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Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur förskollärare och barnskötare 
verksamma inom förskolan förhåller sig till flickor respektive pojkar ur 
genussynpunkt. Fokus i arbetet ligger på att synliggöra eventuella skillnader i tilltalet 
av pojkar och flickor vid uppmaningar och tillsägelser. Metoden vi använt oss av är 
observationer på två olika förskolor, totalt 3 olika avdelningar, med barn i åldrarna 
ett till fem år. Resultatet baseras på de utförda observationerna samt den litteratur vi 
bearbetat. Det blir genom studien synligt att skillnader förekommer i bemötandet av 
pojkar och flickor. Den skillnaden som vi kunde se var att vissa pojkar, i större 
utsträckning än flickor, fick mer uppmärksamhet trots att det var dessa som många 
gånger sprang runt och störde olika aktiviteter. De barn som satt still och lyssnade 
fick mindre eller ingen uppmärksamhet.  
 
 
Nyckelord 
 
Bemötande, kön och genus. 
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1. Inledning 
 

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som 
ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkar uppfattning om vad som är 

kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 
könsroller.” (Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010, s 5). 

 
Hur ska förskollärare och barnskötare som är verksamma i förskolan leva upp till 
detta då deras egen uppväxt och inpräntade könsmönster präglar hur de i sin tur 
bemöter barn av idag? Finns det idag någon skillnad på hur pedagogerna bemöter 
pojkar respektive flickor? Vi har valt att begränsa oss genom att ta reda på hur det ser 
ut på två förskolor, när förskolelärarna och barnskötarna ger tillsägelser och 
uppmaningar till pojkar och flickor. 
 
Vi tycker att detta är ett viktigt område då förskolan ska verka för att pojkar och 
flickor ska ha samma möjligheter och inte begränsas på grund av kön. Förskolan ska 
även sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den, 
(Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 reviderad 2010). 
 

1.1 Syfte 
 
Med vårt examensarbete vill vi undersöka hur förskollärare och barnskötare bemöter 
pojkar och flickor. 
 

1.2 Frågeställning 
 
Finns någon skillnad på hur förskolepersonal verksamma inom förskolan, tilltalar 
pojkar respektive flickor vid uppmaningar och tillsägelser?  
 
Vilket tonfall använder sig pedagogerna av vid tillsägelser och uppmaningar till 
pojkar respektive flickor? 
 
Hur ser bemötandet ut gentemot de barn som inte får några tillsägelser eller 
uppmaningar?  
 

1.3 Begreppsdefinitioner 
 

 Bemötande: ” handlar om samspel mellan människor, den inställning som 

personer har till varandra och hur det kommer till uttryck i tal, handlingar, 

gester, ansiktsuttryck, tonfall”, (RFSL, Åsikter och verksamhet, 

http://www.rfsl.se/?p=3832) 

 Kön: det biologiska könet som människan föds med, pojkar föds med en penis 
och flickor med en vagina. Det finns även undantag där barn föds med två kön 
men det är inte något som vi kommer att behandla i vårt examensarbete. 
 

 Genus: ett socialt konstruerat kön 
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2. Litteratur och Tidigare forskning 
 

2.1 Hur skapas genus 
 
Odelfors (1998) skriver om naturliga könsskillnader och socialt skapade 
könsskillnader. Naturliga könsskillnader är biologiskt styrda, och det socialt skapade 
könet uppstår i samspel mellan en person och dess omvärld. Det sociala könet kallas 
för genus, och det är en social konstruktion som skapas i sociala samspel människor 
emellan. I förskolan skapas genus då det finns olika sätt att se på pojkar och flickor. 
Detta synliggörs i samspelet mellan pedagoger och barn och en syn på vad som är 
karaktäristiskt för de olika könen blir då synlig.  
 
Hislam refererad i Odelfors (1998) menar att barn hela tiden strävar efter att vara så 
som det anses vara passande och accepterat att vara, utifrån vilket kön de tillhör. 
Barns värld är mycket organiserad efter vilket kön de tillhör. När vuxna har 
förväntningar på hur barnen bör bete sig utifrån vilket kön de har, blir barnen 
pressade att förhålla sig och bete sig på könsbestämda vis.  
 
Barn agerar utifrån den respons de får av sin omgivning menar Bourdieu refererad i 
SOU (2006:75). Skulle denna respons vara positiv för barnet är sannolikheten stor att 
barnet kommer att upprepa sitt agerande. Pojkar efterstävar att vara rörliga, 
utforskande och ifrågasättande medans flickor eftersträvar att vara regellydiga 
anpassningsbara och lydiga, om det är de signaler som förskolepersonalen sänder ut 
till barnen, skriver forskaren Walkerdine refererad i SOU (2006:75). 
 
Wedin (2011) skriver om hur vi skapar genus på en individuell nivå. Genus skapas 
genom hur omgivningen bemöter och förhåller sig gentemot pojkar och flickor. 
Genus blir till ständigt när upprepade handlingar görs. Det går att överskrida och 
omförhandla genom att börja bearbeta och ifrågasätta de könsmönster som skapas 
hos flickor och pojkar. Manligt och kvinnligt blir till genom att vi praktiserar och 
upprepar könsnormer i vardagen. Det händer i samspel mellan människor, både 
vuxna, barn och elever, samt genom olika handlingar, språk och bemötande.  
 

2.2 Omgivningens påverkan 
 
Svaleryd (2002) skriver om hur barnet formas redan från födseln beroende på vilket 
kön barnet har. Vuxna tilltalar ofta det nyfödda barnet olika beroende på om det är 
en flicka eller en pojke de fått. Det tilltalsmönstret följer sedan barnet under 
barndomen. De föreställningar och förväntningar som omgivningen bemöter barnet 
med gör att barnet anpassar sitt sätt att vara utifrån hur en pojke respektive flicka ska 
vara, menar Svaleryd.  
 
Kärrby (1987), menar att det inte bara är personalen i förskolan som bemöter pojkar 
och flickor på olika sätt. Även föräldrar till barnet gör redan från spädbarnstiden 
skillnad beroende på om det är en flicka eller pojke. Modern har mer kroppslig 
kontakt med pojkar, men istället mer språklig kontakt med flickor. Vidare skriver 
Kärrby att förskollärare och barnskötare i förskolan har ett barnsligare tal mot flickor 
än vad de har mot pojkar.  
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Genom språket, menar Davies (2003), lär sig barn tidigt vilken relation de har till sin 
omgivning och vilka könskoder som finns. Davies skriver att språket är viktigt för att 
människan ska kunna känna tillhörighet i det sociala livet, samtidigt som språket 
även markerar om människan tillhör det manliga eller det kvinnliga könet. Språket är 
på så sätt både en begränsning och en tillgång. Davies skriver att när barnen lär sig 
språket lär det sig samtidigt att de tillhör det manliga eller kvinnliga. Barnet får sig en 
könsroll tilldelad av omgivningen även om skillnaderna på barnet i tidig ålder knappt 
syns för omgivningen. 
 
Förskolepersonal verksam inom förskolan som reflekterar över sitt eget sätt att prata 
med pojkar och flickor upptäcker att de tilltalar könen olika, menar Lif (2008). 
Förskolepersonalen pratar i regel mer med flickorna och de lägger även mer tid på 
samtalet och använder långa meningar. Pojkarna tilltalas i kortare former med 
enklare tillsägelser eller uppmaningar.  
 
Vidare skriver Wedin (2011) om hur språket påverkar genus. Beroende på hur vi 
pratar och tilltalar barn, och vilka ord vi väljer att använda så skapas en bild hos 
barnen hur vi vuxna förväntar oss att de ska bete sig. Wedin menar därför att det är 
viktigt att förskolepersonal skapar en medvetenhet kring hur de bemöter och tilltalar 
barnen.  
 
Månsson (2000) skriver om att pojkar på förskolan har ett stort behov av närhet 
medan flickor uppfattas som mer bestämda och vet vad de vill. Flickor beskrivs som 
förnuftiga och tänkande, medan pojkar beskrivs som mer kroppsliga och fysiska. 
Månsson skriver att när flickor skriker och säger emot, testar de gränser och 
provocerar. När pojkar som skriker eller säger emot finns det ett visst överseende och 
förklaringar, så som att han inte förstår. När flickor busar, skriver Månsson, 
uppfattas det som hyss och trams medan när pojkar busar uppfattas det som busigt 
och skojigt. 
 
Ett exempel på hur pojkar och flickor blir olika bemötta i samhället kan vara att när 
en flicka blir upprörd och agerar utifrån det uppfattas hon ofta som ledsen av andra 
runt omkring. Pojkar som blir upprörda uppfattas istället som ilskna (Lif 2008).  
 
Svaleryd (2002) skriver att när pojkar leker beskrivs de ofta som högljudda och 
gränsöverskrivande. Detta medför att förskolepersonalen runt pojkarna 
uppmärksammar deras lek med att ge dem förmaningar och negativa tillsägelser. 
Flickor å andra sidan, får som en konsekvens av pojkarnas högljudda och 
gränsöverskridande lek mindre uppmärksamhet. Flickorna förväntas även att leka på 
ett lugnt och regelföljande sätt.  
 
Eidevald (2011) beskriver att när personalen på förskolan välkomnar barnet vid 
lämning kommenterar de flickors kläder eller håruppsättning, med fraser som ”hej 
Stina vad söt klänning du har idag” eller ”vad fin du är i håret” medan till pojkar säger 
personalen ”vad kul att se dig idag”.  
 
Eidevald (2011) skriver även om vad som kan utspela sig på förskolan när 
vårdnadshavarna kommer för att hämta sina barn. Om det skulle vara så att barnet 
denna dag har väldigt smutsiga kläder kan det hända att vårdnadshavaren vid 
hämtning av en flicka säger: ”Men oj så du ser ut, hoppas att fläckarna går bort i 
tvätten”, medan det om det är en pojke som hämtas kan låta: ” Oj du ser ut att ha haft 
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det roligt idag”. Eidevald skriver att flickor i större utsträckning förväntas att leka 
stillsamt medans pojkar uppmanas att springa runt och klättra. Både 
vårdnadshavares och förskolepersonals förväntningar på hur pojkar och flickor ska 
leka avspeglas i hur barnen uppfattar sina möjligheter att agera i olika situationer. 
 

