställningar. Detta på grund av att vi först ville titta på vad som faktiskt sker för att sedan utgå 

från pedagogerna och ta reda på vad de själva anser rörande genus. Repstad (2007) skriver att 

observationer som metod passar bäst när frågeställningen är kopplad till ett mer avgränsat område. 

Vi anser att vårt metodval fungerar bra för validiteten i undersökningen då vi genom både 

observationer och intervjuer valt att studera pedagogernas förhållningssätt och bemötande. 
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Våra frågor under intervjuerna är delvis formulerade med utgångspunkt från observationsdata vi har 

fått fram. Vi har genomfört intervjuerna i den form Lantz (2007) benämner ”den riktat öppna 

intervjun”. Hon menar att denna form av intervju kan innebära ett mer öppet klimat där dialogen 

mellan respondent och intervjuare kan framstå som mindre ansträngd. Dessutom ges respondenten 

möjlighet till fördjupning inom de områden som intervjuaren finner meningsfullt för intervjun (Lantz 

2007).   

 

När det kommer till utförandet av intervjuerna har vi ställt oss frågan hur dessa skulle genomföras på 

bästa sätt. Till en början låg en gruppintervju nära till hands då vi ville undersöka pedagogernas 

genusmedvetenhet i bland annat arbetslaget. Dock menar Repstad (2007) liksom även Jan Trost 

(2005) att gruppintervju, när det handlar om att ta reda på personliga åsikter är problematiskt i den 

meningen att de kan strida mot etiken och informanternas integritet. Vidare menar Trost (2005) att 

de språksamma och dominanta intervjupersonerna tenderar att ta över och att endast deras åsikter 

slutligen kommer fram. Vi valde därför att genomföra dem enskilt med de fyra pedagoger vi har följt 

under observationerna. Frågorna har delats upp i två kategorier där de tre första syftar till att ta reda 

på pedagogens ställningstagande rörande genus: 

  

 Vad innebär ordet genus för dig? 

 Anser du att det kan krävas olika bemötanden av pojkar och flickor i vissa situationer? 

 Är det något du känner att du vill utveckla hos dig själv rörande genusarbetet i förskola? 

 

 De efterföljande tre frågorna är formulerade i avsikt att lyfta fram pedagogens uppfattning av 

förskolans verksamhet rörande genus: 

  

 Finns det någon plan på hur ni kan arbeta med genus på förskolan? 

 Hur är inställningen till genus på den här förskolan enligt dig själv? 

 Hur skulle du vilja att förskolan arbetar med genus? 

 

De som skulle intervjuas fick inte se intervjufrågorna i förväg då vårt syfte var att få så spontana svar 

som möjligt. Vi ville inte att pedagogerna i förväg skulle få möjlighet till att tänka ut de ”rätta” 

svaren på frågorna utan spontant ta ställning till dem. Risken att de funderar ut eller rent av 

diskuterar sinsemellan vad som bör svaras hade kunnat innebära lägre grad av reliabilitet i studien.  
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Vi har valt att båda vara närvarande vid intervjutillfällena då, enligt Repstad (2007) två intervjuare 

med fördel kan hjälpas åt att fokusera på det som framkommer under intervjun. Detta kan dock enligt 

Repstad medföra en viss typ av maktproblem då respondenten lätt kan känna sig utsatt och 

underlägsen de två som intervjuar. Detta har vi haft i åtanke på så sätt att endast en av oss ställde 

frågorna medan den andra under tiden kunde koncentrera sig på att dokumentera ansiktsintryck, 

kroppsspråk och sinnesstämningar hos respondenten. På så sätt kunde vi samla in så mycket 

information som möjligt under intervjutillfället. Dessutom har vi använt oss av ljudupptagning 

(Mp3) för att skapa en avslappnad och fungerande dialog mellan intervjuaren och respondenten. 

Även för att vi lättare ska kunna gå tillbaka och lyssna på ljudupptagningen och vidare sammanställa 

den. Detta kan även minska risken för att missuppfatta vad som sagts (Repstad 2007). Vi har varit 

noga med att innan varje intervju be pedagogerna om deras godkännande vad det gäller 

ljudupptagning under samtalets gång samt informera dem om att inspelningen endast kommer att 

används i studiens syfte.  

 

Vi har valt att utgå från vad Trost (2005) säger angående den ”frihet” man kan röra sig inom när det 

handlar om att tolka och analysera material från kvalitativa studier. Vi har efter intervjuerna lyssnat 

på ljudupptagning upprepade gånger för att ordagrant transkribera allt som sagts i ord men även 

uttryck i form av skratt, suckar och pauser (Repstad 2007). Detta för att vi lättare ska kunna gå 

tillbaka och läsa intervjuerna flera gånger under vår analys. Vi har dock endast transkriberat det som 

varit relevant för vår studies syfte. Materialet från observationer och intervjuer har vi sedan 

analyserat för att få fram ett resultat som beskriver situationerna i förskolan. För att vi skulle kunna 

framställa en så rättvis bild som möjligt av pedagogernas resonemang, har vi valt att presentera 

utvalda citat från intervjuerna som vi anser stöder vår analys och gör det möjligt för läsaren att 

bedöma dess grunder.   

 

4.5 Etik 

Nedan följer de rådande etiska principer Vetenskapsrådet (2003) upprättat för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Följande punkter har vi utgått från i vår studie. 

 

 Informationskravet – De personer som kommer att delta i undersökningen ska bli 

välinformerade angående studiens syfte och att de själva avgör om de vill delta i studien eller 

inte.  

 Samtyckeskravet – Personerna i undersökningen skall frivilligt gett sitt samtycke till att delta. 



18 

 

 Konfidentialitetskravet – Uppgifter rörande deltagarna i studien måste behandlas med 

försiktighet och får inte spridas eller visas för utomstående som inte berörs av informationen. 

 Nyttjandekravet – Uppgifterna som samlas in för studiens ändamål får endast användas till 

den och inte på något sätt missbrukas. 

 

Innan vi inledde undersökningen placerades ett informationsbrev ut på förskolan så att även 

föräldrarna skulle kunna ta del av att vi hade för avsikt att tillbringa en del tid på förskolan framöver 

och vad detta skulle innebära. Pedagogerna fick ett informationsbrev av oss för att få inblick i vad vi 

skulle observera och syftet med detta. I brevet presenterade vi oss kortfattat, syftet med studien och 

vad den skulle användas till. I breven (bilaga 4 och 5) framgick det tydligt att undersökningen var 

frivillig att delta i samt att resultatet skulle vara sekretessbelagt, även att de under studiens gång hade 

möjlighet att när som helst avstå sitt deltagande.    

