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ABSTRACT 

 
This report includes gender focused studies of preschool children. The aim of the study is 

to observe how the educators interact with and speak to girls and boys in different 

situations encountered in preschool. Hopefully this will stimulate interesting thoughts 

and promote discussions.  

  

As a preschool educator it is important to address each child as an individual regardless 

of their gender and one can ask if this is the case in the preschools today. Previous 

research has shown that the educator’s interactions and speech differ depending on the 

type of gender. Most often girls are treated as the sweet little girl opposed to the tough 

boy when it comes to boys.  

 

To investigate this subject of interest I performed field studies that included structured 

observations of how educators at a selected preschool department treated preschool boys 

and girls. The results showed no difference in the way the educators interacted with and 

spoke to each type of gender, hence contradicting the already existing research and 

literature. 

 

The atmosphere at the selected preschool department involved in the study was happy 

and the children were free to play with their choice of toy or choice of game, thus the 

educators created an environment where boys and girls are treated equally. I also believe 

this prevented unnecessary complaints from the children which you often encounter in a 

preschool where this freedom is taken away and the children are controlled.  

  

In conclusion, if all preschools allow their children to choose freely this will lead to a 

better environment, less admonitions and more equality. Could these factors influence the 

educator’s already existing equal interaction and speech with both genders?  

  

Keywords: gender, interaction, speech, preschool 

 

 



                                                          

SAMMANFATTNING 

Rapporten innefattar studier om barn i förskolan i ett genusperspektiv. Syftet med 

undersökningen är att se hur pedagogerna bemöter och tilltalar flickor och pojkar i olika 

situationer i förskolan. Förhoppningsvis skapar detta intressanta tankar och diskussioner i 

ämnet. 

 

Som pedagog i förskolan är det, utifrån bland annat Läroplanen för förskolan, viktigt att 

se till varje barn och inte utifrån kön, frågan är om förskolan gör det. Tidigare forskning 

har ofta funnit att pedagoger bemöter och tilltalat pojkar och flickor olika. Vanligtvis 

bemöts flickorna som den söta lilla flickan medan pojkarna bemöts som den tuffa pojken. 

För att undersöka detta gjorde jag fältstudier i form av strukturerade observationer på hur 

pedagogerna bemötte och tilltalade pojkar och flickor i förskolan.  I resultaten visades att 

pedagogerna bemötte och tilltalade pojkar och flickor lika. Resultatet visade ingen 

skillnad på hur pedagogerna tilltalade och bemötte utifrån kön. Litteraturen och 

forskningen visade de motsatta. 

 

På avdelningen fanns ett klimat som var öppet och glatt, barnen fick välja fritt vad de 

ville göra i den fria leken. Pedagogerna skapar en avdelning där pojkar och flickor 

behandlas lika. På grund av ett sådant klimat skapas det inte några könsskillnader, 

eftersom både pojkarna och flickorna blir tilltalade med namn och de blir bemötta lika 

utifrån kön. Min slutsats är att om alla förskolor låter barnen välja fritt, så skulle klimatet 

på avdelningen bli bättre och då skulle även tillsägelserna minska och då tror jag att det 

blir mer jämställt.  Kan det vara dessa faktorer som gör att pedagogerna bemöter och 

tilltalade pojkar och flickor lika?  

 

Nyckelord: kön, genus, tilltal, bemötande, förskola. 
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1. FÖRORD 

Jag skulle vilja ge ett stort tack till förskolechefen, pedagogerna och barnen på förskolan för 

att jag fick komma och observera. Ett stort tack till min handledare Tomas Saar som har hjälpt 

mig med tips och idéer till mitt arbete. Tack ska alla mina underbara vänner ha för all 

stöttning under skrivtiden. Tack till min underbara familj som har gjort att det gått mycket 

enklare att skriva. Speciellt tack ska min syster Fia ha som har hjälpt mig med den engelska 

översättningen och Anna som har läst och rättat arbetet, ni är guld värda. Ett hjärtligt tack ska 

min sambo Roger ha för all stöttning och hjälp under skrivtiden.  

2. INLEDNING 
 

Jag bestämde mig för min frågeställning när jag såg hur mina vänner behandlade sina barn 

utifrån kön. Det var nämligen en situation som hände på privat plan. Jag hade kommit till min 

vän som har en dotter på fem år, hon hade hämtat henne ifrån dagmamman. Dottern var envis 

och ville inte lyssna då säger min vän en kommentar som jag aldrig kommer glömma ” det 

märks att du har umgåtts med pojkarna i dag”. Det var denna kommentar som gjorde att jag 

ville skriva ett arbete som fokuserade på hur det ser ut i förskolan, om vi som pedagoger 

kommenterar och ser annorlunda på barnen utifrån kön.  

2.1 Syfte 

 
Jag vill undersöka om pojkar och flickor tilltalas och bemöts olika utifrån kön i olika 

rutinsituationer i förskolan. Jag vill även undersöka vilket kön som får hjälp först i tamburen.  

 

Min frågeställning kommer i slutet av kapitlet tidigare forskning.  

3. BAKGRUND 
 

När man pratar om jämställdhet i förskolan så ska man följa det som står i läroplanen om 

jämställdhet och det ska sedan genomsyra hela verksamheten. Förskolan har en uppgift och 

det är att låta varje barn få möjlighet att utvecklas och hitta sina egenskaper utan att knyta 
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detta till kön. 
1
 Marie Nordberg

2
 skriver om en pojke som inte väljer de vanligaste 

pojklekarna utan väljer att leka med tjejerna i stället. Han tycker om att vara i dockvrån även 

om han inte riktigt vet hur man leker med en docka. Men han väljer att leka i dockvrån i alla 

fall. I stället för att leka ”normalt” med dockan så vänder han dockan upp och ner. Ibland 

kommer flickorna fram för att visa honom hur man håller dockan och hur man leker med 

dockan men i vissa fall satt flickorna helt stopp för honom att vara med i leken och detta var 

på grund av att han var pojke. Marie Nordberg
3
 skriver också om när det går mot jul och det 

var dags att välja sin plats i luciatåget. Det var snart pojkens tur att välja vad han ville vara, 

han sa snabbt ”Lucia” och det fick han också vara. När de hade sjungit färdigt var det många 

av de andra pojkarna som ville prova pojkens luciakrona och detta gjorde att han fick en 

annan roll i gruppen, en roll som han aldrig hade haft förut. Han blev den avundsvärde.
4
 Det 

är självklart att alla barn ska få välja vad de vill vara i luciatåget utan att vi dömer detta utifrån 

kön. 

 

Generellt kan pedagogernas föreställningar och förväntningar på pojkar och flickor variera. 

En pojke kan anses vara bråkig och stökig medans föreställningen om en flicka kan vara att 

hon ska vara duktig. Om hon inte är det kan det betyda att hon får en stämpel som den bråkiga 

flickan.  

 

Även olika förväntningar kan förkomma när det gäller pojkar och flickor. Pedagogernas sätt 

att bemöta och tilltala barnen är det jag ska undersöka. Är det så att pojkar är stökiga och 

flickor duktiga? Det vi oftast tror och vet skiljer sig mycket ifrån verkligheten. Verkligheten 

är oftast mer komplex än beskrivningar och stereotyper. När vi sätter på oss 

jämställdhetsglasögonen så kan vi se hur barnens beteende är ett svar på pedagogernas 

agerande. Jag har tagit upp allt det här för att ge en bild om hur det kan se ut i förskolan. Jag 

vill nu kolla om det är så. Mitt syfte är alltså att beskriva hur pedagoger tilltalar och bemöter 

barn och reflektera över hur det kan upprepa och nedtona kön och könsskillnader. 