2.3 Pojkar och flickors beteende i gruppen 
 
Wernersson (1977) menar att analyser i förskola och skola visar att flickor och pojkar 
beter sig olika när det gäller språkligt utrymme. Flickor får ordet, medan pojkarna 
oftare tar ordet själva. Att pojkarna gör så, och att de även kräver mer från 
pedagogerna i form av hjälp gör att de får mer uppmärksamhet av personalen på 
förskolan än vad flickorna får. 
 
Ofta talas det bland förskolepersonal om hur stökiga och bråkiga pojkarna i gruppen 
är, men det talas sällan om flickor som är på det viset skriver Wedin (2011). Pojkar 
kan lätt hamna i en sådan roll som sedan förstärks av de förväntningar personalen på 
förskolan har på pojkarna. Wedin menar att förskolepersonalen ofta förstärker 
pojkars stökighet genom att de får uppmärksamhet när de gör fel. Wedin ger ett 
exempel när det gäller samlingar i förskolan. När en pojke börjar störa och gå ifrån 
samlingen, avbryts samlingen av personalen som i sin tur tillrättavisar pojken. Det 
barnet får då uppmärksamhet av hela gruppen. Wedin skriver att sådana beteenden 
istället ska ignoreras, för då upphör de lättare.  
 
Månsson (2000) skriver om hur flickor som tar plats, låter högt och är bestämmande 
får hårdare tillsägelser om att lugna ner sig än vad en pojke i samma situation får. Det 
är mer accepterat att pojkar låter och busar än att flickor gör det. Normen är att 
flickor är lugna och regelföljande, medan pojkar inte i samma utsträckning förstår 
reglerna eller att de har ett större kroppsligt behov att springa runt och busa. Denna 
särbehandling, skriver Månsson, är oftast inte medvetet utförd av förskolepersonalen 
utan sitter i väggen som den ”dolda läroplanen”.  
 
Lif (2008) skriver att pojkar i regel hörs och syns mer än vad flickor gör. De avbryter 
när andra talar och kan inte vänta på sin tur. Lif menar att personalen på förskolan 
ger pojkar mer uppmärksamhet än flickor, men att uppmärksamheten ofta är negativ 
i form av tillsägelser. Flickorna beröms istället för att de inte är stökiga som pojkarna.  
 

2.4 Förväntningar 
 
Gens (2002) skriver om den uppdelning som finns mellan könen idag. Han menar att 
det inte finns någon orsak att göra denna uppdelning på grund av biologiska 
skillnader. Gens menar istället att det handlar om de olika förväntningar vi har på 
könen och den sociala egenskapen som gör att uppdelningen ändå finns.  Vidare 
skriver Gens att de förväntningar som finns i vår omgivning på hur en pojke eller en 
flicka ska vara uppstår redan i mötet med det nyfödda barnet. Dessa förväntningar 
följer oss sedan genom resten av våra liv.  
 
Gens (2007 s 82) skriver att ”Pojkar förväntas låta bli det flickor gör. Att vara pojke är 
att vara en inteflicka”. Att vara pojke innebär att göra tvärtemot det som flickor gör. 
Är förväntningarna på flickorna att de bör vara utvecklade finmotoriskt, vara 
regelföljande samt omsorgstagande, betyder det att pojkarna bör vara grovmotorisk 
utvecklade, regelbrytande och inte uttrycka känslor. När en flicka agerar som en 
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pojke förväntas att göra, kan hon få hårda tillsägelser och tillrättavisningar skriver 
Gens. Om en pojke däremot agerar som en flicka förväntas göra blir det till en positiv 
reaktion hos omgivningen. 
 
Flickor som uppfostrats att ta för sig och ta plats kan då de kommer till förskolan blir 
hämmade av förskolepersonalen som ser till att de förs in i de traditionella 
könsrollerna. I de traditionella könsrollerna, menar Wahlström (2003), är flickor 
regelföljande, anpassningsbara och omsorgstagande.  Wahlström menar att detta kan 
bero på att förskolepersonalen tycker om att ha kontroll över barnen i gruppen för att 
kunna förutse vad som kommer att hända, då det ger bättre kontroll och ger en 
känsla av trygghet om barnen uppträder som de förväntas att göra. Då är det bättre 
om alla barn beter sig som de förväntas göra utifrån genussynpunkt, och inte att vissa 
flickor ska ta mer plats än vad man räknat med. Vidare skriver Wahlström att 
förskolepersonal och andra vuxna som har olika förväntningar på pojkar och flickor 
bidrar till att denna könsdiskriminering sker.  
 
Davies refererad i Johansson (2008), att barn är medskapare av genusmönster, 
genom att de försöker att anpassa sig och passa in i omgivningens och samhällets 
förväntningar om vad som gör en flicka respektive en pojke. Barnets upplevelser och 
mönster i livet hjälper till att fastställa vad som är manligt respektive kvinnligt. 
Barnen tar till sig de möjligheter och de sätt att vara som tillhör den kategori där 
samhället vill placera in manligt och kvinnligt. Att känna tillhörighet gör att 
barnet/människan är villigt att anpassa sig till omgivningens förväntningar. Då 
riklinjerna blir tydliga om vad som är manligt respektive kvinnligt blir det lättare för 
barnet att förhålla sig till detta, menar Davies, enligt Johansson. 
 
Wahlström (2003) menar att förskolepersonalen har ett väldigt stort ansvar och 
inflytande på hur barnen formas. Varje person som arbetar på förskolan kan påverka 
sitt sätt att bemöta pojkar och flickor och reflektera över detta för att motverka att 
barnen tillskrivs roller efter vilket kön de tillhör. Wahlström menar att det är lätt hänt 
att personalen på förskolan ger barnen roller istället för att se dem som enskilda 
individer. Eftersom rollindelningen efter vilket kön barnet tillhör inte har någonting 
med de biologiska skillnaderna att göra, utan att det handlar om de förväntningar 
vuxna har på barnen, så menar Wahlström att det går att göra någonting åt detta. Det 
går att bryta de mönster som alla runt om barnet är en del av om vi är medvetna om 
det som sker.  
 

2.5 Tilltal 
 
Lif (2008) skriver att inom förskolan tilltalas pojkar och flickor olika av personalen. 
När personal tilltalar flickor sker det ofta med en mjuk och lugn samtalston, och 
samtalet är en dialog mellan personalen och flickan där båda ger och tar. Pojkar å 
andra sidan tilltalas oftare med enstaka ord och korta kommandon. Tonfallet som 
förskolepersonalen använder till pojkarna menar Lif är hurtigt och bestämt.  
 
Einarsson och Hultman (1984) skriver också om skillnaden mellan hur pojkar och 
flickor tilltalas. De menar att flickor tilltalas med en mjukare tilltalston, medan 
pojkar tilltalas med en tuffare och mer robustare ton. Dessa olika tilltalssätt pågår 
fram till det första året i skolan. Vidare menar Einarsson och Hultman att pojkar 
bemöts med förväntningar att de ska vara självständiga och klara av saker på egen 
hand, medan flickor blir mer överbeskyddade och kontrollerade.  
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Henkel (2006) menar att personal på förskolan från början har en förväntning på hur 
pojkar respektive flickor ska bete sig. Speciellt pojkar får ofta höra vad de inte ska 
göra och vad de inte får göra. Därmed blir bekräftelsen som pojkar får från vuxna ofta 
fokuserad på negativa tillsägelser, och personalen tilltalar dem ofta fåordigt. Radovic 
(2008) skriver å andra sidan att när personal på förskolan samtalar med flickor 
använder de sig av långa meningar och öppna frågor, så som hur, vad och varför.  
 
Månsson (1996) skriver att pojkar i större utsträckning än flickor omtalas och lyfts 
fram som personligheter medan flickor behandlas som en anonym skara. När en 
flicka följer regler och gör bra saker tas det av omgivningen förgivet att hon följer de 
regler som är uppsatta. När en flicka inte följer de förväntade reglerna får hon en 
strängare tillsägelse än om en pojke hade brutit mot samma regler, skriver Månsson. 
Det finns en större acceptans när pojkarna går över gränsen på ett negativt sätt, och 
när de följer regler och gör bra ifrån sig uppmärksammas det tydligt på ett positivt 
sätt. En konsekvens av detta, skriver Månsson, är att de tysta och regelföljande 
förstärks i att inte göra så mycket väsen av sig medans de som är livliga och 
utåtriktade förstärks i sin livlighet. 
 
Kärrby (1987) skriver om en undersökning som är gjord av Cochran och Gunnarsson 
år 1957. De fann, enligt Kärrby att de vuxna i större utsträckning använde sig av 
positiv förstärkning när de talade till flickor än vad de gjorde när de talade till pojkar. 
Det framkom även att de vuxna i större utsträckning förklarade varför barnen inte 
fick göra som de gjorde om det var flickor som blev tillsagda. Var det pojkar som blev 
tillsagda skedde det med korta kommandon. I samma undersökning fann Cochran 
och Gunnarsson, enligt Kärrby, att miljön barn befinner sig i är med och styr hur 
deras manliga och kvinnliga roller utvecklas. Dessa miljöer innefattar hem, kompisar, 
förskola, skola och media. Detta framkom då pojkar och flickor reagerar på olika sätt 
i situationer som liknar varandra.  
 
I förskolan förekommer det ofta negativa tillsägelser, speciellt till pojkar, menar 
Wedin (2011). Ord som används ofta är ”inte” och ”nej”. Wedin menar att när sådana 
ord förekommer ofta tappar de sin mening. Ordet ”inte” ger inte barnet något 
alternativ till annan handling. När en vuxen säger till ett barn ”gör inte så”, kan inte 
barnet se vad han eller hon ska göra istället. Wedin menar därför att det är mycket 
bättre att säga ”gör såhär istället” än att bara säga vad som inte ska göras.  
 