 

4.6 Analysverktyg 

I vår analys av observationerna använder vi begrepp som vi med stöd av tidigare forskning funnit 

relevanta för vår studie att ta reda på hur pedagogernas bemötande av flickor och pojkar kan ge sig 

utryck i samling respektive måltidssituationerna. Begreppen vi använder oss av är: uppmärksamhet 

och ämnesval. Dessa är utformade med utgångspunkt från Odelfors (1996) och Månsson (2000) som 

behandlar vuxenstyrda aktiviteter. Det vill säga situationer där pedagogen agerar handledande och 

ansvarar för aktivitetens struktur. Vi har tittat på positiv och negativ uppmärksamhet, vilket för oss 

innefattar tilltal, ögonkontakt samt kroppsspråk hos pedagogen men även i vilken utsträckning 

flickor och pojkar erbjöds att delta och ingå i samtalandet. Vi har när det handlar om ämnesval valt 

att titta på vilka ämnen som pedagogen väljer i samtalandet med barnen och om/hur dessa kan vara 

beroende av kön. Det genusperspektiv vi syftar att bära med oss och ha i åtanke genom vår analys 

definierar genus som något socialt konstruerat och beroende av omgivningens bemötande och 

förhållningssätt gentemot individen (Hirdman 2001, Butler 2007 m.fl.).  
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5. Resultat och analys  
Nedan följer en sammanställd presentation av samtliga samlingar och måltider vi observerar. Vi vill 

här upplysa läsaren om att dessa tillfällen är sammanfattade till att ge en överblick av vad som 

skedde under de olika observationstillfällena. Intervjuerna har vi valt att presentera efter 

presentationen av observationerna därför att vi vill knyta samman det vi själva iakttagit med vad 

pedagogerna berättat under intervjuerna. Vi har inte för avsikt att ta reda på hur pedagogerna 

uppfattar sitt handlande i de observationer vi utfört. Intervjuerna skulle istället bidra till ökad 

förståelse för hur pedagogernas resonemang rörande genus kunde ta sig utryck. Men även hur 

pedagogernas tankar och reflektioner rörande förskolans genusmedvetenhet såg ut. Slutligen har vi 

kategoriserat svaren för att skapa en överblick av deras resonemang rörande genusmedvetenhet i 

bemötandet av flickor och pojkar i förskolan.  

 

5.1 Beskrivning av förskolan 

Förskolan vi genomfört vår studie på ligger centralt belägen i ett bostadsområde i en medelstor stad 

Sverige. Den består av två avdelningar med åldersfördelningen 1-3 samt 3-5 år. På förskolan arbetar 

totalt 7 pedagoger. Avdelningen med åldrarna 1-3 år hade totalt 13 inskrivna barn medan 

avdelningen med åldrarna 3-5 år hade 21 barn inskrivna. Det var den sistnämnda avdelningen vi kom 

att genomföra vår studie på. Innemiljön på förskolan var hemlik med rymliga utrymmen för barnen 

att vistas på. Utemiljön var varierad och erbjöd barnen en bredd av aktiviteter och möjligheter.  

  

5.2 Samlingen som vuxenstyrd aktivitet   

Dagligen genomför en av de fyra pedagogerna på avdelningen en samling tillsammans med barnen 

för att på ett trevligt sätt samlas innan det är dags för lunch. Samtliga pedagoger turades om att leda 

samlingen från dag till dag. Under denna aktivitet närvarade endast en pedagog, då de övriga utförde 

andra sysslor. Rummet de vistas i är litet och gemytligt med en stor matta på golvet där alla sitter 

samlade i ring för att lättare se varandra.  

 

5.2.1 Positiv uppmärksamhet 

Den positiva uppmärksamheten tog sig uttryck på så sätt att pedagogerna med en glädje och 

ödmjukhet bemötte barngruppen. Vad vi kunde se visade pedagogerna i stort ett positivt och 

uppskattande bemötande gentemot samtliga barn under samlingen. Genom ögonkontakt vid tilltal 
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och uppmuntrande leenden synliggjordes barnen på ett till synes medvetet sätt och pedagogerna var 

noga med att tilltala barnen med namn. 

 

Pedagogen började med att samla barnen i en ring på golvet. Hon inleder samlingen med att ropa 

upp de barn som är där men även de barn som av någon anledning är frånvarande 

(Observationsanteckningar). 

 

Vi upplever atmosfären som varm och social med mycket skratt. Barnen hade en hel del att berätta 

och pedagogen lyssnar uppmärksamt. Det försiggick ett levande och spontant samtal mellan framför 

allt flickorna i gruppen som mycket väl hade kunnat fortgå under en längre tid. Pedagogen väljer 

dock efter ett tag att leda in barngruppen i ett samtal rörande favoritblommor.  

 

Pedagogen talar till barnen i grupp, ställer frågor om favoritblomman. Flickorna talar utförligt 

och redogör för vilken blomma deras favorit är. Pojkarna visar ett dämpat intresse för detta ämne 

med undantag av någon enstaka pojke (Ur observationsanteckningar). 

 

I denna situation såg vi tydligt att flickorna erbjöds utrymme till samtal där de fick förklara och 

beskriva vad de själva kände. Ingående gavs var och en tid att beskriva sin favoritblomma. Även 

pojkarna erbjöds att delta dock med ett mer dämpat intresse.  

 

5.2.2 Negativ uppmärksamhet 

Den negativa uppmärksamheten visade sig ofta i form av tillrättavisningar då barnen agerade på ett 

felaktigt sätt eller bröt mot normer och oskrivna regler som pedagogerna ansåg skulle gälla. Vad vi 

kunde urskilja här var att under tiden flickorna uppmuntrades till samtal blev flertalet av pojkarna 

oroliga och började skruva på sig. Detta i sin tur resulterade i att de ställer sig upp och hoppar, 

skrattar och skapar så en stökig atmosfär. I detta skeende höjer pedagogen rösten och tillrättavisar 

pojkarna på ett negativt sätt. Gång på gång ombeds pojkarna lugna sig och att sitta stilla.  

 

Flickorna är tystare och lugnare än vad pojkarna är då de busar och pratar rakt ut. […] Några av 

flickorna hänger på pojkarna efter ett tag genom att ställa sig upp och hoppa, skratta och prata rakt 

ut (Ur observationsanteckningar). 

 

När det vid detta tillfälle leder till att även flickorna reser sig och hoppar runt likt vad pojkarna 

tidigare gjort ingriper inte pedagogen utan låter detta fortgå. Dock bryter hon in efter en stund med 

att leda in gruppen på en gemensam sång, detta istället för att tillrättavisa flickornas beteende.   
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Under samlingen kunde vi även se en tydlig skillnad i hur pedagogerna agerade beroende av om det 

var flickor eller pojkar som störde. Ofta undkom flickorna tillsägelser från pedagogen då det gällde 

negativ uppmärksamhet, till skillnad från pojkarna som vid varje samlingstillfälle vi observerade, 

fick ta del av negativ uppmärksamhet. Detta både i form av blickar samt tillsägelser men även genom 

att i vissa fall hållas fast för att förhindras att springa runt.   

 

5.2.3 Ämnesval 

Då det rör sig om ämnesvalet under samlingen kunde vi se ett mönster där antalet flickor respektive 

pojkar mer eller mindre avgjorde pedagogens val. Vid tillfället då ämnet rörde sig om blommor 

visade det sig att antalet flickor dominerade och vid ett annat då pojkarna var fler till antal blev 

ämnet istället tigern. Vi kunde här se ett förhållningssätt hos pedagogerna att det mer eller mindre 

förväntas av oss att bemöta individen på ett specifikt sätt beroende av kön. Flickor förväntas föredra 

ämnen som vackra och söta ting medan pojkar istället skulle föredra hårda och tuffa ämnen. Vad vi 

även kunde se var att vid de tillfällen då de genomförde sånger och rörelser, eller om samtalen rörde 

barnens egna intressen, visade pojkarna en större framtoning.  

 

5.2.4 Summering 

Trots flera störande moment under samlingen kunde vi ändå se att pedagogerna mötte barnen med ett 

positivt och glatt bemötande som innefattades av uppmuntran, ögonkontakt och leenden. Detta 

upplevde vi dock förekom i större utsträckning mot flickorna och samtalen riktades oftare mot dem 

än mot pojkarna. Dessutom bjöd pedagogerna in flickorna i större utsträckning i fortsatta samtal med 

följdfrågor än vad de gjorde med pojkarna. Vad vi även kunde se tecken på var att flickorna visade 

sig mer aktiva i samtalen med pedagogerna och där pojkarna istället blev störningsmoment som hela 

tiden behövdes tystas ner. På detta sätt kunde vi se en tydlig skillnad i fördelningen av den positiva 

och negativa uppmärksamheten samt att ämnesvalet styrdes av vilket kön som dominerade. Vidare 

vill vi lyfta fram vad som generellt framgick hos pedagogerna i våra observationer var deras sätt att 

uppmärksamma varje barn, genom att vara noga med att benämna dem med namn istället för att dua.      