 

 

 

                                                 
1
 Hedlin M, 2006 

2
 Nordberg M, 2005 

3
 Nordberg M, 2005 

4
 Nordberg M, 2005 
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3.1 Läroplanen för förskolan Lpfö 98 

 

I tidigare stycke tog jag upp att vi i förskolan ska använda oss av Lpfö 98 och att det som står 

i Lpfö98 ska genomsyra hela verksamheten. För att visa vad som står i Lpfö98 samt hur vi 

som pedagoger ska jobba med jämställdhet i förskolan har jag valt att sätta ett utdrag av 

Lpfö98 i en egen rubrik. 

 

”Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. 

Flickor och pojkar skall i förskolan ha samma möjligheter att pröva 

och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller.
5
” 

 

4. FÖRSTÅ RAPPORTEN 
 

 I detta avsnitt förklaras olika begrepp som jag använder mig av i rapporten. 

 

Genus:                            Värderingar om kön 

 

Stereotyper:                            En bild av hur någon ska vara.         

 

Könsskillnader:                      Skillnad mellan könen 

 

Jämlikhet:                                Jämlikhet innebär alla människors lika värde. 

 

Genus- kön:                             Kön är den biologiska skillnaden mellan kvinnor och män.  

 

Skolan:                             Skolväsendet som är riktat mot yngre barn 

 

Kön:        En beteckning för att kunna skilja på individer 

 

                                                 
5
 Läroplanen för förskolan Lpfö 98sidan 4 
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5. TIDIGARE FORSKNING 

 

I det här kapitlet får ni ta del av hur pojkar och flickor behandlas olika utifrån kön. Allt ifrån 

aktiviteter till gruppindelningar och färgkoder. Ni får också ta del av hur verksamheten i 

förskolan kan se olika ut för pojkar och flickor. 

5.1 Tilltal och bemötande i förskolan utifrån kön 

 
Jag vill belysa hur vi i förskolan kan gör skillnad på pojkar och flickor och hur detta påverkar 

barnen ända upp i skolåldern och även i vuxenlivet. Britta Olofsson
6
 tar upp betydelsen av att 

dela upp pojkar och flickor i olika grupper så flickorna får lära sig att ta för sig och pojkarna 

får lära sig visa känslor. I flickornas grupp, de modiga prinsessornas klubb, gör de svärd och 

sköldar. De tillverkar också guldkronor som de använder när de leker i klubben. De spelar 

även teater. Först spelar de bara för varandra men sedan känner de sig redo att spela upp för 

hela gruppen. I pojkarnas klubb köpte personalen in gosiga garner eftersom det fanns ett 

intresse för vävning. De köpte även in tvålar som luktade gott som sedan kunde användas när 

pojkarna tvättade fötterna på varandra. Detta var ett sätt för pojkarna att visa en mjukare sida 

för varandra. Det finns en teori som säger att ”barn som masserar varandra slåss inte”. Något 

som fick pojkarna att känna sig speciella var när de fick bjuda flickorna på nybakat bröd som 

de hade bakat. Pojkarna trivdes väldigt bra i sina smågrupper. De såg fram emot nästa träff.  

 

När man delar upp pojkar och flickor i olika grupper på grund av kön, så blir det automatiskt 

att pedagogerna bemöter och tilltalar pojkar och flickor olika. I stället för att se utifrån 

barnens intresse så sätts barnens kön i fokus. I bakgrunden tar jag upp hur genus är en del av 

Lpfö 98 och hur hela verksamheten ska genomsyras av detta. Genom att dela upp pojkar och 

flickor får vi en förskola som gör skillnad.  Kajsa Wahlström
 7
 filmade hur pedagogerna 

bemöter och tilltalar barnen på förskolan Tittmyran, hon upptäckte då att de tilltalar pojkarna 

vid namn och flickorna tilltalas oftast i grupp som ”tjejerna”. Hon upptäckte också att till 

flickor förklarar man aktiviteter grundligt och till pojkarna förklarar man snabbt och enkelt. 

Redan i förskolan kommer flickorna i biroller medan pojkarna tar huvudrollen.  Detta gör att 

pojkarna tar för sig i skolan medan flickorna hamnar i bakgrunden vilket senare visas i 

                                                 
6
 Olofsson B, 2007 

7
 Wahlström K, 2003 
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yrkeslivet där en stor del av flickorna hamnar i omsorgen. Detta kan bero på att flickorna 

under hela sin uppväxt får lära sig att ta hand om och vara den duktiga, därmed yrkesvalet
8
.  

5.2 Färgens betydelse utifrån kön 

 
Redan som nyfödda delas vi in i olika färgkoder som sedan kommer märka oss för det kön vi 

har. En pojke är klädd i blåa kläder medans en flicka är klädd i rosa och om vi bryter mönstret 

så är det alltid någon som ska påpeka detta. I affärerna idag finns det knappt några neutrala 

färger på kläder, utan man ser tydligt vart gränsen på tjej -och killavdelningen går. En kompis 

stod i kö i en känd affär. Hon hade köpt en djungelbody och ett par grå byxor till sin dotter när 

hon träffar en kompis i kön som påpekar hennes inkommande köp. Fick inte du en tjej? 2010 

kan vi alltså inte gå in i en butik och köpa en grön djungelbody och grå byxor till en tjej utan 

att det ska kommenteras. Vem har bestämt att djungelmotiv är ett pojkmotiv? Kan det vara så 

enkelt att grön anses vara en färg som är menad till en pojke? I förskolan kan vi som 

pedagoger stöta på både pojkar och flickor som kommer med olika typer av kläder. Det kan 

vara i alla olika färger och motiv. Britta Olofsson
9
 menar att man ska vara vaksam när det 

gäller att kommentera flickors kläder eftersom detta kan leda till att flickor får dåligt 

självförtroende senare i livet. I stället för att kommentera flickans rosa tröja med kattmotiv så 

kan man kommentera att tröjan är fin och sedan fråga om flickan tycker om katter. På detta 

sätt har man tagit bort fokus på tröjans färg och frågat om katten i stället vilket gör att flickan 

kommer i fokus. Som jag har tagit upp tidigare så har färg en stor betydelse för handeln när 

det gäller till exempel dopet och korten som finns att köpa i två färger dvs. blå och rosa. I 

affären vill de också veta vilken färg på snöret de ska sätta beroende på om det är en pojke 

eller flicka
10

. 

 

I Anettes Hellmans
11

 avhandling får vi ta del av en situation där två barn pratar om stövlar. 

Anna frågar om de ska gunga det högsta de kan och när Lisa ska ta fart på gungan 

kommenterar Anna hennes stövlar. Anna säger till Lisa att hon har likadana stövlar som hon 

själv har och påpekar sedan att hon har stövlarna i rosa. Hon berättar att rosa är hennes finaste 

färg. Anna frågar sedan Lisa om hon också har fått ett par nya stövlar med Spiderman på av 

sin mamma. Lisa instämmer, ”mamma köpte dem så jag inte bara skulle ha ett par rosa”. Lisa 

                                                 
8
 Wahlström K, 2003 

9
 Olofsson B, 2007 

10
 Wahlström K, 2003 

11
 Hellman Anette, 2010 
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tycker att Spidermanstövlarna passar bättre till pojkar och att rosa är mycket finare. Anna 

instämmer, ”det tycker jag med”
12

. 

5.3 Pedagogers bemötande av pojkar och flickor 

 

Vi bemöter barn varje dag i förskolan, vi hälsar på dem på morgonen och säger hej och hej då 

när det är dags att gå hem men hur bemöter vi dem mellan hej och hej då?  När det gäller 

pojkar kan de få höra sitt namn dubbelt så många gånger jämfört med hur många gånger en 

flicka får höra sitt, Anders kom hit, Anders sätt dig ner, Anders lyssna på mig, Anders om du 

inte lyssnar så får du gå ut. Medans en flicka oftast blir den som får sitta emellan och får vara 

lösningen på pojkens beteende
13

.  