Wedin (2011) skriver om observationer som gjorts på en förskola vid 
påklädningssituationer i hallen. Pojkarna fick då många uppmaningar med korta 
kommandon som ”sätt dig”, ”vänta” med mera. De fick samtidigt mycket fysisk hjälp 
med påklädningen av pedagogerna. Flickorna i observationen fick istället klara sig 
mer på egen hand genom att ta fram sina kläder och klä på sig själva. Behövde de 
hjälp av en pedagog gick de och bad om det medan pojkarna fysiskt redan fanns 
bredvid pedagogen och fick hjälp. Flickorna fick under tiden uppmuntran genom att 
pedagogen ropade saker som ”Går det bra?”, ”Behöver du hjälp?”. Genom denna 
observation framkom det att pedagogerna samtalade mer och oftare med flickorna i 
gruppen medan de till pojkarna fanns tillhands fysiskt. Till flickorna använde 
personalen på förskolan ett rikare talspråk i form av fler ord och långa meningar. Till 
pojkarna hade personalen en barsk ton och korta kommandon, medan de till 
flickorna användes en mjukare samtalston skriver Wedin. 
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Pojkar får, enligt Månsson (2000), mer fysisk uppmärksamhet och bekräftelse på 
förskolan än vad flickorna får. Månsson skriver att pojkar fostras till individualister 
och flickor till kollektivister. Hur samspelsprocessen mellan vuxna och barn ser ut 
påverkar barnets möjligheter att uppfatta sig själva och sin omvärld. De lär sig genom 
samspelet med vuxna hur en pojke respektive en flicka ska eller bör bete sig och vara. 
De intervjuade pedagogerna i Månssons studie (2000), menar att de inte ser kön utan 
barnet som individ. De menade att hur de tilltalar och samspelar med barnen är 
kopplat till barnets individuella olikhet och behov. Ändå visar observationerna som 
Månsson gjort att pedagogerna i många fall gör skillnad beroende på om det är en 
pojke eller flicka de samspelar med.  
 
Gens (2002) menar att vuxna på förskolan ofta bekräftar pojkarna med ”att de är”, 
när de talar med dem, medan de till flickor bekräftar dem med det de gör. Med detta 
menar Gens att pojkar objektifieras till sådana som inte kan duka, som inte kan 
hjälpa till tillräckligt bra och så vidare när de hela tiden får olika tillsägelser och 
uppmaningar från förskolepersonalen. Detta leder till att pojkarna blir statiska, alltså 
att de inte får en möjlighet till förändring, för de anses helt enkelt bara vara på ett 
visst sätt. Flickorna som däremot blir bekräftade av förskolepersonalen med ”det de 
gör”, får all möjlighet till att förändras eftersom de inte identifieras utifrån att de 
anses vara på ett speciellt sätt, utan bekräftas utifrån handlingar istället. Handlingar 
är inte någonting som sitter ihop med hur du är som person. 
 
Gens (2002) skriver att pojkar ofta blir tjatade på och får mycket tillrättavisningar. 
Felet som sker är att vuxna inte förväntar sig att pojkar ska lyssna på det tjat och de 
tillrättavisningar de får. Gens menar att om en pojke får en uppgift förväntar sig ofta 
vuxna att den kommer att genomföras halvdant för att pojkar brukar vara så. När 
resultatet även blir halvdant som förväntat, får pojken ändå en tillrättavisning om att 
han inte kan göra det ordentligt. Det vi förväntar oss får vi även tillbaka, menar Gens.  
 
Gens (2002) och Wahlström (2003) skriver om observationer som gjorts på förskolan 
Tittmyran. Det var under en påklädningssituation som de vuxna filmade. 
Förskolpersonalen själva upplevde att de samtalade lika mycket med pojkar som med 
flickor, men under observationen framkom det att förskolepersonalen hela tiden 
samtalade med flickorna, medan de till pojkarna gav order i form av ”kom hit!”, 
”Skynda dig nu!” med mera. Pojkarna svarade förskolepersonalen på samma vis, 
genom korta kommandon som ”Hjälp mig!”, ”Mössan!” och så vidare. Observationen 
visade stora skillnader i bemötandet av pojkar respektive flickor. Det framkom, både 
av Gens och Wahlström, att de samtal som fördes med flickorna avbröts när en pojke 
påkallade uppmärksamhet.  
 
Gens (2002) beskriver att när personalen på förskolan tittat på filmen bestämde de 
sig för att de skulle börja samtala med pojkarna på samma sätt och i lika stor 
utsträckning som de gjorde med flickorna, för att se om pojkarna skulle finna något 
intresse i det eller ha lika bråttom ut som vanligt. Det visade sig då att pojkarna 
stannade med förskolepersonalen så länge som samtalet pågick.  

 
2.6 Hjälpfröknar 
 
Flickorna förväntas att följa regler och har på så sätt snävare gränser än vad pojkarna 
har, skriver Månsson (1996). Att flickor i stor uträckning följer de regler som är 
uppsatta medan pojkar i större utsträckning bryter dessa regler gör att pojkarna får 
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mer uppmärksamhet. Flickorna har i större utsträckning en tendens att bli 
hjälpfröknar. Detta synliggörs genom att flickorna hjälper förskolepersonalen att 
upprätthålla ordningen genom att säga till pojkarna när de bryter mot uppsatta 
regler, skriver Månsson.  
 
Einarsson och Hultman (1984), menar att personal på förskolan oftare ber flickor än 
pojkar om hjälp med olika saker. Som att till exempel ta fram eller plocka bort saker, 
hjälpa till att städa och så vidare.  
 
Johansson (2008) skriver att pedagogerna behandlar pojkar och flickor olika i 
handling även om deras mening och tanke är att de inte ska göra någon skillnad 
beroende på kön. Detta kan enligt Johansson visa sig genom att pedagogerna ger 
pojkarna mer tid, uppmärksamhet, beröm och hjälp. Flickorna i sin tur förväntas ha 
förståelse för pojkarnas behov av uppmärksamhet och tenderar att samspela med 
förskolepersonalen vad gäller omsorgsfrågor och ordningsskapande.  
 
 

3. Metod  
 

3.1 Forskningsstrategi 
 
Vi valde i vårt arbete att använda oss av enbart observationer. Detta för att vi ville se 
hur förskolepersonalen bemötte pojkar respektive flickor vid uppmaningar och 
tillsägelser. Detta arbete utgår från den kvalitativa metoden eftersom vi ville se och få 
en djupare förståelse för hur det ser ut på förskolorna ur ett genusperspektiv. Att vi 
valde att utföra observationer var att vi objektivt skulle kunna bearbeta vad vi sett. 
Under observationerna kunde vi se vilket tonfall förskolepersonalen använde sig av. 
Innan observationerna utfördes hade vi gjort ett observationsschema som stödjer 
våra frågeställningar, så som vilket tonfall pedagogen använder sig av, hur 
bemötandet till pojkar respektive flickor såg ur, och under observationerna framkom 
det även hur bemötandet såg ut till de barn som inte fick tillsägelser.  
 
Den kvalitativa metoden utgår från bilder och text som forskarna har samlat in. Vi 
har arbetat utifrån den kvalitativa metoden då vårt syfte med studien var att få en 
djupare inblick i hur det såg ut på förskolorna när det gäller tillsägelser och 
uppmaningar till pojkar respektive flickor. Denscombe (2009) skriver att den 
kvalitativa forskningen ger en annan bild av resultatet än den kvantitativa metoden, 
då den kvalitativa metoden bygger på vad vi sett och hört, medan den kvantitativa 
metoden bygger på analys av data. Utifrån det vi tittat på passar den kvalitativa 
metoden då den metoden ger oss en djupare förståelse för hur förskolepersonalen 
arbetar med genus. 
 
Vi har lagt upp vårt arbete utifrån de observationer vi utfört, och Stukát (2005) 
skriver att för att få en sanningsenlig bild av vad människor faktiskt gör, vilket i detta 
fall är förskolepersonalen, är observationer ett bra verktyg att använda sig av. Genom 
att vi tittade, lyssnade och registrerade använde vi oss själva som mätinstrument och 
kan analysera det vi sett och hört istället för om våra respondenter skulle ha svarat 
sanningsenligt i en intervju.   
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Vi kontaktade våra VFU-skolor först på telefon och sedan genom mail för att tala om 
att vi ville komma och göra observationer i hur personalen tilltalar pojkar respektive 
flickor vid uppmaningar och tillsägelser. Vi talade om för personalen att ingen i 
observationen kommer beskrivas eller nämnas vid namn i vår studie. Vi skrev även i 
god tid en informationslapp till föräldrarna om vilka vi är och vad vi skulle göra på 
deras barns förskola (Se bilaga 1). För att följa informationskravet enligt HSFR 
(www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) informerade vi all personal som skulle beröras av 
vårt arbete. Vi meddelade dem både muntligt och skriftligt att de när som helst fick 
avbryta sin medverkan om de ville. Då barnen på avdelningen var under 15 år skrev vi 
även en informationslapp till föräldrarna (se bilaga 1). Observationerna berörde dock 
inte barnen, men vi ville att föräldrarna skulle veta att vi skulle vara där och vad vi 
skulle observera.  
 

3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Vi har utfört fyra observationer på sex timmar vardera. Vi utförde observationerna på 
två förskolor. På en av förskolorna valde vi att vara ytterligare en dag då vi ville se hur 
personalen bemötte de allra minsta vid tillsägelser och uppmaningar, vi observerade 
då förskolepersonalen under fyra timmar. Den sammanlagda observationstiden blev 
28 timmar. I vår undersökning observerade vi hur förskolelärarna och barnskötarna 
tilltalade pojkar respektive flickor vid uppmaningar och tillsägelser. Vi var inte 
delaktiga i verksamheten, utan utförde endast observationerna, så kallad systematisk 
observation. Stukát (2005) skriver om ostrukturerade och strukturerade 
observationsmetoder. Vårt arbete bygger på den ostrukturerade observationen då vi 
satt med i situationen och skrev ner vad vi såg och hörde med egna ord, likt en 
loggbok. Vi observerade utan att störa processen, och skrev ner händelsen så som den 
såg ut. Dock med rubrikerna i observationsschemat som grund.  
 