 

5.3 Måltiden som vuxenstyrd aktivitet 

Under måltiderna på förskolan var samtliga barn och pedagoger placerade vid fyra olika bord i två 

rum. Alla hade sina bestämda platser och det var alltid en pedagog med vid varje bord. Fördelningen 

av flickor och pojkar var över lag jämt fördelad och åldersmässigt även där blandat.  
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5.3.1 Positiv uppmärksamhet 

Vi kunde se att pedagogerna samtalade mycket med barnen runt bordet och tillät alla att på egen 

hand ta för sig av den mat de själva ville äta. Det förekom så vitt vi kunde se inte att pedagogerna 

tvingade något barn att ta för sig något de absolut inte ville äta. Barnen erbjöds möjligheten att prova 

men ett nej respekterades. Även vid måltiden tilltalas barnen med namn och pedagogerna visade 

intresse för det barnen berättade. Det var vid dessa tillfällen som samtalandet var som mest aktivt. 

 

Pedagogen ber en av flickorna att berätta om vad som hänt tidigare under dagen då de var i 

skogen. Flickan blir tyst men får hjälp av pedagogen som ställer ledfrågor. Flickan berättar 

utförligt vad de gjort och i detalj vad som skedde. Pedagogen uppmuntrar henne genom leenden 

och upprepad ögonkontakt (Ur observationsanteckningar). 

 

Vid detta tillfälle, då en av pedagogerna under en längre tid hade uppmärksammat en av flickorna. 

Där hon utförligt berättade om den tidigare incident under morgonen, avbröt plötsligt en av de andra 

pedagogerna samtalet med att berömma en av pojkarna vid bordet. Hon övergick sedan till en annan 

pojke och frågade honom vad han var bra på. Samtalet gick så över på vad barnen runt bordet var bra 

på. Vid en annan situation intog pedagogen en mer passiv roll där hon lät flickorna runt bordet leda 

samtalet. De bjöd in henne stundtals men samtalade sinsemellan för det mesta. Vad som skedde här 

var att den enda pojken vid bordet lämnades utanför samtalet och detta resulterade i att pedagogen 

istället valde att rikta sin största uppmärksamhet mot honom.  

 

5.3.2 Negativ uppmärksamhet 

Vi kunde vid ett tillfälle urskilja skillnad i pedagogens bemötande av en flicka och en pojke. I en 

dialog med pojken samtalade de länge om vad pojken hade gjort under helgen. Pedagogen ställde 

följdfrågor och pojken svarade glatt. Flickan vid bordet inbjöds sällan att delta i samtalet. De gånger 

hon tilltalade pedagogen svarade denna med kortfattade svar men övergick gång efter gång med att 

fokusera på samtalet med pojken. 

 

Pojkarna slår med besticken i tallrikarna varvid pedagogen bortser från detta och säger ingenting. 

När flickorna följer efter pojkarnas handlingar och även de slår i tallrikarna blir det omedelbart 

hyschade av pedagogen och ombeds sluta pga. oväsen(observationsanteckningar). 
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Vad vi kunde se här var att när det var flickor som bröt mot den förväntade stereotypa könsrollen, det 

vill säga att uppträdde stökigt och högljutt, bemötte pedagogerna dem på ett negativt sätt, med 

tillsägelser och tillrättavisningar. I denna situation kunde vi tydligt se att det uppfattades som mer 

accepterat av pojkarna att störa under måltiden då de slapp den negativa uppmärksamheten. Detta 

tolkar vi som utryck för en förväntad stereotyp könsroll, att pojkar uppträder mer aktivt och störande 

än flickor. Här kunde vi se att pedagogen visade en högre tolerans mot pojkarna under måltiden vid 

det störande uppförandet till skillnad från när flickorna störde. Beroende av vilket av könen som stör 

upplevs det som att pedagogerna tacklar detta olika trots lika beteende.  

 

5.3.3 Ämnesval  

Vad vi kunde se vid observationerna av måltiden var att pedagogerna erbjöd barnen att samtala i 

olika stor utsträckning beroende av kön. Samtalen med flickorna var ofta långa med flera följdfrågor 

och handlade ofta om familjerelationer, upplevelser och händelser som förmedlas till de andra runt 

bordet, de som inte deltagit i aktiviteterna och då inte heller vet vad som hänt. Samtliga runt bordet 

lyssnade med stort intresse och pedagogen riktade här ytterligare fokus mot den berättande flickan. 

Samtalen framstod även som mer detaljrika och innehållsmässigt varierade med flickorna, dessa i 

större utsträckning än vad samtalen med pojkarna gjorde.  

 

Vad som även visade sig var att flickorna ofta stöttades till längre samtal där de uppmuntras genom 

att pedagogen visar ett intresse. De blir synliggjorda genom berättandet för de övriga barnen runt 

bordet. Vid ett tillfälle visade en av pedagogerna en större uppmärksamhet mot en av pojkarna där 

hon leder in honom på samtal rörande vad han och männen i hans familj hade gjort under helgen. 

Hon ställde följdfrågor om däckbyten och bus, pojken svarade med glädje.  

 

5.3.4 Summering 

Vad vi kunde urskilja av observationerna under måltiden var att här var det istället flickorna som fick 

ta del av den negativa uppmärksamheten. Pojkarna var de som ofta kom undan med ett störande 

beteende och till skillnad från samlingen var det här högre tolerans vid ett liknande beteende. 

Flickorna däremot var de som fick tillsägelser och uppmaningar om att vara tysta och sluta med sitt 

störande beteende av pedagogerna vid den incident då besticken slås mot tallrikarna. Vad vi även här 

kunde konstatera var att flickorna var de som stöttades mer i samtalandet men att ämnesvalet berörde 

ämnen beroende av de förväntade könsrollerna.   
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5.4 Pedagogernas resonemang rörande genus  

I följande del presenteras resultatet av de intervjuer vi gjorde med de fyra pedagogerna vi observerat 

i vår studie. Vi vill upplysa läsaren om att vi valt att sammanställa de olika intervjuerna och 

presentera dem gemensamt trots att pedagogerna var för sig har svarat på frågorna. Vi har valt att 

benämna pedagogerna med A, B, C och D då de önskat att vara anonyma.   

 

Vi har sammanfattat svaren från intervjuerna och kategoriserat dem utifrån de svar pedagogerna gett. 

Följande kategorier har vi kunnat urskilja: genus - en tolkningsfråga, pedagogens 

”genusbemötande”, och genusmedvetenhet genom förändring. Den första kategorin innefattar 

pedagogernas egna åsikter, tankar och uppfattningar rörande genus samt deras uppfattning när det 

handlar om betydelsen av genusmedvetenhet i förskolans verksamhet. Den andra kategorin redogör 

för pedagogernas uppfattning rörande sitt eget bemötande av flickor och pojkar i verksamheten. 

Slutligen, den tredje kategorin, framhåller pedagogernas tankar och åsikter rörande det fortsatta 

arbetet kring ökad genusmedvetenhet på den aktuella förskolan. 