 

Kajsa Wahlström
14

 tar upp när det var dags för aktiviteter i förskolan och barnen själva fick 

välja grupper och det blev en grupp med bara flickor och en grupp med bara pojkar. När 

pedagogen sedan skulle förklara att de ska spela ett bollspel som heter bowling och berätta 

hur man spelar bowling fick flickgruppen en grundläggande förklaring om hur man gör. Man 

har sex käglor och vilken färg de hade förklarade pedagogen och därefter förklarade hon att 

man står bakom linjen, rullar bollen på käglorna och den som får ner flest vinner. Sedan var 

det pojkarnas tur att få instruktioner om hur man spelade men då fick de en snabb genomgång. 

Hon berättade hur man skulle ställa käglorna och att de skulle stå bakom linjen och sedan är 

det bara att köra. Det visade sig sedan att det var pojkarna som hade roligast när de spelade på 

grund av de inte hade fått så många regler att följa medans det hos flickorna var det roligt men 

väldigt strukturerat. Där rullade bollarna snyggt och prydligt medans det hos pojkarna var mer 

spontant
15

. Pojkarna får en större roll på förskolan mot vad flickorna får. Pojkarna blir 

huvudpersoner medan flickorna får biroller. Pojkarna hörs och syns medan flickorna hamnar i 

skymundan och inte alls märks på samma sätt. Detta kan bero på att pedagogerna i förskolan 

har kommit in i ett rutinarbete och att de alltid har gjort skillnad på kön men inte tänker på att 

de gör det. Som litteraturen tog upp var det när pedagogerna fick se materialet som de såg att 

de gjorde en könskillnad
16

. Om man belyser problemet så kommer det också att bli skillnad på 

hur pedagogerna ser på pojkar och flickor. 

                                                 
12

 Hellman A, 2010 
13

 Wahlström K, 2003 
14

 Wahlström K, 2003 
15

 Wahlström K, 2003 
16

 Wahlström K, 2003 
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5.4 Kvinnliga och manliga pedagoger 

 
I förskolan är det stor majoritet kvinnor som jobbar även om antalet manliga pedagoger har 

ökat. Marie Nordberg
17

 tar upp hur de manliga pedagogerna får en roll i förskolan som den 

som ska leka med barnen medan de kvinnliga pedagogerna är de som fixar det praktiska i 

verksamheten. Två manliga pedagoger som jobbar på en avdelning med barn från åldrarna 1-5 

byter blöjor, torkar bord och kokar gröt och de säger själva att det är bra för barnen att se det 

eftersom det kanske inte är så i alla hem. De får också höra kommentarer som ” byter du 

blöjor fortfarande, du som har jobbat i så många år?” De manliga pedagogerna som vi får 

följa på den här avdelningen tycker inte att man behöver göra någon skillnad mellan pojkar 

och flickor. På en annan förskola får vi följa en annan manlig pedagog som tycker det är 

viktigt med kill – och tjejgrupper för att pojkarna ska få göra ”killgrejer”. Han tar med 

killarna ut i skogen och bygger kojor och åker iväg med dem för att kolla på bilar. En dag vid 

fikat sitter den manliga pedagogen med två kvinnliga pedagoger. Den ena kvinnliga 

pedagogen undrar om inte tjejerna kunde få komma och besöka kojan någon dag med bullar 

och saft men den manliga pedagogen säger att de inte är välkomna av förskolans pojkar och 

han påpekar också att det går lite vildare till ute i skogen.
18

  

5.5 Vuxenvärldens förväntningar på pojkar och flickor  

  
Det börjar redan på BB skriver Kajsa Wahlström

19
. När mamma och pappa sitter i 

amningsrummet och ska amma så pratar man sött och gulligt till flickan och håller henne nära 

bröstet. Medans de som har fått en pojke använder ord som vad tuff du är och kastar upp 

barnet. Redan här gör vi en stor skillnad mellan könen. Pojken får friheten att testa på olika 

saker redan i början av livet medans flickan blir ompysslad och hålls säker. Man kan också se 

detta vid doptillfället när man ska köpa ett kort då man oftast har två olika alternativ att välja 

mellan. Antingen tar man det rosa eller det blåa. I samma genussituation hamnar man om man 

ska köpa en doppresent. Ett exempel som tas upp i boken är när man köper ett smycke. Då får 

man frågan om kön för att de ska veta om de ska sätta ett rosa eller blått snöre på paketet
20

.  

 

                                                 
17

 Nordberg M, 2005 
18

Nordberg M, 2005 
19

 Wahlström K, 2003 
20

 Wahlström K, 2003 
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I förskolan kan flickorna användas som små hjälpfröknar i verksamheten. Detta gör att 

flickorna växer upp med synen att de ska ta hand om människor eftersom det är det de har 

blivit lärda ända från förskolan och under hela skolåren. Detta gör att det är större majoritet av 

det kvinnliga könet som jobbar inom vården. I ett kapitel i boken
21

 tar de upp en situation när 

en pedagog kommer ut med en påse till komposten, hon försöker först haffa en pojke som 

kommer på cykeln men han stannar inte. Efter honom kommer det en till pojke på cykel och 

inte heller han stannar. Då slänger pedagogen en blick på bordet där det sitter några flickor 

och målar. Hon säger till ena flickan att hon kan gå och lämna påsen men flickan påpekar att 

hon sitter och ritar men pedagogen slutar inte och till slut säger pedagogen att maskarna 

behöver också sin mat, jag vaktar kritorna åt dig tills du kommer tillbaka så inte någon av 

pojkarna tar dem. Flickan går snällt i väg med påsen till komposten
22

.  Många gånger i 

förskolan väljer pedagogerna den snälla flickan i stället för den stökiga pojken för att arbete 

ska gå så smidigt som möjligt. Pedagogerna tänker kanske inte alltid på att förskolan sätter en 

ribba för hur pojkar och flickor ska vara hela livet. 

5.6 Sammanfattning 
 

I litteraturen får vi ta del av hur pojkar och flickor behandlas olika i förskolan utifrån kön. Vi 

får ta del av olika situationer som när pojkarna och flickorna själva får välja lag när de ska 

spela bowling. Det blir då ett lag med bara pojkar och ett lag med bara flickor. Pedagogerna 

ger flickorna en grundlig beskrivning i hur man spelar bowling medans pojkarna får en snabb 

genomgång av hur spelet fungerar. I slutändan visar det sig att pojkarna är de som har roligast 

medans flickorna spelar ett strukturerat och ordnat spel.  

 

I litteraturen får vi även se att färg har en stor betydelse för hur pojkar och flickor bemöts 

utifrån kön. Redan när barnets föds har färg en stor betydelse. Vid doptillfället, inköp av kort 

och val av presentsnöre så finns det två färger att välja mellan och det är blå och rosa.  Färg 

kan ha stor betydelse på hur flickor mår senare i livet vilket gör att det är viktigt att man 

tänker på vilka kommentarer man ger en flicka som kommer med en rosa glittrig tröja. Britta 

Olofsson
23

 skriver att det kan ge dåligt självförtroende senare i livet och istället för att 

kommentera den glittriga, söta katten på flickans tröja kan man istället fråga henne om hon 
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23
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tycker om katter? Man ska även tänka på hur man kommenterar pojkarnas klädval så att man 

inte kommenterar pojken som tuff bara för att han har Batman som motiv på tröjan.  

 

Vi får också en inblick i hur de manliga pedagogerna i förskolan bemöts och arbetar med 

pojkar och flickor. Marie Nordberg
24

 tar upp hur de manliga pedagogerna får en roll i 

förskolan som den som ska leka med barnen medan de kvinnliga pedagogerna är de som fixar 

det praktiska i verksamhet.  

5.7 Frågeställningar 
  

Utifrån det som jag har beskrivit ovan så formulerar jag mina frågor så här: 

 

1: Hur bemöter och till talar pedagogerna barnen i några olika rutinsituationer? 

2: Hur ser det ut i tamburen, vem får hjälp först pojkar eller flickor? 