Det material vi använde oss av var anteckningsblock, observationsschema och penna. 
Vi båda observerade samtidigt, efter observationerna diskuterade och jämförde vi 
våra anteckningar med varandra. De rubriker vi hade på vårt observationsschema låg 
till grund för vad vi tittade på under observationerna, (se bilaga 2). Vi upptäckte dock 
att det var lättare att skriva fritt för hand och inte fylla i observationsschemat då det 
var för små rutor på det. När vi skrev fritt för hand skrev vi ner hela 
händelseförloppet i de situationer vi observerade. När vi sedan bearbetade 
observationerna hade vi observationsschemats rubriker att utgå ifrån för att sortera 
ut vad som var intressant att ha med i vårt arbete utifrån våra frågeställningar.  
 
Vi använde oss av tidigare forskning och litteratur som är relevant för området vi 
bearbetar.  

 
3.3 Urval 
 
Vi valde att observera förskollärare och barnskötare på två olika förskolor. Både 
förskollärare och barnskötare bör genom sin utbildning ha kunskap kring 
genusfrågor och vad det i läroplanen för förskolan står om bemötandet av pojkar och 
flickor. Urvalet av vilka förskolor vi utförde observationerna på var ett så kallat 
bekvämlighetsurval, då vi utförde dem på våra VFU-skolor. Att vi valde att utföra 
observationerna på våra VFU-skolor var på grund av att barnen och personalen där 
känner oss sedan tidigare, vilket gör att det är naturligt för dem att vi befinner oss 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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där. Detta gjorde att barnen och personalen var trygga med vår närvaro. En annan 
orsak var att personalen på förskolorna fann våra frågeställningar intressanta, och att 
de därför ville vara med i vår studie för att kunna bli medvetna om hur de agerade 
kring barnen ur genussynpunkt.  
 
Vi ville se om det fanns några skillnader mellan förskolorna när det gäller 
bemötandet till pojkar och flickor.  
 

3.4 Databearbetning och analysmetoder 
 
För att strukturera upp våra observationer använde vi oss av ett observationsschema, 
(se bilaga 2). Genom att använda sig av ett observationsschema blir anteckningarna 
lättare att bearbeta efter observationen, menar Björndal (2002).  
 
En kvalitativ metod, skriver Stukát (2005), innebär att förstå och tolka de resultat 
som framkommer efter observationer. Vid observationer, menar Stukát, att 
forskarens egna erfarenheter och känslor kan ses som en tillgång för tolkningen. 
Dock finns det kritiker av detta tolkningssätt som anser att då resultatet och 
slutsatserna är vinklade beroende på vem som tolkat. Stukát menar att det är viktigt 
att bearbeta materialet noga och många gånger för att kunna tolka observationerna så 
objektivt som möjligt. Ens egna värderingar kommer ändå alltid att finnas med, och 
just därför menar Stukát att det är viktigt att vara medveten om detta. 
 
Efter vi utfört observationerna läste vi igenom dem noggrant och diskuterade med 
varandra om vilka händelser som kändes relevanta utifrån våra frågeställningar. När 
vi kommit fram till vilka observationer vi ville ha med i vårt arbete skapade vi 
kategorier efter händelserna i observationerna. Sedan sammanställde vi dessa i 
resultatdelen. 
 
I resultatdelen har vi valt att namnge all förskolepersonal som pedagog A,B,C och så 
vidare. Detta för att vi inte ville göra skillnad på om det var en förskollärare eller 
barnskötare som blev observerad. I vårt arbete var inte syftet att se skillnader på 
barnsötare eller förskollärare utan att se skillnaderna på tillsägelser och 
uppmaningar till pojkar respektive flickor. 
 
Rubrikerna i resultatanalysen kom vi fram till genom att ytterligare bryta ner 
observationerna och ta fram vad det var som utmärktes i dem. Vi tittade även efter 
vad som hörde ihop med den tidigare forskningen som vi bearbetat. Utifrån dessa 
kategorier utformade vi vår analys, diskussion och våra slutsatser. Vi anser att dessa 
kategorier speglar vårt syfte och de frågeställningar vi hade till vårt arbete.  
 
Vi har tolkat och diskuterat vårt resultat genom att koppla den till tidigare forskning. 
Denscombe (2009) skriver att i den kvalitativa bearbetningen av data söker forskaren 
efter återkommande teman och händelser. Vår analys grundar sig på att vi först läste 
in oss på tidigare forskning som vi sedan bearbetat och analyserat tillsammans med 
den nya insamlade informationen. Vidare skriver Denscombe att analysprocessen går 
ut på att undersöka data för att sedan kunna hitta viktiga komponenter som i sin tur 
kan förklara den information som insamlats.  
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3.5 Etiska ställningstaganden 
 
Vi har under våra observationer kritiskt granskat de genusmönster som förekommer 
på förskolorna. Viktigt för oss är dock att inte kritisera enskilda pedagoger, utan att 
vara kritiska till deras bemötande av pojkar och flickor. Vårt syfte är att ta reda på 
hur det ser ut på förskolan med tillsägelser och uppmaningar, och sedan 
sammanställa det resultatet. Vi kommer i vår resultatredovisning vara noga med att 
inte lägga in några egna värderingar som skulle kunna vinkla slutsatserna av arbetet. 
För att uppnå ett så korrekt material som möjligt har vi läst på och gjort oss 
medvetna om vilka svårigheter vi kan stöta på under observationerna, samt vad vi bör 
ha i åtanke under utförandet av dessa.  
 
Då vi innan observationerna informerade och frågade personal om de ville medverka 
i våra observationer har vi följt samtyckeskravet (HSFR, www.hsfr.se). Vi har även 
informerat vårdnadshavare om syftet med våt närvaro på deras barns förskola (se 
bilaga 1). 
 
Återigen, vi kommer varken namnge förskola, personal eller barn i vårt arbete. Vi har 
i vårt arbete gett personal och barn konfigurerade namn. Genom att göra detta har vi 
tagit hänsyn till konfidentialitetskravet. Stukat (2005) skriver att 
konfidentialitatskravet innebär att: ”hänsyn måste tas till de medverkandes 
anonymitet. Personen som ska undersökas ska vara införstådd med att alla uppgifter 
behandlas konfidentiellt och att de privata data som kan identifiera informanten inte 
kommer att redovisas” (Stukat 2005, s 131 och 132). 
 

3.6 Arbetslogg 
 
Vi har under arbetets gång arbetat både enskilt och tillsammans. Det enskilda arbetet 
bestod av litteraturgenomgång. Vi delade upp litteraturen, läste och skrev enskilt, för 
att sedan delge varandra vad vi ansåg var relevant för vårt examensarbete. Vi 
sammanställde sedan all litteratur vi fått fram tillsammans.  
 
Observationerna och sammanställandet av dessa genomförde vi gemensamt.  
 
Återstående delarna av arbetet har vi diskuterat och reviderat tillsammans. Vi känner 
att vi båda har varit lika delaktiga och att arbetet har fungerat bra.   
 
 

4. Resultat 
 

4.1   Observationer gjorda på Förskola 1,barn tre till fyra år. 
 
4.1.1 Fruktsamling 
    
Det är förmiddag och barnen ska äta frukt. De sitter i en ring och har bestämt sina 
platser själva. Idag är det äpplen i fruktkorgen, gula och röda. Pedagog A frågar vart 
och ett av barnen om de vill ha äpple och vilken färg de vill ha på sitt äpple. Pedagog 
A använder sig även av teckenspråk när hon pratar för att förstärka språket hos 
barnen, eftersom där finns barn med annat modersmål än svenska, samt barn som 
behöver extra stöd i sin språkutveckling. 

http://www.hsfr.se/
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Anders, Tommy och Hugo, sitter bredvid varandra och de får frukt först. När alla 
barn har fått frukt frågar pedagog A varje barn vad de gjort i helgen och hon börjar 
med de tre pojkarna. När pojkarna berättat klart är det Elsas tur att berätta om sin 
helg. Anders, Tommy och Hugo ligger då på golvet och brottas och busar med 
varandra. 
 
Pedagog A säger till pojkarna:  
”Sätt er ner nu!” 
Elsa börjar berätta om sin helg medan pojkarna fortsätter att busa med varandra. 
Pedagog A säger till pojkarna att:  
”Nu får ni lyssna på Elsa, hon vill berätta vad hon gjort i helgen.”  
 
Elsa berättar igen vad hon gjort i helgen och pojkarna fortsätter att brottas med 
varandra. Pedagog A ser då till att pojkarna får byta plats, så att Hugo sitter bredvid 
henne och Anders och Tommy sitter närmare en annan personal. Sedan ber pedagog 
A Elsa att återigen upprepa vad hon varit med om i helgen, och uppmanar sedan 
Anders och Tommy att återberätta det som Elsa berättat.  
”Hörde ni vad Elsa sa att hon gjort?” 
 Pojkarna:  
”Nej.”  
Pedagog A:  
”Hon lyssnar ju på er när ni berättar om er helg, så nu får ni vara snälla och lyssna.” 
Pedagog A har lagt sin hand på Hugos ben. Pedagog A berättar för Anders och 
Tommy med mjuk ton att hon förstår att det kan vara svårt att sitta still men alla barn 
ska få chansen att berätta om sin helg. Pedagog A går vidare till nästa flicka (Karin) 
och frågar vad hon gjort i helgen.  
 
Även när Karin berättar om sin helg pratar Anders och Tommy mest med varandra, 
de skrattar och busar. Personal D närmast pojkarna hyschar dem då på dem med sitt 
finger och de blir tysta någon minut. Hugo som sitter bredvid pedagog A och har 
hennes hand på sitt ben är tyst och lyssnar på Karin samtidigt som han äter på sin 
andra äppelbit. 
 