   

5.4.1 Genus - en tolkningsfråga 

Pedagogernas tolkningar av genus visade sig vara svåra att definiera. Vad som tydligt framgick var 

att genus upplevdes som ett svårbegripligt ord. En av pedagogerna visade en större osäkerhet rörande 

genus och kunde inte redogöra för hur hon uppfattade det. Efter lite eftertanke svarar pedagogen att 

det första hon kommer att tänka på är skillnaden mellan flickor och pojkar. Senare i samtalet med en 

av de andra pedagogerna framträder en tydlig eftertanke där hon lyfter fram det sociala som en 

påverkande faktor. 

 

[…] att man inte ska behandla flickor och pojkar olika utan man ska behandla dem lika. Detta vet 

man ju men så är man ju en produkt av sina föräldrar, av sin uppväxt. Även om du vet saker och 

ting och har det i bakhuvudet så agerar du inte så alla gånger (pedagog C). 

 

Pedagogerna A och C beskriver att de faktiskt försöker tänka på hur de bemöter flickor och pojkar 

men att de tror ”att det är det sociala i stort som spelar in och avgör hur man bemöter olika”. 

Pedagog C menar att samhället även påverkar hur vi väljer att agera. Pedagog A nämner 

leksaksaffärer och deras kataloger som ”en tydlig vinkling av hur flickor och pojkar framställs”. De 

upplever att det är svårt att motverka så stora mediers budskap som barnen tar del av.          
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Även om man försöker att tänka på detta sitter det nog i ryggmärgen att man är olika, det kan 

man villigt erkänna. Det är ju något man försöker tänka på men det är svårt (pedagog C). 

 

Pedagog C menar att vi genom våra föräldrar och samhället bildar oss en uppfattning som lever kvar 

hos oss och är svår att bryta. Att genus upplevs som ett komplicerat ord är det ingen tvekan om och 

samtliga pedagoger menar att det inte är helt enkelt och självklart vad det egentligen innebär. 

 

5.4.2 Pedagogens ”genusbemötande”  

Pedagogernas uppfattningar rörande bemötandet av flickor och pojkar i förskolan visade sig vara 

insiktsfullt och de var alla medvetna om att de stundtals agerade olika i bemötandet av barnen 

beroende av kön. 

 

Rörande sitt bemötande visade det sig att de trots sin medvetenhet, att bemöta flickor och pojkar 

lika, bryter mot detta. Pedagog A menar till exempel att ”även om tanken ligger i bakhuvudet, att 

man ska bemöta lika är det någonting man måste tänka på, att ge alla samma chans oavsett om de är 

flickor eller pojkar”. Till en början menar hon att det kan krävas olika bemötanden av flickor och 

pojkar på grund av att det faktiskt är skillnad på könen. Hon ändrar sig dock ganska snabbt och 

menar att människor är olika och därför behöver de bemötas på olika sätt. Oavsett om det handlar 

om en flicka eller pojke anser hon att bemötandets karaktär snarare handlar om personen i fråga, vad 

de har för intressen t.ex. 

 

En del barn är känsligare än andra och de behöver man vara lite mjukare med. En del kan man 

skoja lite mer med. Så egentligen har det inte med könet att göra tror jag (pedagog A). 

 

Vad vi även kunde urskilja var att samtliga pedagoger visade sig fullt medvetna när det handlade om 

bemötandet men att detta tydligt visade sig vara mer komplext i handling. Pedagog C talade om att 

man ofta generaliserar flickor och pojkar. ”Flickor uppvisar ofta en större tendens till att söka fysisk 

närhet genom att till exempel vilja sitta i knä. Det är inte på samma sätt med pojkarna”. Flickorna tar 

för sig mer men hon menar att om man själv som pedagog skulle ta steget och ge pojkarna fysisk 

närhet i samma utsträckning som flickorna skulle det kunna få en positiv effekt. Samtidigt påpekar 

pedagog C att hon alltmer väljer att visa pojkarna fysisk kontakt och menar att de faktiskt visat sig 

ha samma behov av detta som flickorna. Hon menar att man bara måste ha detta i åtanke och jobba 

mer på närheten. Pedagogerna beskriver hur de ofta uppfattar pojkarna som mer aktiva och rörliga, 

mer motoriska i sina handlingar och detta skulle kunna ligga till grund för hur de väljer att bemöta 
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dem rent fysiskt. Flickorna uppfattas tillbakadragna och försiktiga och pedagogerna beskriver att 

därav kanske det mer fysiska mötet underlättas.  

 

Även om de vill bemöta flickor och pojkar lika kan det vara svårt att verkligen göra det menar 

pedagog D. Hon säger att det kan finnas skillnader i det egna bemötandet när flickor respektive 

pojkar hamnar i konflikter. Hon menar att pojkar oftare hamnar i slagsmål vilket leder till att hon 

måste gå in och bryta genom att höja rösten och sära dem åt. I flickornas fall upplevde hon inte att de 

krävde samma bemötande men hon hade svårt att redogöra för varför det kunde bli så. Detta är inte 

någon lätt fråga och att man agerar olika tenderar att ske omedvetet menar hon. Pedagog A anser att 

man inte får agera på ett felaktigt sätt och till exempel börja förbjuda saker på grund av vilket kön 

barnet har. Hon berättar att ”kollegor på andra förskolor som arbetar med genus har delat med sig av 

sina misstag” och menar att ”genom att undanhålla flickorna dockor eller pojkarna bilar skapas en 

felaktig bild”. Istället anser hon att det borde handla om att erbjuda barnen möjligheter att prova på 

olika aktiviteter oavsett kön.  

 

Pedagog B berättar hon om incidenter då barnen visar tecken på att agera ”genusvakter” mot 

varandra. Hon menar att barnen kan kommentera varandras kläder om färgen inte motsvarar det som 

förväntas bäras av könet.  

 

Jag har ju hört ibland att barnen säger du har ju rosa kläder på dig, det är ju en tjejfärg (pedagog B) 

 

Hon funderar på hur detta skulle kunna bemötas och hur man ska få barnen att ändra inställning. 

Vidare menar hon att detta kanske upplevs som en bagatell, hon övergår sen till att berätta om flickor 

och pojkars olika sätt att rita. Pojkar är enligt henne inte lika tidiga som flickor när det rör sig om 

detaljerade teckningar. Hon har upptäckt att flickorna är väldigt noggranna och ritar fina teckningar. 

Pojkarna ritar istället några streck och anser sig sedan vara klara. Detta ser hon kanske som en 

tillfällighet och att det rent av bara har blivit så. Vidare säger hon att det kan bero på att de inte har 

så många pojkar i barngruppen (barngruppen består av 11 flickor och 10 pojkar). Hon funderar på 

hur man skulle kunna få med pojkarna i ritandet på ett mer aktivt sätt och svarar:   

 

Ja på något sätt, försöka intressera dem. Det kanske vi inte har gjort det är ofta flickorna som sitter 

och ritar och pojkarna har då sprungit och gjort andra saker. Om man kanske tänkte till lite och tog 

sig tid med pojkarna kanske det skulle bli annorlunda (pedagog B).  
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5.4.3 Genusmedvetenhet genom förändring 

Denna kategori innefattar pedagogernas resonemang rörande det fortsatta arbetet mot ett 

genusmedvetet förhållningssätt samt hur detta skulle kunna se ut. 

  

Något som vi kunde urskilja hos samtliga pedagoger var deras vilja till ökad medvetenhet rörande 

genus i förskolan. De visade en medvetenhet i sitt resonemang rörande hur deras bemötande borde ta 

sig uttryck mot flickor och pojkar men anser att detta är en process där deras medvetenhet även 

måste vidare ut i handling. Något flera av pedagogerna lyfte fram var att de försökte påpeka för 

varandra då någon av dem agerade felaktigt.  