6. METOD 
 

Jag har varit på en förskola i Mellansverige och gjort mina observationer. Jag har valt att göra 

fältanteckningar det vill säga att jag kommer anteckna under tiden som jag observerar
25

. För 

att se hur pedagogerna bemöter och tilltalar pojkar och flickor valde jag att sitta och anteckna 

under tiden som jag tittade på de olika situationerna. 

 

Fältanteckningar kännetecknar att man bestämmer sig för vad man ska observera
26

 och sedan 

tar kontakt med förskolan som man vill observera och väljer olika tillfällen.  

 

Jag har valt att göra en strukturerad observation
27

. Det betyder att det problem som jag har 

valt att titta på är så pass preciserat att det är givet vilka situationer som ska ingå i 

observationen
28

.  
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6.1 Urval 

 

Jag valde att göra mina observationer på en 1-5 avdelning vilket betyder att det på 

avdelningen finns barn i åldrarna 1-5 år. På avdelningen går 20 barn och jag fick tillstånd att 

observera 12 av barnen. Jag lämnade ut en lapp
29

 där de stod att alla namn på barn, lärare och 

skola kommer att bytas ut när studien publiceras för att garantera alla inblandades anonymitet. 

Föräldrarna fick då välja att godkänna observationen eller inte. Jag hade även skrivit ett datum 

då jag ville att informationslappen skulle vara inlämnad. Pedagogerna fick också fylla i en 

informationslapp
30

 eftersom jag även skulle observera dem.  

 

Det var många föräldrar som inte hade lämnat något svar
31

 på om jag fick observera deras 

barn och dessa barn blev automatiskt ett nej. Jag hade 8 barn som jag inte fick observera och 

hur gjorde jag för att inte observera dem? Det var bara att koncentrera sig på de barn jag fick 

observera. Om det var så att de satt vid samma bord som de barn som jag fick observera, så 

var det bara att anteckna ner situationerna som hade att göra med barnen som jag hade 

tillåtelse att observera. 

 

Fördelningen emellan flickor och pojkar: 5 flickor och 7 pojkar. 

 

På avdelningen jobbar tre pedagoger och en resurspedagog. Veckan innan hade en av 

pedagogerna trillat och blivit sjukskriven så det var bara två pedagoger och en resurspedagog 

att observera. 

 

6.2 Genomförande 

 

Jag har valt att samla in data genom att göra fältanteckningar
32

 på fyra olika rutinsituationer 

som finns på förskolan. För att få svar på mina frågeställningar om hur pedagogerna bemöter 

och tilltalar barnen i olika rutinsituationer och hur det ser ut i tamburen så har jag valt att titta 

på fyra olika rutinsituationer: den fria leken, samlingen, klädsituationen och matsituationen.  

Jag valde att sitta och titta och anteckna samtidigt som verksamheten flöt på. Över lag har jag 
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tittat på hur pedagogerna bemöter och tilltalar pojkar och flickor. I tamburen har jag tittat på 

vem pedagogen hjälper först att klä på, om det är en pojke respektive en flicka.  Jag valde att 

göra ett traditionellt observationsschema
3334

 när jag observerar i tamburen, det betyder att man 

anger de personer som deltar och registrerar detta genom att markera med ett sträck på varje 

kategori
35

. Jag gjorde ett streck för vilket kön som fick hjälp först. Vid matsituationen ville 

jag titta på hur barnen satt vid borden och även där se hur pedagogen bemöter och tilltalar 

barnen. Jag var på avdelningen två gånger för att observera de olika situationerna. Jag 

observerade alla situationer i den fria leken, samlingen, matsituationen för att se hur 

pedagogerna bemöter och tilltalar barnen. Jag valde bort att observera uteleken, vilan och 

mellanmålet. Jag valde bort dessa tillfällen på grund av att uteleken är som en förlängning av 

den fria leken, mellanmålet är en matsituation precis som lunchen och på vilan så vilar eller 

sover barnen vilket inte är relevant för mina frågeställningar. 

6.3 Observationen av pedagoger och rum 

 
Jag har valt att observera hur pedagogerna bemöter och tilltalar pojkar och flickor. Jag har 

också valt att beskriva varje rum så att läsaren kan förstå hur rummets utformning ser ut när 

de läser observationerna.  

6.4 Undersökningsinformation 

 
Observationen genomfördes på avdelningen mellan 8:30 och 10:30 och sedan vid lunch som 

var ca 11:30. Detta kom jag och personalen fram till var bra tider. Observationerna ägde rum 

vid två tillfällen. Jag valde att byta rum när jag upptäckte att jag var själv i rummet eller när 

jag hade suttit där mer än femton minuter. Eftersom jag inte fick observera alla barnen bad jag 

pedagogerna visa mig vilka barn jag inte fick observera. Jag hade ingen utsatt tid för hur länge 

jag skulle observera varje situation vid frileken utan bytte rum när jag kände att det inte fanns 

något mer att anteckna. Observationstiden blev ca femton minuter per rum. Det blev ca 30 

sidor som jag antecknade under de två dagarna.  

 

Barnen frågade aldrig varför jag satt och antecknade. Så de reagerade inte alls på min närvaro 

på avdelningen.  
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6.5 Metodkritik 

 
Undersökningen kunde ha sett annorlunda ut om jag hade fått tillstånd att observera alla 20 

barnen och inte bara tolv. Jag skulle då kunnat titta på alla situationer som jag såg och fått en 

annan bild. Jag skulle bland annat kunnat få ett annat resultat i tamburen där jag valde att göra 

traditionellt observationsschema
36

 för att se om pedagogerna valde att hjälpa pojkarna 

respektive flickorna först med påklädningen. Om jag hade haft en större grupp barn så hade 

den statistiken kanske blivit annorlunda. Jag hade också kunnat titta på grupperingar på ett 

annat sätt om alla barnen hade fått varit med i observationerna. Nu fick jag kolla på 

situationer i mindre grupper och oftast när barnen var själva. Det är klart att antalet barn har 

påverkat de situationerna som jag har sett men det betyder inte att det är situationer som är 

mindre betydelsefulla. Jag fick bara vara väldigt noggrann så att inte något av de barn som jag 

inte fick observera kom med i mina papper. Just den delen tyckte jag gick väldigt bra, det var 

inga svårigheter.  

6.6 Etiska ställningstaganden 

 

Jag åkte till förskolan för att fråga om jag fick observera pedagogerna och berätta vad jag 

skulle undersöka och vad mitt examensarbete skulle handla om. Jag fick godkännande från 

förskolechefen. Jag hade redan skrivit ut en informationslapp
37

 när jag åkte dit för att fråga på 

förskolan, personalen kopierade upp en informationslapp till varje barn som de sedan hängde i 

tamburen. På lappen stod mitt namn, vad jag skulle göra på förskolan och vilken vecka som 

jag skulle befinna mig på förskolan. På lappen stod också att alla namn på barn, lärare och 

skola kommer att bytas ut när studien publiceras för att garantera alla inblandades anonymitet. 

Föräldrarna fick då välja om de skulle godkänna observationen eller inte. Jag hade även 

skrivit ett datum då jag ville att informationslappen skulle vara inlämnad. Pedagogerna fick 

också fylla i en informationslapp
38

 eftersom jag även skulle observera dem.  
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7. RESULTAT 
 

Jag har sammanställt mina observationer i detta avsnitt utifrån det jag har sett under mina två 

dagar på förskolan. Resultatet struktureras så att jag kort beskriver förskolans rum och miljö 

för att läsaren ska få en bild av hur avdelningen ser ut. Därefter redovisas observationer av 

handlingar vid frilek och i rutinsituationer, detta har jag valt att göra i berättelseform. 

Avslutningsvis presenterar jag hur pedagogernas hjälp riktas i tamburen.  

7.1 Beskrivning av rummen 
 

Jag valde att beskriva rummen för att läsaren ska få en bild av hur avdelningen ser ut. Jag 

valde att beskriva rummen när barnen var ute och på sätt kan jag se mer detaljer i rummet än 

om det hade varit fullt med barn. 