Karin har berättat en lång och fantasifull historia om sin helg, hon har flugit till 
månen med sina älvvingar och träffat sin gamla hund som bor där. Pedagog A säger 
till Karin att hon är duktig på att berätta och att de skulle kunna göra en bok av 
hennes berättelser, men till slut måste turen gå över till nästa barn. Pedagog A säger 
då till Karin att nu får hon lyssna på sin kamrat. Karin tar då genast upp en leksak 
som ligger bredvid henne på golvet. Pedagog A säger då med allvar i tonen: 
”Inga leksaker nu Karin.” ”Och sätt dig upp, vi ska leka när alla har fått berätta”.  
 
Karin hamnar en bit utanför mattan. Pedagog A säger till henne:  
”Karin, sätt dig på mattkanten!”  
 
Medan kamraten fortsätter berätta om sin helg lägger sig Karin ner på golvet. 
Pedagog A säger:  
”Sätt dig upp!”.  
 
Det blir Martins tur att berätta om sin helg. Karin pratar och pedagog A säger till med 
hård ton:  
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”Karin, nu får du vara tyst! Du har pratat tillräckligt.” 
 
4.1.2 Fri lek 
 
Under den fria leken inomhus, springer tre pojkar (Anders, Tommy och Hugo) samt 
en flicka (Karin) runt och jagar varandra. Barnen är högljudda och skriker när de 
springer. Anders och Hugo kommer farande och pedagog C stoppar pojkarna och 
säger med lugn och ganska tyst röst att de inte får springa inomhus och att de ska 
sluta skrika. Anders och Hugo går några steg för att sedan springa iväg. Tommy och 
Karin kommer farande och pedagog C tar tag i Karins hand och säger till henne: 
”Nu räcker det! Nu får ni leka något lugnare”.  
 
4.1.3 Städning 
 
När det blir dags att städa säger pedagog A till Karin, Anders och Mohammed ” nu är 
det snart dags att städa, så ska vi läsa en saga innan maten”. 
”Jaa städa”, ropar Anders. 
Under städningen blir det en hög ljudnivå, pedagogerna A och B hyschar barnen. 
Barnen fortsätter att skrika och stoja, då höjer pedagog A rösten och säger: 
”NEJ! Nu får ni sluta skrika, annars orkar inte våra huvuden med idag”. 
 
Frida får i uppmaning av pedagog A att ställa tillbaka en låda med lego. Frida är på 
väg åt fel håll med lådan och pedagogen säger:  
”Nej inte där, ställ här, på rätt plats”.  
Frida svarar inte utan går dit pedagog A pekar. 
 
Pedagog A säger åt Tova att gå och hänga upp sin tröja på sin krok. Tova hänger 
tröjan på en stol i lekrummet.  
Pedagog A säger:  
”Var sa jag att du skulle lägga den? Häng den på din krok!” 
 
När städningen är klar säger pedagog B till barnen att gå på toaletten och tvätta 
händerna. Pedagog A planerar för sagostunden. Hon tar fram kort med barnen namn 
på. Hon berättar för oss att hon tänkte bestämma på vilken plats barnen ska sitta så 
att det blir mer ordning än det var vid fruktstunden. Hon placerar ut korten med 
barnens namn på den stora runda mattan, varannan pojke, varannan flicka. 
 
Till en pojke som kommer och vill sätta sig säger pedagog A:  
”Stopp, vänta här ute. Idag ska vi göra något nytt”. 
Till en flicka som kommer och vill springa in och sätta sig på mattan säger pedagog A:  
”Gå och sätt dig i soffan och vänta.” 
 
När alla barn är samlade säger pedagog A till barnen: ”Man sätter sig vid sin lapp och 
får inte byta eller flytta plats”. De flesta barn sätter sig vid sin lapp, men Mohammed 
flyttar runt lite och får då hjälp av pedagog C att hitta sin tänkta plats. 
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4.1.4 Matsituation 
 
Barnen ska gå till matsalen och pedagog C ropar upp de barn som ska sitta vid hennes 
bord. Stina ställer sig först i kön, Nisse som hamnat sist i kön säger då:  
”Jag vill stå först”. 
Pedagog C säger:  
”Idag får Nisse gå först, för Stina, du går först så många gånger. Stina får då ställa sig 
sist. 
 
Till lunch idag serveras stuvade makaroner och prinskorv. 
Vid maten sitter pedagog A, Karin, Martin och Tommy vid samma bord. Pedagog A 
säger till Martin:  
”Går det bra Martin, Vad duktig du var idag som tog lagom med mat”.  
Till Karin som pratar oavbrutet säger pedagog A:  
”Kom ihåg att äta först och prata sedan”. 
Karin äter lite men börjar sedan prata igen, pedagog A säger då med ett leende: 
”Nej Karin nu har du pratförbud”. 
 
Nisse som sitter vid ett annat bord försöker stoppa in hela sin prinskorv i munnen. 
Pedagog C säger till honom att hon vill att han försöker skära korven istället. Nisse 
gör det, och pedagog C berömmer honom. Nisse och Mohammed pratar mycket med 
pedagog C och hon svarar dem. De två flickor som sitter mitt emot säger ingenting 
och därför blir det inget samtal mellan dem och pedagog C. En stund senare pratar 
Sina och pedagog C. Nisse avbryter. Pedagog C säger till Nisse:  
”Får jag prata klart med Stina först?”  
Stina hänger sig över bordet.  
 
 
Pedagog C Säger:  
”Sätt dig på stolen! Jag tycker att du kan äta upp dina oliver när du tagit så många.” 
När Stina en stund senare har ätit upp alla oliver får hon beröm av pedagog C.  
 
4.1.5 Styrd aktivitet 
 
Pedagog B samlar alla barn på den runda mattan i lekrummet. De ska äta frukt och 
pedagog B ska göra en aktivitet med barnen. Martin kastar en leksak och pedagog B 
säger åt honom att hon inte vill att han kastar saker. Pedagog B börjar fråga barnen 
vad de vill ha för frukt och skivar och delar ut den till dem.  
 
Martin springer runt och plockar med olika leksaker.  
Pedagog B säger:  
”Martin! Nu vill jag att du låter leksakerna vara.”  
Martin fortsätter snart med att plocka med leksakerna.  
Pedagog B säger.  
”Nej Martin! Nu får du låta dom där vara!” 
 
Med på mattan är det tre flickor Stina, Elsa och Helen och två pojkar,Martin och 
Peter. Pojkarna rör sig hela tiden mycket och flickorna sitter still.  
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Peter sitter långt från mattan med ryggen bort från gruppen. Pedagog B frågar honom 
om han vill ha mer frukt, men ser sedan att han har kvar. Peter leker med en leksak 
och pedagog B säger:  
”Peter, ska du komma och sätta dig här?” Peter sätter sig på mattan. 
 
Under tiden som barnen äter frukt samtalar pedagog B med barnen om träd och hur 
de ser ut under de olika årstiderna. Hon ritar samtidigt på ett papper som alla barn 
kan se. Peter avviker från mattan igen. Pedagog B ber honom komma och sätta sig på 
mattan. Samtalet om färger och träd fortsätter.  
 
Helen säger att hon vill ha mer frukt.  
Pedagog B säger:  
”Vänta Helen! Martin, vad har du för färg på din tröja?”  
Helen säger igen att hon vill ha mer frukt.  
Pedagog B säger:  
”Vänta!”. Helen tar då själv en apelsinklyfta som ligger framme.  
 
Pedagog B fortsätter undervisa om träden och dess färger när Martin säger att han 
vill ha mer frukt. Pedagog B avbryter då sin undervisning och ger honom en 
apelsinklyfta. Efter en liten stund säger Martin att han vill ha ytterligare en till frukt. 
Pedagog B avbryter sig själv igen och säger: 
”Du får vänta en liten stund Martin!”.  
Martin tar då själv en banan och håller i den. Pedagog B hjälper honom då att skala 
bananen.  
 
Alva som kommer lite senare idag sätter sig med de andra barnen på den runda 
mattan. 
Alva vill berätta någonting för pedagog B och säger: 
”Vet du fröken? Min mamma köper mycket kläder till mig…”  
Pedagog B avbryter henne och ropar på Martin att han ska komma. Alva upprepar 
vad hon just sagt och pedagog B avbryter och ropar återigen på Martin att han ska 
komma. Alva berättar igen och pedagog B svarar:  
”Jaha, vad bra.” och fortsätter sedan med sin trädgenomgång.”  
 
Pedagog B frågar barnen om olika årstider och Alva säger  
”Fröken, jag vet!”. 
Pedagog B säger  
”Nej Alva. Tyst nu!” med hård ton.  
Pedagog B frågar barnen vad det finns mer för årstid och låter med munnen som en 
insekt (bsss).  
Alva säger som svar: 
”Flugor?”. Hon får inget svar.  
Pedagog B berättar att de ska måla ett träd och alla årstider på trädet, sedan ska de 
sätta dit alla barnens födelsedagar på trädet så att barnen vet vilken årstid de fyller 
år. Helen frågar pedagog B vilken som är hennes årstid.  
”Jag ska gå och hämta pärmen och ta reda på det”, svarar pedagog B.  
När pedagog B kommer tillbaka med pärmen skriker Martin: 
”NÄR FYLLER JAG?!!” 
 Helen säger:  
”När fyller jag fröken?”. 
”Vänta Helen, nu tittar vi när Martin fyller först” säger pedagog B.  
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”Men när fyller jag?” säger Helen.  
Pedagog B berättar för Martin vilken årstid han fyller och vänder sig sedan till Peter 
och berättar vilken årstid som han fyller. Sedan får Helen veta vilken årstid hon fyller 
år på. 
 
Under hela samlingen sitter Stina och Elsa stilla på sina platser och småpratar med 
varandra. 
 