 

Samtliga pedagoger upplever förskolan i stort som relativt genusmedveten och påpekar läroplanens 

riktlinjer för vad de ska arbeta mot rörande att motverka stereotypa könsroller. Det talas även om 

likabehandlingsplanen, som årligen omarbetas för att tydliggöra vilka uppdrag förskolan har när det 

handlar om bemötandet av barnen på lika villkor oavsett kön. Genom litteratur i ämnet samt 

föreläsningar men även besök av en genuspedagog har de försökt att hålla sig uppdaterade. Att under 

personalmöten samtala och reflektera över ämnet upplever de att de kommit en bit på väg. Trots 

detta är de alla överens om att de behöver mer kunskap och detta under lång tid.  

 

[…] Egentligen skulle jag vilja läsa lite mer så att man kan få mer kött på benen. […] Det finns ju 

forskning och tips på hur man ska göra, sen så tror jag inte att alla tips är bra. […] Vi har hört från 

andra som arbetar med genus hur tokigt det kan bli (pedagog A).  

 

Vad som även framgick var en av pedagogernas önskan att involvera föräldrarna i genusarbetet. Hon 

menade att föräldramöten där man kan erbjuda dem nya tankar kanske skulle kunna bidra till en ökad 

förståelse och vilja till att utmana och ifrågasätta stereotypa könsroller. Att nå föräldrarna upplevde 

hon som en möjlighet att nå längre. ”Det kanske inte ger så mycket eller är någon idé att arbeta med 

genus på förskolan om inte föräldrarna är med på tåget” menar pedagog A.     

 

Kanske om vi skulle kunna få in någon utifrån med jämna mellanrum. Någon som är mer insatt i 

det här än vad vi är och som kan hjälpa och stödja oss i det (pedagog B). 

 

Samtidigt som pedagogerna visar en vilja till ökad kunskap, menar pedagog A att tiden och orken är 

faktorer som spelar in när det handlar om att utöka kunskapen. Hon hävdar ändå att genus är ett 

viktigt ämne att lyfta fram i förskolan. Samtliga pedagoger anser att en fortsatt kompetensutveckling 
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självklart är önskvärd och att de hittills har försökt underhålla detta med stöd av relevant litteratur, 

föreläsningar men även samtal i arbetslaget.   
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6. Diskussion 
I följande del diskuterar vi resultatet av vår empiriska studie i förhållande till tidigare forskning 

rörande genus i förskolan. Vårt syfte med studien har varit att undersöka hur några pedagoger 

bemöter flickor och pojkar i förskolans vuxenstyrda situationer. Vidare fördjupa förståelsen av hur 

pedagogerna ser på betydelsen av genus i förskolan, sin egen genusmedvetenhet samt vad en sådan 

medvetenhet kan innebära för verksamheten. För att förtydliga våra återkopplingar till våra 

frågeställningar har vi valt att dela in stycket i två delar där den första berör pedagogernas agerande. 

Den andra delen berör förskolans möjligheter till ökad genusmedvetenhet i verksamheten. Vi 

kommer här även reflektera över de val och avgränsningar vi gjort. Vidare presenterar vi några 

förslag till fortsatt forskning. Slutligen framförs vårt slutord, avslutningsvis reflekterar vi över vilka 

kunskaper uppsatsskrivandet har medfört för oss. 

 

6.1 Pedagogernas bemötande av flickor och pojkar 

Vad vi har kunnat se utifrån vår studie är att genusmedvetenhet hos pedagoger är ett komplext 

begrepp. Att vara medveten i tanken är till skillnad från att agera genusmedvetet i handling en 

arbetsam process som kräver kunskap och vilja till förändring. Ett samarbete i arbetslaget är enligt 

pedagogerna i vår studie viktigt om man framgångsrikt ska kunna arbeta mot att motverka stereotypa 

könsroller. 

   

Efter att vi i observationsstudien fokuserat på pedagogers bemötande av flickor och pojkar i 

förskolan har vi kunnat se att det inte avsevärt skiljer sig från vad den tidigare forskningen visat. I 

vissa fall har vi kunnat se skillnader dock inte i så stor utsträckning som vi hade förväntat oss. Vi har 

kunnat urskilja att pedagogers bemötande ser olika ut beroende av vilket kön barnet har och att detta 

sker på ett från pedagogernas sida mer eller mindre omedvetet sätt. Vad som tydligt framgick var att 

pedagogerna i större utsträckning fokuserade på levande samtal med flickorna, där de med 

följdfrågor och visat intresse ingick i dialoger som stärkte och synliggjorde flickorna på ett tydligare 

sätt än pojkarna.  

 

I rapporten Jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) ses genusmedvetenhet som ett viktigt mål att 

arbeta efter och menar att en jämställd syn på könen där förskolan aktivt arbetar mot ett ökat 

genusmedvetande senare kan återspeglas i barnen. Butler (2007) och Henkel (2006) talar båda om att 

få möjlighet att bryta från normen där genuskonstruktionen ska kunna ses som något flytande och 

som skapar möjligheter att pröva olika roller oavsett kön än något som diskuterades även bland några 
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av pedagogerna i vår studie. De ansåg att flickor och pojkar borde ges lika möjligheter att testa på 

dessa överskridande könsroller och stöttas i att pröva på aktiviteter. Detta istället för att ifrågasättas 

eller rent av ledas in på ”rätt väg” enligt vad som förväntas beroende av kön.  

 

Pedagogerna tolkade skillnaderna i sitt eget bemötande mot flickor och pojkar som en vana/ovana 

djupt grundat från den egna barndomen. De talade även om att samhället påverkar människors 

åsikter och tankar. Av Butler (2007), Hirdman (2001) och Gens (2002) tolkas genus som något 

konstruerat och förväntat av omgivningen där de råder en tyst överenskommelse som överförs från 

generation till generation. Omgivningens förväntningar styr vårt handlande och detta upplevs av 

författarna som svårt att bryta mot. Henkel (2006) menar att de vuxna styr in barnen och uppmuntrar 

till olika intressen. Vidare menar författaren att barnen lever upp till dessa förväntningar och detta 

kunde även vi urskilja framförallt genom observationer men även under intervjuerna.  Olofsson 

(2007) skriver att bemötandet mellan flickor och pojkar skiljer sig åt, bland annat i hur pedagogerna 

berömmer barnen. Hon menar att flickor ofta får höra hur fina och söta de är medan pojkar blir 

uppmuntrade för vad de gör. Detta kunde även vi se tecken på bland vissa av pedagogerna i vår 

studie då de bland annat talade om flickornas ritande som något vackert och detaljrikt och pojkars 

ritande som ansågs vara mer slarvigt och en brist på motivation.  

 

Norberg (2005) talar om att det i förskolan uppfattas som att flickor är de som borde pushas till att 

prova könsöverskridande aktiviteter. Hon menar att även pojkarna måste erbjudas denna möjlighet 

och anser att detta lätt glöms bort då pojkar framställs som de som tar för sig och testar gränserna. 

Att flickorna är de som blir underordnade pojkarna så som Nordberg menar upplevde vi som omvänt 

i vissa situationer av vår studie. Vad som framkom var att pojkarna enligt pedagogerna var i behov 

av ett ökat stöd och motivation från pedagogerna. Bland annat då det handlade om att stötta i deras 

ritande men även genom att få prova på olika intressen. Även när det handlade om den fysiska 

kontakten och närheten som enligt flera av pedagogerna i större utsträckning ”tankades” av flickorna 

än pojkarna. En av pedagogerna menade att de borde erbjuda pojkarna mer tid till sitt ritande där 

pedagogerna borde fördela tiden mellan flickor och pojkar på ett jämnare sätt än vad de i dagsläget 

ansåg sig göra. När det rörde sig om fördelningen av närhet, upplevde pedagogerna det som 

”enklare” att närma sig flickorna. De ansågs villigare att söka den fysiska kontakten på egen hand. 