 

Köket: infattar över –och underskåp, diskmaskin och kylskåp. Rummet är stort till ytan 

Inredning: 3 stycken bord, ett halvt bord med två stolar, ett bord med nio stolar och ett bord 

med fem stolar. Det finns även ett över –och under skåp som personalen har sina pärmar med 

mera på. Det finns även en hylla med spel och puzzel på.  

 

Dockvrån: infattar en soffa och en hylla. Rummet är halvstort till ytan. 

Inredning: ett litet bord med tre stolar, en spis, en diskho och två barnvagnar. 

 

Kuddrummet: innefattar många kuddar som är hårda och är i olika färger.  

Övrigt: rummet är litet. 

 

I samlingsrummet: hela långsidan består av över – och underskåp. Rummet är stort till ytan. 

Inredning: två bord, ett vid fönstret och ett vid väggen. Det finns även en brickhylla och på 

golvet ligger en rund stor, blå matta. 

 

Tamburen: där finns hyllor för klädupphängning och en möbel som barnen kan sitta på. 

Möbeln står i mitten av rummet och rummet är halvstort till ytan. 

Inredning: ett bord och en pall.  
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7.2 Observationen över hur pedagogerna bemöter och tilltalar pojkar och flickor 

i den fria leken. 

 

I köket får Anna, ett och ett halvt år, tag i en katalog som hon börjar rycka ut en sida ur. Då 

kommer pedagogen Jennie fram och tittar på Anna, småler och undrar om hon ska läsa? 

Jennie går mot samlingsrummet. Pedagogen Karin kommer fram till Elis, Fredrik och Nicke 

som sitter och bygger med legot. Hon undrar om de vill göra snöflingor men de vill hellre 

sitta kvar och bygga. Pedagogen Bella går förbi pojkarna när de sitter och bygger med lego, 

hon kommenterar bygget och tycker det ser bra ut. Elis vill ha hjälp med en kran som han 

håller i handen, han skulle vilja ha ett snöre. Bella går då fram till skåpet i köket och tar fram 

ett vitt snöre och frågar om den här längden räcker, Elis nickar. Hon klipper av snöret och 

hjälper Elis att sätta fast snöret på kranen. När Bella är färdig tycker Elis att snöret är för kort. 

Bella tar ut rullen med snöret igen och klipper en längre bit. Hon sätter fast det också och 

frågar om är det bra nu, Elis instämmer. Han går tillbaka till legot och fortsätter bygga med 

Fredrik och Nicke.  

 

Jennie tar med sig Anna och Levi in till soffan i dockvrån. Där sätter de sig och läser en bok. 

När boken är slut går Jennie och hämtar en bok till och när även den är slut kommer hon på 

att hon kan ta med en hel bunt böcker som de kan läsa. De sitter och läser en längre stund. 

 

I köket stoppas Mickael och Jonas för att de springer på avdelningen av Bella. Bella förklarar 

att de vet vad som gäller och Mickael och Jonas nickar instämmande.  

 

I kuddrummet leker Max, Jimmy, Ulf, Sara och Therese. Karin kommer och förklarar att det 

är för många i kuddrummet och tar med sig Ulf och Therese till Samlingsrummet. Hon frågar 

sedan vad de vill göra. Ulf vill göra en snöflinga och Therese vill göra ett halsband.  Karin 

sätter sig vid bordet och hjälper både Ulf och Therese att börja. Therese berättar att hon ska ge 

halsbandet till sin mamma i julklapp. Karin tycker det är en jätte bra idé. Ulf börjar på sin 

snöflinga och när han är klar får han följa med till hallen och hänga den på grenen som hänger 

i taket. Karin ställer sig på en stol för att nå. Ulf går sedan in i läsrummet och sätter sig och 

leker med bilarna som står i hyllan.  

 

Bella hämtar Sara för att hon ska få ta kort på sitt troll. Det är gjort av stenar som man har satt 

hår och ögon på, armarna är av ostbåge liknande material. Bella ger kameran till Sara och 
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visar sedan hur man kan göra trollet större. Sara får testa hur många gånger hon vill för det 

gäller att få ett kort som Sara tycker är bra.   

 

Jimmy går och pekar på vattenkranen. Jennie kommer och frågar om han vill ha vatten men 

han pekar bara. Jennie sätter på vattenkranen och låter det rinna lite så det hinner bli kallt. 

Jimmy är från Ryssland och har lite svårt med att prata svenska så han säger inte så mycket 

utan visar med sina händer vad han vill ha. Jennie häller sedan upp vatten i en vit plastmugg.  

Jimmy ställer sin mugg på diskbänken när han har druckit färdigt. Under tiden jag observerar 

annat kan jag se hur han går tillbaka till sin mugg lite då och då. Om inte muggen står där blir 

Jimmy arg och vill ha en ny mugg.  

 

Bella står vid bänken och kollar på papper när Nicke kommer och vill att hon ska hjälpa 

honom med utklädningskläderna. Nicke räcker över en blå poliströja. Bella frågar först Nicke 

om hon ska hjälpa honom och det vill han, hon håller upp tröjan så han kan trä i sina armar i 

hålen och sedan knäpper hon tröjan. Nicke springer iväg till Karin och visar att han är polis 

och vad som finns i fickorna. Karin frågar om han har fångat några tjuvar och det har inte 

Nicke gjort än, han går in i dockvrån.  

 

Bella har fått ett stort brunt paket och i det ligger det bubbelplast med extra stora bubblor. 

Hon börjar smälla bubblorna och Bella låter barnen vara med. Sara och Therese går dit och 

trampar. Fredrik och Ulf kommer också och vill vara med. De stampar tills bubbelplasten tar 

slut.  

 

Karin har gått in i samlingsrummet och satt sig vid bordet för att hjälpa Johanna med 

broderiet. Hon tar en nål och fransar kanterna och hjälper henne också att trä nålen med ny 

tråd. När Karin sitter där kommer även Elis och Nicke. De vill också pyssla och Karin frågar 

vad de vill göra och de vill göra halsband. Karin tar fram pärlor och klipper till gummiband. 

Hon frågar om längden är okej, Elis och Nicke tycker längden är bra. Hon knyter en knut 

längst ner på gummibandet och sedan ger Karin dem varsitt gummiband. Elis och Nicke 

börjar trä på pärlor på gummibandet, Nicke säger att han ska ge sitt halsband till sin mamma i 

julklapp. Karin säger att mamma kommer bli jätte glad då. Elis tänker ge bort sitt till sin 

pappa. Karin säger samma där att pappa kommer också att bli jätteglad. 
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7.2.1 Observationen över hur pedagogerna bemöter och tilltalar pojkar och 

flickor i samlingen 

 

Samling nr 1: 

 

Karin tar bort leksakskatalogerna och ber alla barnen sätta sig ner och bilda en ring. Jennie 

kommer bärandes på Jimmy och sätter honom i ringen sedan tar Karin ton för att sjunga 

samlingssången. I texten finns det ett parti som säger att alla ska ta varandra i handen men det 

har inte alla gjort, Karin berättar att hon blir ledsen av att inte alla barnen håller händerna i 

samlingssången. Karin berättar också att idag kommer det bli något gott efter frukten och alla 

barnen gissar på glass men Karin säger att det är något annat. Karin berättar att det är 

pepparkakor som ett utav barnen har bakat hemma. 

 

 Jennie ställer frukten på mattan och säger att det är dags för fruktsång. I slutet av sången ska 

man låta som indianer och det gör barnen. När fruktsången är slut säger Karin barnens namn 

ett efter ett och den som hör sitt namn får ta frukt. När alla barnen har ätit färdigt tar Bella 

som har kommit in i rummet fram pepparkakorna och alla barnen får varsin pepparkaka även 

vi vuxna får ta en pepparkaka.  

 

Karin berättar för barnen att det är kallt i dag så det gäller att sätta på sig sin tjockaste tröja. 