4.2 Observationer gjorda på Förskola 2, barn tre till fem år.  
 
4.2.1 Fri Lek 
 
Pedagog E sitter och tröstar Ebba som är ledsen. Linus kommer och berättar för 
pedagogen att han har gjort en korv. Pedagog E tittar på Linus och säger: 
”Aha.”  
Linus: 
”Jag har delat dem så det blev en korv.”  
Pedagog E säger  
”Aha, hm” och fortsätter sedan trösta flickan.  
Linus går och kommer efter en stund tillbaka och berättar för pedagog E att Adam 
har sagt någonting elakt till honom. Pedagog E som fortfarande tröstar och samtalar 
med Ebba säger med mjukt tonläge: 
”Kan du vänta lite Linus? Jag ska prata klart med Ebba först”.  
När flickan efter ett tag blir tyst frågar pedagog E: 
”Är det okej om jag pratar med Linus så länge?”  
Ebba svarar inte. 
Pedagog E frågar:  
”Vad ville du Linus?”  
Linus:  
”Adam sa någonting dumt till mig!” 
 Pedagog E:  
”Nä, gjorde han? Vad tycker du om det Linus?” 
 Linus:  
”Jag tycker inte om det alls!”  
Personal E:  
”Kan du gå och säga det till Adam?” 
 Linus går iväg och pratar med Adam.  
 
4.2.2 Samling 
 
Vid samlingen före lunch sitter alla barn i en rund ring på en matta. Adam studsar 
fram och tillbaka och låter. Pedagog E säger: 
”Adam, Hur vill du att samlingen ska bli för dig?” 
Adam håller för öronen och fortsätter att göra ljud med munnen. 
Pedagog E säger med bestämd röst: 
”Sluta!, Annars blir jag sur eller bär ut dig härifrån. 
Adam grimaserar och fortsätter med sina ljud. 
Pedagog E säger argt: 
”ADAM!” 
”Kan du vara tyst nu!” 
”Du får en chans nu” 
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Adam sätter sig still på mattan och är tyst. 
Efter en stund börjar Adam att låta igen och röra sig på sin plats 
Pedagog E frågar honom då om han kan räkna alla barn på engelska. Adam räknar. 
”Bra!”, säger pedagog E. Sedan går de till matsalen. 
 
4.2.3 Matsituation 
 
En pedagog sitter under matsituationen mitt emot Ebba och bredvid Linus. Pedagog 
F säger till Ebba: 
”Vad duktig du är att äta!”.  
Pedagog F vänder sig till Linus som inte äter och säger till honom:  
”Sitt bra!” Hon rättar till honom och sedan matar hon honom med hans gaffel. 
 Sedan säger hon till Linus med uppmuntrande tonläge:  
”Ät mat! Ät mat!”. Linus håller för öronen.  
Pedagog F vänder sig till Ebba igen och säger  
”Var det gott? Du äter fint!”. 
Pedagog F tittar på Linus och säger med bestämt tonläge  
”Varsågod och ät!” 
Linus tar då mat med både kniv och gaffel.  
Pedagog F säger då glatt:  
”Ja! Bra!”.  
 

4.3 Observationer gjorda på Förskola 2, barn ett till två år.  
 
Två flickor (Rita och Sara) har klättrat upp på en bänk som står inne på avdelningen. 
Pedagog G säger då med mjukt tonläge: 
”Var försiktiga, gå ner baklänges” 
Sara går ner från bänken och tar en boll. Pedagog G säger: 
”Tog du bollen Sara? Du kan rulla den till Rita. 
 
Pedagog H kommer in genom dörren till förskolan och säger med mjukt tonläge: 
”Vill ni ha lite frukt” 
”Kom och sätt dig på mattan” 
”Vill du ha mer frukt Sara?” 
 
En pojke (Tore) sitter i pedagog G:s knä. Pedagog G säger: 
”Du är ett litet plåster du Tore” 
”Visst är du det” 
”Ja det är du” 
 
Under vår observationstid sitter Tore länge i pedagogen G:s knä, och när han går 
ifrån pedagogen är han ändå i närheten av henne. 
 
Tore går efter fruktstunden till ett leksaksbilgarage och börjar klättar på det, pedagog 
H säger med mjukt tonfall: 
”Nej Tore, inte klättra, där ska bilarna vara”. Tore klättrar ner och Sara klättrar upp 
istället. Pedagog H säger igen med mjukt tonfall: 
”Nej du, gå ner, Nu får du nog allt ta och gå ner.” 
 
En flicka (Agnes) har stängt en dörr som nyss stod öppen. Pedagog H säger med 
mjukt tonfall: 
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”Nej Agnes, dörren ska vara öppen” 
”Kan du öppna den igen” 
När barnen har ätit frukt ber pedagogen både pojkarna och flickorna att gå och slänga 
skräpet, med mjukt tonfall säger pedagog H: 
”Gå och släng i papperskorgen” 
”Bra” 
”Släng där” 
”Där ja” 
 
 

5. Resultatanalys och Diskussion  
 

5.1 Metoddiskussion 
 
Eftersom vi båda observerade samma situation anser vi att den data vi samlat in är 
tillförlitlig. Fyra ögon ser mer än två, och detta tror vi bidrar till att resultatet blir så 
bra som möjligt. Denscombe (2009) menar att två forskare som sitter och betraktar 
samma händelser ändå inte ser situationen på exakt samma sätt. De data som 
observatörerna får fram borde bli identiska om personerna tittar på samma saker, 
men enligt Denscombe kan forskarnas tidigare erfarenheter avgöra hur de upplever 
en situation; även perception och minne påverkar vad vi ser liksom vårt nuvarande 
tillstånd påverkar observationen. 
 
När vi genomförde observationerna på två olika förskolor kom vi fram till att det var 
likvärdigt bemötande på de två förskolorna.  
 
Vidare skriver Denscombe (2009) att människor oundvikligen lägger in egna 
tolkningar i situationer de ser. Genom att vara medvetna om detta kan vi genomföra 
observationen på ett så bra sätt som möjligt. Vi har bearbetat observationerna flera 
gånger för att inte våra egna värderingar ska påverka resultatet utan att det ska finnas 
belägg för våra resultat. 
 
Vi är även medvetna om att vår närvaro, samt att personalen i förväg får reda på vad 
det är vi ska observera, kan ha en inverkan på resultatet av observationen. Personalen 
som medverkat i våra observationer har fått ta del av slutresultatet av arbetet. 
 
Då vi före observationerna har läst in oss på litteratur om området är vi medvetna om 
att våra egna erfarenheter och känslor påverkar hur och vad vi tittar efter i 
observationerna. Björndal (2002) skriver om vikten av stödord när man observerar. 
Att använda sig av verb och substantiv menar Björndal gör det lättare att efteråt 
rekonstruera situationen som observerades. Då vi är medvetna om att vår närvaro vid 
observationerna kommer att kunna påverka resultatet, kommer vi, som Björndal 
skriver, att tänka på att ha ett kritiskt förhållningssätt till våra observationer och 
slutsatser. 
 
Vid första observationstillfället är det även en specialpedagog med och observerar 
gruppen. Det är 11 barn på förskolan denna dag, varav fem pojkar och sex flickor. 
Pedagog B berättar att hon inte riktigt vet hur hon ska bete sig när vi är där och hon 
känner att det till viss del är lite obehagligt att bli observerad. Vi talar då om för 
henne om syftet med vår observation och ger henne bakgrunden till varför vi 



23 
 

 

observerar, vi poängterar att vi inte är där för att kritiskt granska personalen, utan av 
intresse för olika situationer som uppkommer vid tillsägelser samt uppmaningar till 
pojkar respektive till flickor. Hon säger att hon känner sig lugnad, men vi vill ändå 
poängtera att hennes agerande kring barnen kan ha påverkats av vår närvaro. I 
observationen där pedagog B hade en styrd aktivitet tror vi att vår närvaro påverkade 
henne. Hon har efter observationen sagt att hon blev stressad och att situationen 
urartade. I samtal mellan oss och pedagog B pratade vi om att vi har förståelse och att 
vi kunde se att hon blev stressad av vår närvaro. Det kan ha bidragit till hennes 
agerande mot barnen. Vi anser ändå att just denna observation är viktig för vår 
studie, men vill tydliggöra vikten av att pedagog B själv reflekterade över situationen 
och därmed blev medveten om sitt agerande. 
 

5.2 Resultatanalys  
 
5.2.1 Flickor står tillbaka  
 
Under situationen på förskola 1 där pedagog B skulle berätta för barnen om trädens 
olika skeden under olika årstider, störde Martin samlingen genom att springa runt 
och göra annat. Han avbryter vid flera tillfällen pedagog B genom att säga att han vill 
ha en frukt till. Pedagog B ger honom frukt vid flera tillfällen medan Helen får vänta 
när hon säger att hon vill ha mer frukt, vilket Helen även gör till skillnad mot Martin.  
 
Månsson (2000) skriver att förskolepersonalen oftare accepterar när pojkar bryter 
mot regler än när flickor gör det. I denna situation kan vi se att när Martin går över 
gränserna så accepteras det av pedagog B, kanske för att det blir lugnare då. När 
däremot Helen avbryter pedagog B blir hon tillsagd och lyder. Helen lever, som 
Wahlström (2003) skriver, upp till de förväntningar omgivningen har på flickor, att 
de ska följa regler och vänta på sin tur.  
 
Wahlström (2003) menar att detta kan bero på att förskolepersonalen i många fall 
vill känna att de har kontroll. Om personalen förväntar och accepterar att pojkar är 
stökiga och bråkiga är det lättare att hantera situationen, eller som i detta fall bortse 
från Martin och i stället koncentrera sig på de regelföljande flickorna.  
 
I situationen framkommer det att pedagog B väljer att hela tiden tillgodose en pojkes 
behov av mer frukt, medan hon till en flicka som vill ha mer säger att hon får vänta. 
Det blir tydligt att två barn som ber om precis samma sak blir bemötta på två helt 
olika sätt.  
 