Vidare menar en av dem att hon trots detta ansträngde sig för att ta till sig pojkarna och erbjuda dem 

närhet i lika stor utsträckning som flickorna.   
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I Månssons (2000) avhandling framgick det att pojkar bemöttes på ett mer personligt sätt än flickor 

av pedagogerna och detta bland annat i de vuxenstyrda situationerna. Detta upplevde vi som till viss 

del omvänt hos de pedagoger vi observerat. De visade ett mer personligt bemötande gentemot 

flickorna där samtalen ofta berörde känslomässiga och personliga ämnen. Även Olofsson (2007) 

upplevde det som att det var pojkarna som erbjöds större samtalsutrymme där de fick fler frågor, mer 

respons och det i större utsträckning än flickorna. Vi kunde inte urskilja detta i någon större 

utsträckning genom våra observationer utan såg istället att det var flickorna som erbjöds ett större 

talutrymme än pojkarna. Vad som däremot även framgick i vår undersökning var att pojkarna var de 

som fick ta del av den negativa uppmärksamheten i större utsträckning än flickorna. Dock framgick 

det stundtals att även flickorna fick ta del av den negativa uppmärksamheten men då av betydligt 

mildare karaktär. Liknande fenomen framgår även i Odelfors (1996), Månssons (2000) och 

Nordbergs (2005) studier. Vi upplevde dock att detta förekom i större utsträckning under samlingen 

än vid måltiderna. Enligt Odelfors var det just i samlingen som pojkarna erbjöds ett större utrymme 

att uttrycka sig på och även Nordberg (2005) menar på att det är pojkarna som kan ses som vinnare 

här. Vidare hävdar hon att på grund av att det är den negativa uppmärksamheten som i större 

utsträckning tilldelas pojkarna kan detta inte ses som en vinst för dem utan snarare förlust. Vi gör 

liknande iakttagelser som Nordberg då vi upplevde den negativa responsen från pedagogen som 

förorsakat av ett ”provocerande” från pojkarna. Detta kan tolkas som svårt att bryta och där flickorna 

istället framställs som vinnare genom att vara de som i större utsträckning följer ”regelboken”. 

Henkel (2006) talar om att vuxna omedvetet styr in barnen i förväntade roller där de slutligen ”lär 

sig” hur de ska agera i vissa situationer beroende av vilket kön de har.  

 

Då en av pedagogerna talar om barnens agerande gentemot varandra där de blir till ”genusvakter” 

(SOU 2006:75) då någon av dem uppvisar ett ”felaktigt” beteende eller som i detta fall bär fel färg 

på tröjan ställer hon sig frågan hur de på bästa sätt skulle kunna motverka detta bemötande hos 

barnen. Utgår man från vad rapporten Jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) säger angående detta 

rör det sig i största del om gamla föreställningar och att det sociala varandet är avgörande. 

Omgivningen är den som kan påverka och förändra barnens uppfattning av vad som anses ”tillåtet”. 

Visar pedagogerna en tolerans för utmanande och överskridande av stereotypa könsroller överförs 

även denna uppfattning vidare på barnen och kan ses som något accepterat. Odelfors (1996) menar 

att genom att bekräfta och synliggöra barnen stärker man deras självbild och erbjuder dem en 

möjlighet att våga utrycka sina åsikter. Detta var något som vi kunde urskilja hos flera av 

pedagogerna och de framförde flera gånger under samtalen att de var medvetna om detta men att det 

var svårt för dem att få ut detta i praktiken. Vad vi även kunde se var att det ofta var flickorna som 
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erbjöds denna bekräftelse och att pojkarna hamnade på sidan av själva verksamheten eller den 

aktivitet som pågick. Pedagogen upplevde det som att pojkarna självmant valde aktiviteter som 

bidrog till att de inte erbjöds att delta i till exempel ritandet som anses som en lugn aktivitet. 

Pedagogen menade att i och med att pojkarna ofta upplevs springa runt och busa bidrar detta till att 

pojkarnas intresse för de lugnare aktiviteterna upplevs av pedagogen som begränsat. I och med detta 

bekräftades flickornas alster med beröm och visad uppskattning medan pojkarna sällan hade något 

att vara stolta över i lika stor utsträckning. Nu menar inte vi att pojkarna aldrig erbjöds att rita men 

det framgick att det skedde mer sällan än flickornas ritande. Nordberg (2005) talar om att det måste 

erbjudas möjligheter att prova på olika aktiviteter och detta oavsett förväntade intressen. Det är upp 

till pedagogen att se till så alla barn får möjligheten att utmana och prova på för att åtminstone själva 

ha möjligheten att avstå och tacka nej.    

 

6.2 Genusmedvetenhet 

Vi har kunnat urskilja att samtliga pedagoger vi observerat och intervjuat upplevde att genus är ett 

viktigt område att arbeta vidare inom och där barnen måste kunna erbjudas olika uttrycksmöjligheter, 

detta oavsett om de är flickor eller pojkar. Vad som däremot framgick av observationerna var att 

pedagogernas bemötande av flickor och pojkar gick i spåren av stereotypa könsroller. Barnen erbjöds 

därför olika möjligheter att utrycka sig och testa sina gränser på.  

 

Även i Eidervalds (2009) studie framgick det att pedagoger bemöter flickor och pojkar utifrån 

stereotypa föreställningar. Föreställningar kring genus som enligt författaren sitter djupt rotade 

kunde även vi urskilja hos ”våra” pedagoger. Olofsson (2007) hävdar att ett medvetande rörande 

genus kräver ansträngning och vilja från pedagogerna och att om man inte granskar agerandet kan 

man heller inte utveckla och förändra det som kanske omedvetet lever kvar inom en. Vad som 

framgick i vår studie var att pedagogerna dock visade en vilja till ökad kunskap om genusfrågor och 

medgav att de såg ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom detta i arbetslaget. Rapporten 

Jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) skriver att ett medvetande rörande genus hos pedagogerna 

är avgörande för om detta skall kunna överföras till verksamheten och i vår studie visar pedagogerna 

att de mer än gärna arbetar målmedvetet med genus, frågan var bara hur.  

 

Vissa av dem lyfte själva fram att stereotypa föreställningar omedvetet rådde i deras bemötande av 

barnen. Vad som dock visade sig var att pedagogernas medvetenhet rörande sitt ”felaktiga” agerande 

i vissa situationer var tydligt då de till exempel uppmärksammade varandras ageranden. De menade 
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att bemötandet av flickor och pojkar skilde sig åt bland annat då de hamnade i konflikter med 

varandra. Ett hårdare klimat visades gentemot pojkarna där flickorna istället möttes av mildare 

bemötande. Detta framhöll de som ett omedvetet agerande och menade att det inte var något de 

direkt reflekterade över.  

 

Pedagogerna ansåg sig själva vara i behov av mer kunskap rörande genus och detta för att uppnå en 

ökad genusmedvetenhet. Deras efterfrågan på kompetensutveckling var stor, då pedagogerna 

upplevde det svårt att få till stånd sina åsikter och tankar i praktiken. Detta inte för att intresse saknas 

utan för att de uppfattade det som en långsiktig process där alla i arbetslaget måste vara insatta i, och 

villiga att arbeta mot ökad genusmedvetenhet. Detta framgår som en av faktorerna i ett framgångsrikt 

genusarbete i rapporten Jämställdhet i förskolan (SOU 2006:75) där kunskapen är ett måste om 

arbetslaget skall kunna arbeta med dessa frågor på ett lyckosamt sätt. Där beskrivs reflektion och 

diskussion som en vardaglig process som borde genomsyra arbetslagets vardag och kontinuerligt 

uppdateras genom fortbildning, forskning och relevant litteratur.  