Hon ber även några av barnen att börja gå och kissa, Karin går mot hallen, Bella tar över 

samlingen och frågar barnen om de kan någon sång om pepparkakor. Barnen ropar ja och 

börjar sjunga.  

 

Samling nr 2: 

 

Karin går in i det lilla rummet för att hjälpa några pojkar att städa medans Bella berättar för 

barnen att ringen måste bli större, barnen flyttar sig längre bak. Bella börjar räkna barnen och 

när räkningen är klar är det dags för samlingssången men Bella får avbryta på grund av att det 

är så många barn som håller för öronen. Bella tycker det är tråkigt när kompisarna håller för 

öronen och frågar barnen hur vi ska göra för att kompisarna ska slippa hålla för öronen. Elis 

har förslaget att de ska sjunga ännu högre men Bella förklarar att det inte är det bästa utan att 

om vi sjunger i en normal ton så behöver ingen hålla för öronen. Karin kommer in i rummet 
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och sätter sig på mattan, hon hjälper Bella att sjunga samlingssången. Jennie kommer in i 

rummet med frukt och hon ställer tallrikarna på mattan och sedan sätter hon sig i ringen.  

 

Jennie, Karin och Bella sjunger fruktsången med barnen sedan säger Bella ett namn i taget 

och det barnet som hör sitt namn får ta en frukt. När alla barnen har tagit frukt får vem som 

helst som vill ha frukt ta frukt. Även i dag berättar Karin att de ska sätta på sig sin varmaste 

tröja för att det är så kallt ute. Karin tar med sig några barn ut för att kissa och klä på sig.  

7.2.3 Matstunden 
 

Matstund nr 1: 

 

Avdelningens barn delas upp på tre bord, två i köket och ett i samlingsrummet. Vid bordet i 

köket sitter Nicke, Fredrik, Johanna och Jimmy vid ett bord och vid det andra sitter Anna och 

Max. Matvagnen står i mitten av golvet, Bella ger barnen vid sitt bord mat och Karin ger 

”sina” barn mat. Om de vill ha mat en gång till får barnen ta själva. Mjölk och vatten och 

smör får barnen också ta själva. Pedagogerna hjälper till om det behövs. Vid bordet är det en 

mycket god stämning bland barn och pedagoger. Barnen frågar om det är något de vill ha och 

de hjälper även varandra.  

 

Bella ber Fredrik att gå och lämna matvagnen till dem som sitter och äter mat i 

samlingsrummet. Fredrik tar matvagnen och drar in den i rummet. När Fredrik kommer 

tillbaka till bordet vill Johanna ha mjölk, Fredrik tar då mjölken och häller upp mjölk åt 

henne. Nicke vill ha mera mat, Bella går då och kollar om de är klara med vagnen och drar ut 

den till köket igen. Nicke tar sin tallrik och hämtar mer mat och när han har tagit mera mat så 

går han och sätter sig igen. När de flesta ätit färdigt får några barn gå och tvätta sig och göra 

sig klara för vila.  

 

Matstund nr 2: 

 

Nicke, Fredrik, Johanna och Jimmy sitter vid bordet som de även gjorde i går. Vid det andra 

bordet sitter Anna och Max. Matvagnen står i mitten av golvet och Bella och Karin ger barnen 

mat. När alla har fått sin mat börjar barnen ta mjölk och vatten. Fredrik ber Bella att skicka 

smöret för han ska breda smör på sin hårda smörgås. Nicke vill ha mera mat, Bella ber honom 
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då att gå och fråga om de är klara med matvagnen i andra rummet. Nicke går iväg och frågar 

sedan kommer han tillbaka med matvagnen. Han går sedan och hämtar sin tallrik. Han tar sig 

mat och sedan går han och sätter sig igen. Johanna skickar de hårda smörgåsarna till Jimmy 

som tar sig en hård smörgås och sedan ger Bella honom smöret. Fredrik går också och hämtar 

sig mer mat. Bella frågar Johanna om hon vill ha mera mat och hon skakar på huvudet. 

Fredrik ber sedan Bella om vatten, Bella kommenterar att Fredrik nu kommer att få 

spökvatten. Detta gör att Nicke och Johanna också vill ha spökvatten. Karin frågar om det är 

några av barnen som vill ha mer mat vid Bellas bord. Bella säger nej, Karin ger då det som är 

kvar till Sara.  

 

Bella frågar om Johanna och Nicke är klara och de nickar på huvudet. Hon ber dem då att gå 

och tvätta sig. För efter maten är det dags för vila. Efter ca fem minuter får även Fredrik och 

Jimmy gå. Bella börjar plocka undan på bordet.  

 

Karins barn börjar också bli färdiga och Karin ber Max att gå och tvätta sig medan hon lyfter 

ner Anna. Karin tar med Anna för att göra henne ordning för vilan. Bella ställer in tallrikarna i 

diskmaskinen och torkar av borden.  

7.2.4 Observation över påklädningen 

 
Diagrammet visar en sammanställning av undersökningen i hallen

39
. Diagrammet visar att 

pojkarna får mer hjälp av pedagogerna.  Första dagen var det 7 pojkar och 4 flickor i hallen. 

Av pojkarna får 4st hjälp innan flickorna får hjälp. Det var 4 flickor i hallen och det var 3 

flickor som fick hjälp innan de andra 3 pojkarna fick hjälp. Den andra dagen i hallen var det 6 

pojkar och 4 flickor. Av pojkarna får 5st hjälp innan flickorna. Av flickorna är det 3st som får 

hjälp innan den sista pojken får hjälp.  
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 Bilaga A 
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Pojkarna 9 

Flickor 6 

7.3 Sammanfattning 

 
Jag valde att göra beskrivning på rummen för att läsaren ska få en bild av hur rummen ser ut. 

Den fria leken, samlingen, matstunden har jag observerat och likaså situationen i tamburen. 

Det jag fick fram av observationen av den fria leken, var att barnen får bestämma mycket 

själva vad de ska göra. Min frågeställning som jag har utgått ifrån när jag har gjort 

observationerna var hur pedagogerna bemöter och tilltalar barnen i några olika 

rutinsituationer? Jag tycker jag fick svar på min fråga. Pedagogerna tilltalar pojkar och flickor 

lika utifrån kön förutom i situationen i tamburen där pojkarna får hjälp först.  

  

På hela avdelningen finns en jättegod stämning som kommer från öppenheten som finns på 

avdelningen. Pedagogerna tilltalar barnen vid namn och bemöter dem med ett leende. De gör 

ingen skillnad på pojkar och flickor i de olika rutinsituationerna. Situationen i tamburen var 

den enda gången som det gjordes skillnad på könen.  Pedagogerna är mycket hjälpsamma om 

barnen vill ha hjälp.  På samlingen var det samlingssång och fruktsång och pedagogerna 

tilltalar barnen vid namn oavsett kön och berättar vem av barnen som får ta frukt. Vid 

matstunden ger pedagogerna barnen mat och om barnen vill ha mera mat så får de ta själva.  
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Min andra frågeställning som jag valde att utgå ifrån var hur ser det ut i tamburen, vem får 

hjälp först pojkar eller flickor? I tamburen kunde jag se att det var pojkarna som fick hjälp 

först men detta kan bero på att jag inte fick observera alla barnen.  Det kan även bero på vilka 

barn som kom ut från samlingen först. Sedan gjorde jag ett cirkeldiagram som visar resultatet.  

8. AVSLUTANDE DISKUSSION 
 

I det här kapitlet diskuterar jag mina resultat från de observationer jag har gjort samt den 

information jag har fått från litteraturen.  

 

8.1 Varför skriva om hur pedagoger bemöter och tilltalar pojkar och flickor i 

olika rutinsituationer i förskolan?  

 
Jag har valt att skriva om hur pedagoger bemöter och tilltalar pojkar och flickor för att det är 

viktigt att pojkar och flickor får ett likadant bemötande i förskolan. Det är inte könet som ska 

avgöra vilket bemötande de får. Det gäller att vi som pedagoger ser till att det blir så.  