Här framgår det att pojkarna i detta exempel inte behöver lära sig att vänta på sin tur 
utan att det lönar sig att tjata för att få som de vill. Det är troligt att bemötandet från 
pedagogens sida kan leda till att pojkarna får ännu mer svårigheter med att lära sig 
att vänta på sin tur och att inte störa liknande situationer som ovan, genom att tjata.  
En svårighet som vi ser kan vara att nästa gång som pojken beter sig störande på en 
samling och det är en annan personal som leder samlingen kan pojkens beteende få 
helt andra konsekvenser. Detta kan, anser vi, leda till en osäkerhet hos pojken som då 
inte riktigt vet och förstår vilka regler som gäller. Flickan i sin tur har lärt sig att 
hennes tjat inte hjälper utan hon får vänta istället. 
 
Flickor förväntas ha en förståelse för pojkarnas behov av att busa och svårighet med 
att sitta still, och flickorna tenderar att hjälpa förskolepersonalen att hålla ordning på 
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pojkarna, vilket Johansson (2008) poängterar. Detta kunde vi observera under en 
samling där pedagog A placerar ut barnen varannan flicka, varannan pojke med syfte 
att samlingsstunden ska bli lugn. 
 
På förskola 1 då barnen ska ställa sig i kö för att gå till maten uppstår en situation där 
Stina som stod först i kön får ställa sig sist då pedagog C anser att det är Nisse tur att 
stå först. Situationen kan tolkas som väldigt orättvis och av Stinas kroppsspråk att 
döma så uttryckte hon ogillande inför situationen. Dock går Stina tyst och ställer sig 
sist medan Nisse får ställa sig först. Walkerdine (I SOU 2006:75) skriver att flickor i 
större utsträckning än pojkar tenderar att vara anpassningsbara. Detta menar 
Walkerdine beror på att förskolepersonalen i tidigt skede sänder ut de signalerna till 
flickorna. Vi tolkar situationen som att Stina anpassar sig till det pedagogen säger 
utan att ifrågasätta verbalt, men att hennes ansikte uttrycker ogillande. 

 
5.2.2 Pojkar som tar plats 
 
Under observationen på förskola 1 under fruktstunden, där pedagog A låter barnen 
berätta om vad de gjort under helgen, fortsatte de tre pojkarna fortsatte att prata med 
varandra och röra sig runt på mattan när Elsa skulle få berätta om sin helg. Pojkarna 
får en del tillsägelser av pedagog A, som även delar upp pojkarna och sätter dem på 
olika platser. Tillsägelserna kan tolkas som relativt ”svaga” då pojkarna i situationen 
fortsätter att busa och störa. 
 
I situationen upplevde vi det som att det blev mer ansträngande för Elsa, som flera 
gånger behövde berätta om vad hon gjort under helgen, medan vi tolkar det som att 
pojkarna inte tog åt sig av tillsägelsen då de fortsatte busa och prata med varandra. 
Som Wernersson (1977) skriver så visar forskning att flickor som ska berätta något i 
gruppsammanhang ofta blir tilldelad ordet medan pojkar tar ordet. Detta medför att 
pojkarna som tar mer plats och får mer uppmärksamhet än vad flickorna får i olika 
gruppsammanhang skriver Wernersson. Under observationerna vi gjort var det dock 
inte alla pojkar som tog plats, utan endast ett fåtal. 
 
Lif (2008) skriver att pojkar i regel hörs och syns mer än vad flickor gör. De avbryter 
när andra talar och kan inte vänta på sin tur, vilket stämmer in på situationen med 
Elsas berättelse om sin helg. När pedagog A tillrättavisade pojkarna blev Elsa tyst. 
När hon återigen fick ordet av pedagogen fortsatte hon att berätta. Av situationen att 
döma väntade Elsa på klartecken från pedagogen att få börja prata igen, medan 
pojkarna i situationen tog ordet när de hade nått att säga.  
 
På förskola 2 där barnen är tre till fem år har de samling. Barnen sitter runt mattan 
och Adam håller för sina öron samtidigt som han gör olika störande läten. Pedagog E 
visar tydligt att hon ogillar Adams beteende genom att hon säger till Adam med ett 
bestämt och hårt tonläge att hon vill att han ska sitta still och vara tyst. 
 
Det framstår som att Adam tar mycket av personalens uppmärksamhet under 
samlingen. De andra barnen som sitter runt mattan sitter tysta och väntar på att 
pedagog E ska påbörja samlingen. Efter en del tillsägelser blir Adam lugn en stund 
och följer med i samlingen, för att återigen börja störa. Vi förstår det som att pedagog 
E vill ge Adam en positiv uppgift för att ta bort fokus på hans negativa beteende. Han 
fick i uppgift att räkna alla barnen på engelska. 
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Wedin (2011) menar att när det negativa beteendet uppmärksammas tar det mer tid 
ifrån de andra barnen, och som i detta fall samlingssituationen. I situationen 
framkom att de barn som satt still från början inte fick någon bekräftelse på att de var 
duktiga på att sitta stilla, medan Adam som fick bekräftelse genom tillsägelser när 
han inte betedde sig som förväntat även fick positiv bekräftelse när han satt still.  

 
5.2.3 Flickor får strängare tillsägelser 

 
Under den fria leken inomhus på förskola 1, där barnen är tre till fyra år springer fyra 
barn runt inomhus och jagar varandra. Pedagog C säger till alla fyra barnen att lugna 
ner sig och sluta springa. När pojkarna inte lyssnar på personalen tar personal C tag i 
flickan och säger till henne. Av denna situation att döma kan det tolkas som att då 
personal C inte når fram till pojkarna vänder hon sig till flickan som då får 
tillsägelsen att ”nu får ni sluta springa!”. 
 
Flickor som låter högt, busar och stökar får enligt Månsson (2000) hårdare 
tillsägelser än vad pojkar i samma situation får. Månsson skriver att detta beror på att 
pojkar förväntas låta och busa och därmed blir deras beteende mer accepterat. 
Flickor i sin tur bryter mot normen om hur en flicka bör bete sig när hon skriker och 
busar som pojkarna gör. När Karin får tillsägelsen från pedagog C slutar hon att 
springa. Detta kan medföra att pedagoger väljer att vända sig till flickorna med 
tillsägelser då de vet att flickor oftast lyssnar.  
 
Under den situation där förskola 1 hade fruktstund frågar pedagog A Karin om hur 
hennes helg har varit. Karin gör en lång och berättande utläggning om sin helg. 
Pedagog A lyssnar intresserat och ställer relevanta frågor till Karin. När sedan 
pedagog A går vidare och ska låta nästa barn berätta om sin helg, börjar Karin att leka 
med leksaker som ligger bredvid henne. Pedagog A säger då till Karin med en 
bestämd och hård ton.  
 
När pojkarna under Elsas berättelse fick tillsägelse fick de istället förståelse för att 
”det var jobbigt att sitta still och lyssna”. Tillsägelser till flickor blir tydligare och 
hårdare än till pojkar, skriver Månsson (1996). Detta kan enligt Månsson bero på att 
flickor i större utsträckning följer de regler som är uppsatta på förskolan, samt att de i 
större utsträckning lever upp till de förväntningar som personalen har på flickor. 
Därigenom kan situationen tolkas som att Karin får en hårdare och tydligare 
tillsägelse av personalen än vad pojkarna i samma situation fick. 
 
5.2.4 Bemötandet gentemot de små barnen 
 
Under observationerna som gjordes på avdelningen med barn i åldern ett till två år 
upplevde vi inte att det fanns några skillnader i hur personalen tillrättavisade eller 
gav uppmaningar till pojkar respektive flickor. Vi ser det som att skillnaden mellan 
barnen på småbarnsavdelningen och barnen på avdelningar med större barn är att de 
små barnen inte har det verbala språket i samma utsträckning som de äldre barnen 
har. Bland de stora barnen förs fler dialoger mellan barn och personal, medan det är 
mer av en envägskommunikation från personal till barn bland de yngsta.  
 
De små barnen är stillsammare då de precis lärt sig gå. De sitter mest intill 
personalen eller leker med någon leksak. Det uppstod inte några situationer där det 
behövdes tillrättavisningar i samma utsträckning som bland de äldre barnen. De små 
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barnen fick däremot mycket uppmaningar, men inte heller där syntes någon skillnad 
i hur de gavs till pojkar respektive flickor. Vi tror att detta beror på att personalen 
inte upplever stora skillnader mellan barnen beroende på kön. Även om pojkar och 
flickor behandlas olika redan från födseln som Svaleryd (2002) skriver, upplevde vi 
ingen skillnad i bemötandet under den observationen som utfördes på 
småbarnsavdelningen.  

 
Under våra observationer var det ett fåtal barn som utmärkte sig. På förskola 1 var 
det 11 barn under de dagar vi observerade varav fem pojkar och sex flickor. Det var 
tre pojkar som utmärkte sig ena dagen, och en pojke den andra dagen. Vi tycker att 
det är viktigt att inte generalisera alla pojkar som störande och regelbrytande, då 
majoriteten av både pojkar och flickor följde reglerna och lyssnade på pedagogerna. 
På förskola 2 var det en pojke av 15 barn som utmärkte sig genom att störa i 
samlingen. Av alla dessa barn är det anmärkningsvärt att de få barn som störde kan 
få i stort sett all av pedagogernas uppmärksamhet medan resten av barngruppen 
sitter och väntar.  

 
5.3 Resultatdiskussion  
 
Wedin (2011) skriver om att pojkars störande beteende kan bli förstärkt av 
förskolepersonal genom att deras beteende uppmärksammas hela tiden. Av alla barn 
vi observerat var det endast ett fåtal som utmärkte sig genom störande beteende. 
Dessa barn fick mycket av pedagogernas uppmärksamhet. Vi tänker att detta kan 
bero på att personalen är så rädd för att tappa kontrollen över situationen, att allt 
fokus läggs på att få kontroll över de barn som stör. Detta i sin tur leder till att 
majoriteten av barnen får sitta och vänta på att pedagogerna ska återfå kontrollen 
över de barn som upplevs störande. Att pedagogerna upplevs vilja ha kontroll över 
situationen och därför måste lägga fokus på de barn som stör tänker vi beror på att de 
inte vill att det ska hända någonting som stör den planerade aktivitet de har tänkt sig 
att genomföra.  
 