 

Vi kan hålla med pedagogerna om att detta är ett dilemma då teori och praktik är mödosamma att 

kombinera. Att vara medveten om sina ”fel och brister” är en sak men att förändra sitt beteende och 

agera annorlunda är en process som kräver tid och vilja. Dessutom är det svårt att genomföra ett 

genusmedvetet arbete om man inte får med sig de andra vuxna i barnens omgivning. Trots att 

pedagogernas vilja till ett fortsatt arbete mot en ökad genusmedvetenhet i verksamheten efterfrågades 

ansåg de att även föräldrar med fördel kunde involveras. Om förskolan genom ett samarbete med 

hemmen arbetar för att motverka och utmana stereotypa könsroller menade en av pedagogerna att 

detta troligen skulle resultera i att arbetet mot en genusmedveten verksamhet skulle utvecklas i större 

utsträckning. Elvin-Nowak & Thomsson (2003) menar att de föreställningar vi bär med oss kan 

upplevas inövade och något som barnet lär sig i mötet med vuxna. Detta stöder alltså pedagogernas 

uppfattning att ett nära samarbete med hemmet kan vara avgörande om man vill nå en förändring. 

Barnens förebilder är i första hand föräldrarna men även andra vuxna i deras omgivning spelar en 

stor roll. Det är de vuxna som kan stötta barnet i att våga utmana sina könsroller och utveckla 

identiteten, bortom de stereotypa könsrollerna. De förväntningar vi möter och de förväntningar som 

ställs på oss kan vara avgörande för vilken roll vi ”väljer” att inta, man vill ”välja rätt” (Odelfors 

1996, Olofsson 2007, m.fl.).    
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6.3 Metoddiskussion  

Då vår avsikt var att studera pedagogers förhållningssätt och bemötande av flickor och pojkar i 

förskolan upplever vi vårt val av metod som väl fungerande. Med hjälp av observationer och 

intervjuer har vi kunnat gå in på djupet och undersöka hur genusmedvetenheten tog sig utryck hos 

pedagogerna i studien. Att observera enskilt för att sedan diskutera innebörden av våra tolkningar har 

fungerat bra då vi genom reflektion och diskussion analyserade materialet gemensamt. Vi upptäckte 

att våra olika erfarenheter inom yrket, en av oss tidigare har arbetet i förskola under en längre tid, 

gjorde att vi i vissa situationer la olika stor vikt vid olika händelser. Vi har även märkt att 

åldersskillnaden oss emellan har spelat roll då detta bidragit till att vi tolkat situationer på olika sätt 

beroende av tidigare erfarenheter. Detta har enligt vår uppfattning bidragit till att våra diskussioner 

och reflektioner blivit mer nyanserande och vi har kunnat delge varandra individuella tolkningar som 

vi anser att vi kanske annars inte hade upptäckt. Över lag har vi dock uppfattat pedagogernas 

agerande på liknande sätt och vår förståelse av datamaterialet har i det stora hela överensstämt.  

 

Vi upplever att det var till vår fördel att en av oss hade en tidigare relation till förskolan. Vad vi även 

upplevde positivt med denne relation var att pedagogerna vi avsåg att följa kände ett förtroende 

redan från början och att detta innebar att vi med fördel kunde inleda observationerna tidigt.  

Dock var vi medvetna om att detta i sin tur kunde bidra till att personliga åsikter och reflektioner 

kunde spela in i vår analys. Detta har vi kontinuerligt varit medvetna om i bearbetningen av 

materialet då vi delgett varandra våra upplevelser och ställt dessa mot varandra. Att vi båda har en 

förförståelse och inblick i undersökningsfältet anser vi bidragit till en ökad förståelse för 

pedagogernas agerande och de situationer de ställs inför. Vi är av den uppfattningen att om vi hade 

valt att utföra vår studie utan någon förförståelse hade våra iakttagelser med största sannolikhet blivit 

missvisande. Detta resonemang hänvisar vi till det Repstad (2007) säger angående fördelen med en 

förförståelse och inblick i den miljö man väljer att studerar. Detta menar han kan bidra till att man på 

ett fördelaktigt sätt kan undvika felaktiga slutsatser.  

 

Vårt val gällande att informera pedagogerna om studiens syfte upplever vi som en fördel i studien, då 

vi hade för avsikt att involvera dem så tidigt som möjligt men även för att få dem delaktiga i 

processen. Dock är vi införstådda med att det kan vara en nackdel i att gå ut med denna information 

när avsikten är att undersöka beteenden. Risken finns att en allt för detaljerad information kan bidra 

till att respondenterna agerar taktiskt och rättar till sitt beteende (Repstad 2007). Vidare kan vi dock 

se att informationen rörande studiens syfte både var till för och nackdel då vissa av pedagogerna 

visade en oro i mötet med oss. Hade vi valt att hålla inne med studiens syfte är vi inte säkra på om de 
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hade visat mindre osäkerhet utan kanske till och med tvärtom. Över lag upplevde vi deras agerande 

som ”normalt” och de visade ingen större förändring i sitt agerande enligt vår uppfattning.  

 

Valet att följa upp observationerna med intervjuer och ställa frågor som för pedagogerna var okända 

var att vi strävade efter så spontana svar som möjligt. Vi ville även eliminera risken att pedagogerna 

diskuterade frågorna sinsemellan och på så sätt påverkade varandra. Vad vi i efterhand har insett var 

att om respondenterna hade delgetts frågorna i förväg hade troligen svaren blivit mer utförliga samt 

att de hade fått mer tid på sig att reflektera över sina åsikter. Vi upplevde att riskerna med detta 

kunde innebära att svaren möjligtvis ”färgas” av kollegornas åsikter och detta ville vi undvika i den 

utsträckning det gick.  

 

Anledningen till att vi valt att fokusera på samling och måltid är att det är två av de mest tydliga 

vuxenstyrda situationerna på förskolan. Genom Odelfors (1996) men även Månsson (2001) studier 

framgår det att pedagogerna i de vuxenstyrda situationerna bemöter flickor och pojkar olika. Detta 

ligger till grund för våra val av observationssituationer då vi haft för avsikt att undersöka detta. Vi 

anser att det var ett viktigt val, då det under dessa strukturerade aktiviteter kan vara lättare att 

observera vad som sker. Även hur pedagogen förhåller sig gentemot flickor och pojkar till skillnad 

från om vi hade observerat exempelvis den fria leken.  

 

Vi är medvetna om att vårt val av att endast utgå från fyra pedagoger i våra observationer och 

intervjuer medfört en begränsad insikt i hur genusmedvetenheten hos pedagoger tar sig uttryck i 

förskolans verksamhet och då i vuxenstyrda aktiviteter. Dock syftar vår studie till att på djupet 

undersöka hur det kan se ut på en utvald förskolas avdelning och hur arbetslaget där resonerar kring 

genus. Vår avsikt med denna studie har inte varit att generalisera pedagogers bemötande av flickor 

och pojkar utan istället undersöka närmare hur ett arbetslag resonerar och agerar kring ämnet genus.  