 

Jag har alltid varit intresserad av ämnet genus och att kolla på hur pedagogerna i förskolan 

bemöter och tilltalar pojkar och flickor. När man kommer till en förskola och ska observera 

får man ofta reaktionen av pedagogerna ”skriv inget dumt om oss nu” men svaret blir ”att jag 

skriver det jag ser”. Det är klart att det hade varit enklare om man hade valt ett genusämne 

som hade betytt att man bara kunnat observera barnen och inte pedagogerna. Det känns nästan 

som man ska bedöma hur pedagogen gör sitt jobb.  

 

Naturligtvis är det inte så utan det handlar om att skriva det man ser och hör. Man kommer 

inte till en förskola för att döma utan för att få ett resultat.  

 

I min undersökning ville jag se om det jag läst i litteraturen stämmer överens med den 

verklighet jag har sett och om det finns en skillnad på hur pedagogerna bemöter och tilltalar 

pojkar och flickor. För att vi ska kunna följa det som står i läroplanen så måste vi som 

pedagoger se i ett större perspektiv när det gäller genus och att det kanske handlar om att 

problemet måste lyftas upp och komma upp till ytan.  
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8.2 Bemöter och tilltalar pedagoger pojkar och flickor olika i förskolan? 

 
Bemöter och tilltalar pedagoger pojkar och flickor olika i förskolan? Ja, om man utgår ifrån 

litteraturen. Där kan man se en stor skillnad på hur pedagogerna bemöter och tilltalar pojkar 

och flickor i förskolan. Kajsa Wahlström
40

 skriver att pojkarna hör sitt namn dubbelt så 

många gånger under en dag i förskolan mot vad en flicka gör och att vi också benämner 

flickorna i grupp istället för att benämna dem vid namn
41

. Att pojkar får höra sina namn 

dubbelt så många gånger som en flicka är inte så konstigt eftersom en pojke redan från början 

har fått tagit större utrymme i förskolan. Pojkarnas lekar kan oftast vara mer av den vilda 

karaktären medans flickornas lek är mer lugn. Detta gör att vi pedagoger ofta hamnar i 

situationer som har med pojkar att göra och på så vis måste kommentera deras val av aktivitet. 

Detta gör att namnet benämns mer. Att vi sedan benämner flickornas namn mindre och istället 

benämner dem som grupp är bara en olata som vi måste tänka extra noga på att vi gör.  

Det är nog inte bara på Kajsas förskola som man kan se detta. Jag tror att det kan vara rätt 

vanligt att man låter sig förklara och ge noggranna instruktioner till flickor medans till pojkar 

kan det gå lite fort. Men frågan är varför det händer? Kan det vara så att bilden av den duktiga 

flickan fortfarande finns i förskolan? Även bilden av den tuffa och busiga pojken kanske 

också finns kvar i förskolan.  

 

Britta Olofsson
42

 berättar om när de valde att ha en flickklubb och en pojkklubb. Flickklubben 

gick ut på att flickorna skulle lära sig att ta för sig medans i pojkklubben skulle pojkarna lära 

sig att ta hand om varandra
43

. Att dela upp pojkar och flickor i olika grupper på grund av kön 

tycker jag inte är någon bra idé. Varför inte dela upp barnen utifrån barnens intresse och 

behandla dem lika utifrån kön? Att dela upp pojkar och flickor i olika grupper för att sedan 

göra olika typer av aktiviteter som är typiskt manliga och kvinnliga är ingenting som jag anser 

är nödvändigt i förskolan. Jag tror på att dela upp grupper utifrån intresse eller bara dela 

gruppen rakt av. Att köpa in tvålar till avdelningen för att pojkarna ska tvätta varandras fötter 

är också en aktivitet som alla barnen skulle kunna vara med på. Även när det stod att pojkarna 

hade bakat bröd till flickorna. Om man hade valt att inte dela in gruppen utifrån kön utan bara 

delat gruppen rakt av så hade grupp 1 bakat till grupp 2 och sedan tvärtom. Då hade alla fått 

chansen att baka. Jag tycker om att se på förskolan som ett ställe där alla får chansen att testa 

                                                 
40

 Wahlström K, 2003 
41

 Wahlström K, 2003 
42

 Olofsson B, 2007 
43

 Olofsson B, 2007 



26 

 

på de olika aktiviteter som erbjuds och om det ska kunna vara så får vi tänka utifrån individen 

och inte utifrån kön. 

  

 

Maria Nordberg
44

 skriver om manliga pedagoger i förskolan. Hon berättar om hur en manlig 

pedagog bestämmer sig för att ta med pojkarna på killsaker och i dessa aktiviteter är inte 

flickorna välkomna.
45

 Här kan man också se vad som händer när man delar upp pojkar och 

flickor i grupper på grund av kön. När man delar upp pojkar och flickor i olika grupper så blir 

det automatiskt att man tilltalar och bemöter pojkar och flickor olika. När den manliga 

pedagogen bestämmer sig för att ta med pojkarna för att åka och titta på bilarna undrar jag 

varför inte flickorna fick följa med? Likaså när de bygger kojor i skogen. Det hade varit kul 

för flickorna att vara med. Att bygga kojor tycker inte jag är en typisk pojkaktivitet. Som liten 

byggde jag kojor hela tiden. Men inte var det någon som nämnde att det var en pojkaktivitet. 

8.3 Kritiska reflektioner av metod –och resultatdelen 

 
Att jag fick tillstånd att observera på 12 barn utav 20 gjorde att en hel del bra situationer som 

jag såg på avdelningen inte gick att använda. Det är också det som kan ha påverkat resultatet i 

tamburen. Om jag hade haft flera barn att observera på så kanske resultatet hade sätt 

annorlunda ut. Som jag har nämnt tidigare kan det också bero på vilka barn som de valde att 

släppa från samlingen. Det var många föräldrar som inte hade lämnat något svar och dessa 

barn blev automatiskt ett nej. Det kan även vara så att pedagogerna kanske skärpte till sig för 

att de visste vad jag skulle observera. Men i andras ögon så kanske det inte är så jämställt som 

jag tyckte det var. I andras ögon kanske hela uppfattningen om avdelningen rubbas. Vem 

säger att det jag såg var rätt. Litteraturen kanske gjorde att jag redan hade ett sätt att se på 

frågan och därför blev resultatet som det blev när verkligheten inte såg ut som i litteraturen.  

 

Jag har svårt att tro att det inte var så jämställt som jag såg att det var men alla kan vrida och 

vända på olika händelser och detta kanske var mitt sätt att vrida och vända på denna händelse. 
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8.4 Varför blev resultatet som det blev? 

 
Jag tror att resultatet blev som det blev på grund av den fria leken, att barnen får göra det de 

vill. Pedagogerna ingriper endast om det skulle vara så att det är för många barn i ett rum. De 

är väldigt mån om att barnen får välja sina aktiviteter själva utan att de blir tvingade till något.  

 

Det är en väldigt bra stämning på hela avdelningen mellan pedagogerna och även mellan 

barnen. Det är väldigt sällan du hör kommentarer som ”du får inte vara med”. Det tror jag 

beror på den fria valmöjligheten utav aktivitet som finns på avdelningen.  

 

Pedagogerna låter barnen vara en del av förskolans verksamhet. Om det är något som 

pedagogerna gör så får även barnen vara med. Jag skrev om en situation när Bella hade fått 

paket och hon började smälla bubbelplast och direkt bjöd hon in barnen att vara med. Barnen 

kommer alltid i första rum. Pedagogerna går runt och kollar och frågar om det går bra med det 

som barnen har valt att göra.  

8.5 Slutsats 

 
Utifrån fältobservationerna och resultatanalysen är min slutsats att pedagogerna i förskolan 

inte gör någon skillnad på pojkar och flickor. Även om litteraturen visar på något helt annat. 