Kan det vara så att personalen upplever det som ett misslyckande om en situation 
urartar och därför vänder sin uppmärksamhet mot det som stör? Vad skulle hända 
om pedagogerna istället lade all sin uppmärksamhet på de barn i gruppen som 
lyssnar, och genomförde den planerade aktiviteten utan att bry sig om att några barn 
gör annat? Vi tänker att det kanske skulle bidra till att de barn som stör slutar med 
det och istället vill ta del av vad resten av gruppen gör.  
 
På en av förskolorna som vi besökte berättade en pedagog för oss att arbetslaget nu 
har börjat arbeta mycket med positiv förstärkning där fokus alltid läggs på de barn 
som beter sig bra. Istället för att lägga tid på att tillrättavisa ett stökigt barn, riktas 
positiv förstärkning till dem som är lugna i form av tillrop som ”Vad glad jag blir när 
du sitter så fint!”  Vi tänker att om förskolepersonal arbetar för att lyfta det positiva 
istället för att lägga energi på det negativa skulle stämningen i både barngrupp och 
arbetslag bli trivsammare för alla. 
 
Att flickor får skarpare tillsägelser än pojkar var någonting vi kunde se under våra 
observationer. Är det så att flickor blir bemötta med mindre tolerans än pojkar, kan 
en konsekvens av det bli att flickor tappar förtroendet för personalen då de kan 
tänkas känna sig åsidosatta och orättvist behandlade. Vi tänker att detta även kan 
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leda till att flickor lär sig att ge pojkar mer plats, eftersom förskolepersonalen visar att 
det är mer accepterat att pojkar får bete sig lite som de vill. Flickor å andra sidan, får 
inte samma toleranta bemötande från förskolepersonalen om de agerar likadant som 
pojkarna gör.  
 
I en situation under observationerna står en flicka först i kön när de ska gå till 
matsalen, men blir tillsagd att ställa sig sist när en av pojkarna framför säger att han 
vill stå först. Pedagogen argumenterar för detta med att flickan brukar få stå först, 
och att pojken därför får göra det idag.  
 
Denna situation var en av de vi upplevde som stark utifrån det vi tittar på. Hur 
kommer det sig att hon blir tvungen att flytta på sig för att pojken vill stå först? Hade 
situationen blivit densamma om det var pojken som stod först och flickan hade sagt 
att hon ville det? Flickan ställde sig sist utan att säga något, men hennes kroppsspråk 
visade att hon inte var glad åt det som hänt. Vi diskuterade med varandra efter 
händelsen och undrade hur situationen blivit om det var pojken som fått flytta sig? 
Kanske hade han protesterat högljutt, men i detta fall sa inte flickan något. Det för 
oss tillbaka till tanken att flickor är vana vid att inte ta plats och de är vana att göra 
som de blir tillsagda. Det blev tydligt i den här situationen då flickan anpassade sig 
efter pedagogens uppmaning utan att ifrågasätta.  
 
Vi anser i likhet med Wedin (2011) att genus är något föränderligt då det är något 
som skapas genom olika handlingar, handlingar är något som går att förändra. Vi 
tycker därför att det är viktigt att ständigt föra en diskussion kring genus, så att 
skillnaden i hur vi bemöter pojkar och flickor synliggörs. Det är först när vi blir 
medvetna om dessa skillnader vi aktivt kan börja arbeta för att sudda ut dem.  
 
Vi tänker att det är vanligt att förskolepersonal omedvetet gör skillnad mellan pojkar 
och flickor, eftersom förskolepersonalen själva har vuxit upp i ett samhälle som har 
gjort skillnad mellan könen. För att personal verksam på förskolor ska bli medvetna 
om att de gör skillnad i hur de bemöter pojkar och flickor krävs diskussioner och 
samtal kring ämnet.  
 
Kommer inte diskussionen upp kanske man som pedagog aldrig ens ägnar en tanke 
åt att man gör skillnad mellan barnen beroende på om det är en pojke eller flicka. 
Pedagogerna själva kanske tycker att barnen behandlas lika fram till att man får upp 
ögonen för genus. Det är då vi kan skapa förändring och behandla barnen som unika 
och självständiga individer.  
 
 

6. Slutsatser 
 
Våra forskningsfrågor till vårt arbete var: 
 

 Finns någon skillnad på hur förskolepersonal verksamma inom förskolan, 
tilltalar pojkar respektive flickor vid uppmaningar och tillsägelser?  

 

 Vilket tonfall använder sig pedagogerna av vid tillsägelser och uppmaningar 
till pojkar respektive flickor? 

 



28 
 

 

 Hur ser bemötandet ut gentemot de barn som inte får några tillsägelser eller 
uppmaningar?  

 
När vi slutfört våra observationer kunde vi se att det fanns skillnader i hur 
förskolepersonalen tilltalade pojkar respektive flickor vid uppmaningar och 
tillsägelser. Skillnaderna var att pedagogerna använde sig av skarpare tillsägelser till 
flickor och mindre skarpa men fler och upprepade tillsägelser till pojkar. 
Pedagogerna visade större tolerans och förståelse när pojkarna störde, än de gjorde 
gentemot flickorna. Vi såg att pedagogerna på de olika avdelningarna hade högre 
förväntningar och krav på flickorna än de hade på pojkarna, vilket syntes genom att 
flickorna var de som fick tillsägelser fast det både var flickor och pojkar som bröt mot 
reglerna. 
En slutsats som vi gjorde var att flickorna på de två förskoleavdelningarna 
accepterade att pojkarnas behov gick före deras och att de fogade sig i detta. 
 
Vid vissa situationer upplevde vi dessa skillnader som väldigt tydliga, medan vi i 
andra situationer inte såg någon skillnad alls. Situationer där vi inte såg någon 
skillnad var främst på småbarnsavdelningen, där personalen använde samma mjuka 
ton till alla barn och tillrättavisade dem på samma sätt oberoende av kön. 
 
Vissa situationer såg vi det som att personalen först tillrättavisade de barn som 
störde, men för att sedan få de barnen att komma till ro igen gav personalen dem 
även positiv bekräftelse i form av mycket frågor och att de fick delta fysiskt i 
momenten som fanns i samlingen. En slutsats som vi dragit av detta är att de barn, 
både pojkar och flickor, som inte tar plats i form av att störa med ljud eller spring, 
varken får positiv eller negativ bekräftelse i de situationerna.  
 
 

7. Nya forskningsfrågor 
 
Havung (2000) skriver att behovet av manliga pedagoger har slutat att 
uppmärksammas, istället pratas det om att all förskolepersonal som verkar inom 
förskolan ska vara uppmärksamma på sina egna attityder och värderingar vad 
gällande könsroller. Havung menar att traditionella könsmönster skapar hinder.  
Den kvinnliga förskolepersonalen, menar Havung (2000), står för ordning och reda 
medan de manliga står för gränssättning, respekt, bus och tillåts att vara lite slarviga. 
Att hålla fast vid dessa traditionella könsmönster har i många fall blivit en trygghet. 
Att bryta mönstret är som att ge sig ut på okända marker och för att våga göra det 
krävs en process som är arbetsam för båda könen, skriver Havung. 
 
Att titta vidare på hur manlig förskolepersonal använder sig av uppmaningar och 
tillsägelser till pojkar respektive flickor, och jämföra likheter och skillnader skulle 
vara en ny intressant forskningsfråga. 
 
Att se skillnader på tillsägelser och uppmaningar beroende på barnens ålder anser vi 
skulle kunna vara ett ytterligare område att titta närmare på. Det skulle vara 
intressant att se i vilken ålder som skillnaden i bemötandet från pedagogerna till 
pojkar och flickor blir tydlig . 
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8. Pedagogisk relevans 
 
Eidevald (2011) skriver att genus och jämställdhetsarbeten i förskolor är en 
utgångspunkt för att synliggöra vilka begränsningar och utvecklingsmöjligheter som 
finns inom förskolan, men även i samhället. Att fortsätta forska och diskutera genus 
och jämställdhet är, menar Eidevald, betydelsefullt för barnen här och nu men även 
för nästkommande generationer. 
 
Så länge som pedagoger i förskolan bemöter pojkar och flickor olika och detta inte 
ifrågasätts är det svårt att få till en förändring. Det är därför viktigt att ha en 
diskussion och synliggöra skillnader i bemötandet gentemot pojkar och flickor, 
skriver Eidevald (2011). 
 
En stor utmaning för verksamma inom förskolan är att bli medveten om vilka 
förväntningar som man har på pojkar respektive flickor, menar Eidevald (2011) och 
genom denna medvetenhet kunna ändra sitt eget bemötande till barnen för att på så 
sätt komma ifrån typiska könsmönster. 
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Bilaga 1 

 

Hej alla föräldrar !! 

 

Vi heter Eva och Elin och är två studenter från lärarprogrammet på 

mälardalens högskola. Vi gör vår sista termin och håller nu på med att skriva 

vårt Examensarbete.  

Under måndagen den 24/9 och tisdagen den 25/9 kommer vi att utföra 

observationer på ert barns avdelning.  

Vi kommer under observationerna att titta på hur personalen bemöter pojkar 

respektive flickor i tillsägelser och uppmaningar. Det är personalen som vi 

kommer att ha fokus på och inte barnen. I vårt arbete kommer inga namn att 

nämnas och inte heller vilka förskolor som vi varit på. Om ni har några frågor 

så är det bara att maila oss. 

 

Vänliga hälsningar från Eva och Elin 
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Bilaga 2 

Observationsschema 

 

Kroppsspråk hos 

pedagog 

Attiyd 

Tillsägelse (T) 

eller uppmaning 

(U) 

Tonfall 

Hårt (H)/ 

Mjukt (M) 

Pojke Flicka 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 