 

6.4 Slutord 

När vi stod inför valet av ämne för vår studie var vi båda överens om att vi ville lyfta fram vikten av 

genusmedvetenhet i förskolan. Att skriva i par har vi upplevt vara bra då vi har kunnat utbyta tankar 

och idéer under processens gång. Vid motgångar har vi med fördel kunnat stötta varandra och så 

funnit nya vägar. Vi upplever även uppsatsskrivandet som en merit som vi båda kommer ta lärdom 

av och bära med oss som en god erfarenhet. 
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Vi har genom detta arbete fått en större förståelse i vad genusmedvetenhet kan innebära och att det 

uppfattas olika beroende av vem man talar med. Vi har även upptäckt hur omfattande och invecklat 

ämnet är. En vilja att söka kunskap kring genus är inte en självklarhet hos alla och medvetenheten 

kan vara svår att överföra i praktiken. Detta är något vi kommer att bära med oss i vårt kommande 

yrkesliv som förskollärare/lärare och hoppas på att vi kan inspirera flera. Vad det innebär att vara 

genusmedveten är svårt att sätta fingret på men viktigt att ha i åtanke och reflektera över. Hur man 

praktiskt ska gå tillväga i ett genusarbete finns det inget facit på men en sak vi båda lärt oss är att 

viljan måste infinna sig för att kunskap ska kunna inhämtas och förvaltas.  

 

Slutligen hoppas vi att samhället och genusdebatten kan medföra en förändring och öka synen på att 

vi alla är människor med möjligheter och inte bara ett bestämt kön med begränsningar. 
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7. Förslag till fortsatt forskning 
Vår undersökning kan utvecklas ytterligare genom att studera barnens perspektiv i mötet med 

pedagoger. Vad som även skulle kunna ge ett intressant resultat är att studera den fria leken och hur 

den tar sig uttryck ur ett genusperspektiv. Kan man se likheter/olikheter mellan flickor och pojkars 

lek? Ytterligare ett fortsatt forskningsområde skulle kunna vara att undersöka hur manliga pedagoger 

påverkar förskolans verksamhet ur ett genusperspektiv. Är männen verkligen välkomna in i 

förskolans värld eller är det en värld styrd av kvinnor? Hur kan man motivera fler män att söka sig 

mot yngre åldrar, istället för som idag att majoriteten män söker sig mot högstadiet eller gymnasiet? 

 

Vi har även under vår studie kunnat se tecken på att barnen agerar ”genusvakter” där de rättar sin 

omgivning när den bryter mot de förväntade könsrollerna. Detta anser vi vara ett intressant område 

att titta närmare på och upplever det som vikigt att uppmärksamma. Vad som även skulle vara 

intressant är att studera den fria leken och om/hur den skiljer sig beroende av kön.   

 

Slutligen vill vi lyfta fram att genusfrågan är viktig att arbeta kring i förskolan då det är där man med 

fördel kan lägga grunden för en ökad medvetenhet och förståelse för sin omgivning. Av de vuxna 

barnen möter dagligen utgör pedagogerna på förskolan en stor roll och kan på så sätt med fördel 

erbjuda barnen möjligheter att utveckla och testa olika intressen.  
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Bilaga 1 

Observationsprotokoll rörande pedagogens bemötande av barnen i samlingen 

 

Antal pedagoger:         Antal pojkar:                 Antal flickor: 

 Pojkar Flickor 

Antal tilltal från pedagogen   

Benämner barnet med namn   

Negativ tillsägelse   

Positiv tillsägelse   

 

Intryck under observationen: 

Observationsschema hämtat från Kristina Henkel (2009) En jämställd förskola teori och praktik 
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Bilaga 2 

Observationsprotokoll rörande pedagogens bemötande av barnen under måltiden 

 

Antal pedagoger:         Antal pojkar:                  Antal flickor: 

 Pojkar Flickor 

Antal tilltal från pedagog   

Benämner barnet med namn   

Negativ tillsägelse   

Positiv tillsägelse   

 

Intryck under observationen: 

Observationsschema hämtat från Kristina Henkel (2009) En jämställd förskola teori och praktik 
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Bilaga 3 

 

Intervjufrågor rörande pedagogens genusmedvetenhet. 

Följande 3 frågor riktar sig mot pedagogens uppfattning rörande sitt eget agerande.  

 

1. Vad innebär ordet genus för dig? 

- På vilket sätt anser du dig själv vara genusmedveten? 

 

2. Anser du att det kan krävas olika bemötanden av pojkar och flickor i vissa situationer? - I 

vilka situationer skulle det i så fall kunna vara? 

 

3. Är det något du känner att du vill utveckla hos dig själv rörande genusarbete i förskolan? 

 

 

Intervjufrågor rörande synen på verksamheten 

Följande 3 frågor riktar sig mot pedagogens uppfattning rörande verksamheten. 

 

4. Finns det någon plan på hur ni kan arbeta med genus på förskolan?  

 

5. Hur är inställningen till genus på den här förskolan enligt dig själv? 

 

6. Hur skulle du vilja att förskolan arbetar med genus? 
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Bilaga 4 

     Örebro  091006 

 

                           Hej alla föräldrar på förskolan X       

 

Vi heter Siri Boman och Fatima Åkerholm och är 23 respektive 32 år. Vi är studenter från 

lärarprogrammet vid Örebro universitet och har under 3 år läst med inriktning mot yngre åldrar 

(natur och skapande). Vår c-uppsats kommer att genomföras under 10 veckor (v.42-52).   

Vårt syfte med det här arbetet är att undersöka pedagogers möte med barn och med genus som 

utgångspunkt vill vi ta reda på hur pedagogerna tänker kring begreppen genus och jämställdhet.  

För att undersöka det här kommer vi först å främst observera verksamheten och utvalda situationer 

där ert/era barn vistas. Med tanke på att vi vill få en så rättvis bild som möjligt kommer vi att besöka 

förskolan vid flera tillfällen.  

Vi utgår självklart från sekretesslagen. Förskolan, pedagoger och barn kommer naturligtvis att vara 

helt anonyma då inga namn kommer att nämnas i eller utanför arbetet.  

När arbetet är klart kommer det att bli en offentlig handling som andra kommer kunna ta del av.  

 

Vid eventuella frågor är ni mer än välkomna att kontakta oss eller förskolan. 

 

Tack på förhand! 

Siri Boman & Fatima Åkerholm  
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Bilaga 5 

 

Hej,             Örebro  091006 

 

Vi heter Siri Boman och Fatima Åkerholm och är 23 respektive 32 år. Vi är studenter från 

lärarprogrammet vid Örebro universitet och har under 3 år läst med inriktning mot yngre åldrar 

(natur och skapande). Vår c-uppsats kommer att genomföras under 10 veckor (v.42-52).   

Vårt syfte med det här arbetet är att undersöka pedagogers möte med barn och med genus som 

utgångspunkt vill vi ta reda på hur ni pedagoger tänker kring begreppen genus och jämställdhet.  

För att undersöka det här kommer vi först å främst observera verksamheten och med utgångspunkt 

från detta intervjua er pedagoger. Intervjuerna är frivilliga och under arbetets gång kan ni när som 

helst avbryta er medverkan. Med tanke på att vi vill få en så rättvis bild som möjligt av er vill vi 

besöka er förskola vid flera tillfällen. 

Vi utgår självklart från sekretesslagen. Både förskolan och intervjupersonerna kommer naturligtvis 

att vara anonyma då inga namn kommer att nämnas i eller utanför arbetet.  

När arbetet är klart kommer det att bli en offentlig handling som andra kommer kunna ta del av.  

 

Vid eventuella frågor är ni mer än välkomna att kontakta oss.  

 

Tack på förhand! 

Siri Boman & Fatima Åkerholm   

 

 

 

 

Jag godkänner härmed min medverkan i arbetet utifrån ovanstående brev. 

 

Datum_________________________________________ 

 

Namn_________________________________________ 

 