Det gör att man blir glad över att inte alla pedagoger bemöter och tilltalar pojkar och flickor 

olika.  

 

Jag tror att jämställdheten på avdelningen där jag var kan bero på öppenheten som finns där 

och denna öppenhet kan komma ifrån en medveten pedagogik och inställning till barn och 

förskola. Barnen är väldigt fria, de får bestämma själva vad de ska göra i den fria leken vilket 

jag tror kan göra att det inte blir samma tjat som det skulle bli på en förskola där pedagogerna 

bestämmer vad barnen ska göra i den fria leken. I två dagar var jag på avdelningen och 

jobbade och även då såg jag samma resultat. På mina tidigare vfu platser har inte barnen fått 

leka ”fritt” i samma utsträckning vilket har gjort att pedagogerna har tjatat mer och det har i 

sin tur lett till en sämre stämning. Jag tror att det finns ett samband mellan tillsägelser och 

kön. Om alla pedagoger kunde se det positiva i det barnen gör och om tjatet halverades så 

skulle pojkar och flickor behandlas mera jämställt. Man måste låta barnen använda sin fantasi 

och det gör man genom att tillåta barnen få välja fritt i den fria leken. Genom detta kommer 

barnen våga testa nya saker och använda sin fantasi.  
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8.6 Varför jobba med och tänka genus i förskolan? 

 
När jag frågade om jag fick komma och observera på förskolan och när jag berättade vilket 

ämne som jag skulle observera så förklarade en av pedagogerna som jag lärt känna som Bella 

i arbetet att de har inte börjat med genusarbete än. Men när vi ser resultatet av observationerna 

så kan man nästan dra slutsatsen att det inte gjorde så mycket. Det är klart att det är viktigt att 

jobba och tänka genus i förskolan. För det första är det viktigt eftersom det står i läroplanen 

och för det andra är det viktigt att ge pojkar och flickor lika möjlighet att utvecklas i 

förskolan.  

 

Man kan se genus på många ställen i förskolan, allt ifrån utformning av rummen till de 

leksaker som är i. Att man kan se en pojke komma med en docka är lika sannolikt som om det 

kommer en flicka med en docka. Att pojkar också kan få möjlighet att vara lucia.  

 

Jag tycker att arbetet med genus nästan uteslutande är positivt. Som att flickor och pojkar får 

samma grund att stå på i förskolan.  

 

Det är viktigt att jobba med genus i förskolan så att både flickor och pojkar kan få en framtid 

som jämlika. Kajsa Wahlström
46

 skriver att många flickor växer upp med synen att de ska ta 

hand om människor för det har de blivit lärda ända från förskolan och under skolåren
47

 och 

om förskolan fortsätter med detta kommer aldrig pojkar och flickor ha samma möjligheter 

senare i livet. Jag tror att detta kan stämma mycket väl när det gäller flickornas val av jobb.  

 

Min erfarenhet när jag har varit ute på vfu är att på de förskolorna där man jobba med genus 

tar flickorna för sig mer. Men på de andra förskolorna tar pojkarna över och flickorna hamnar 

i bakgrunden.  

 

Min slutsats är att genusarbetet i förskolan är jätte viktigt likaså att pedagogerna tänker på hur 

de bemöter och tilltalar pojkar och flickor. För om förskolan ska se pojkar och flickor lika då 
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måste genusarbetet finnas i bakhuvudet. På med genusglasögonen och jobba på. Det kommer 

löna sig i framtiden för barnen i förskolan. 

8.7 Förslag på vidare forskning 

 

Under mina observationer på förskolan kunde jag se ett mönster som tyder på att klimatet kan 

ha stor betydelse för jämställdheten i förskolan. Det skulle vara kul att se om detta stämde. 

Det skulle också vara intressant att se hur pedagogerna kan få en verksamhet som är mer 

inriktad på genus. Därför sätter jag de här frågorna som vidare forskning. 

 

Kan klimatet på avdelningen ha en betydelse för jämställdheten mellan pojkar och flickor? 

 

Hur kan pedagogerna få en verksamhet som är mer inriktad på genus? 
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Bilaga B 

 Till föräldrar med barn vid xxxxxförskola. Ett examensarbete om skillnaden i mellan 

pojkar och flickor i förskolan. Jag kommer även titta på likheter. 

 Information 

o  Hej. Jag heter Camilla Björklund och går min sista termin på 

Karlstadsuniversitet, och under vecka 48 kommer jag att finnas på era barns 

förskola, för att samla data inför mitt examensarbete.  Jag har fått tillåtelses av 

rektor och lärare.  

o Jag är intresserad av genus och därför vill jag undersöka könsskillnader, hur de 

uppkommer, ser ut och överskrider.  Jag kommer att observera aktiviteter där 

era barn deltar.  

o Det är frivilligt att delta i min studie, barn och föräldrar kan när som helst välja 

att dra sig ur. 

o Data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete, lärare 

och annan skolpersonal kommer inte att få tillgång till mina insamlade data. 

Jag är inte intresserad av det individuella barnet.  När studien är genomförd 

kommer all insamlad data att förstöras. Alla namn på barn, lärare och skola 

kommer att bytas ut när studien publiceras för att garantera alla inblandade 

anonymitet.  

o Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid 

lärarutbildningen vid Karlstads universitet och finnas tillgängligt att läsa på 

www.kau.se/bibliotek. 

o För att kunna genomföra studien behöver jag tillåtelse att observera era barn, 

och dokumentera det jag ser i t ex leken, samlingen.  Alla barn kommer också 

att tillfrågas och får ge sitt eget samtycke till att delta.  

Information om kontakt och när underskriven blankett ska vara inlämnad. Jag skulle vara 

tacksam om blanketten kunde vara i fylld och in lämnad till personalen på xxx förskola senast 

datum 2010-11-26.  

Senast när datainsamlingen börjar skall samtyckesblanketten vara ifylld. 
 

 
Examensarbete om genus 

Jag tillåter att mitt/mina barns aktiviteter dokumenteras     

Jag vill inte att mitt/ mina barns aktiviteter dokumenteras        

Barnet/barnens 

namn………………………………………………………………………………………………... 

 

Vårdnadshavares 

underskrift………………………………………………………………………………………... 

http://www.kau.se/bibliotek
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Ort  och datum…………………………………………………………………………………… 

 

 

Bilaga C 

 

 
 Till förskollärare vid xxxförskola. Ett examensarbete genus i förskolan 

 Information 

o  under vecka 48 kommer jag att finnas på din förskola, för att samla data inför 

mitt examensarbete.  Jag har fått tillåtelses av rektor. 

o Jag är intresserad av att veta mer om hur pedagogerna arbetar med genus i 

förskolan när det gäller bemötande och tilltal till pojkar och flickor. Jag 

kommer att observera aktiviteter som t ex tamburen, samling, matstunden och 

den fria leken.  

o Det är frivilligt att delta i min studie och DU kan när som helst välja att dra dig 

ur. 

o Data som samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete, ingen 

annan kommer inte att få tillgång till mina insamlade data. När studien är 

genomförd kommer all insamlad data att förstöras. Alla namn på barn, lärare 

och skola kommer att bytas ut när studien publiceras för att garantera alla 

inblandade anonymitet.  

o Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid 

lärarutbildningen vid Karlstads universitet och finnas tillgängligt att läsa på 

www.kau.se/bibliotek. 

o För att kunna genomföra studien behöver jag ditt samtycke till att observera dig 

och dina aktiviteter. 

Information om kontakt och NÄR underskriven blankett ska vara inlämnad.  

Senast när datainsamlingen börjar skall samtyckesblanketten vara ifylld! 
 

 

Jag har fått information om studien och dess syfte och samtycker till att delta i studien om ” 
Hur bemöter pedagogerna flickor och pojkar i rutinsituationer i förskolan?” 

        underskrift………………………………………………………………………………………... 

 

Ort  och datum…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

http://www.kau.se/bibliotek
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