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1. Inledning 
Det pågår en intensiv forskning och debatt kring genus- och jämställdhetsfrågor i 
både förskolan och skolan. Detta på grund av att det finns skillnader i bland annat 
pedagogers kommunikation med pojkar och flickor vilket i sin tur leder till 
ojämnställda villkor. Detta står i motsats till vad läroplanen för förskolan säger att vi 
ska göra. I Lpfö 98 sägs bland annat att förskolan ska motverka traditionella 
könsmönster och könsroller. 

”Vuxnas sätt att bemöta flickor och pojkar liksom de krav och 
förväntningar som ställs på dem bidrar till att forma flickors och pojkars 
uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. Förskolan 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” (Lpfö 98) 

 
Även i allmänna råd och kommentarer – kvalitet på förskolan (Skolverket, 2005) står 
det att det är viktigt att personalen arbetar aktivt för jämställdhet mellan pojkar och 
flickor.  
 

”Det är viktigt att personalen analyserar sina egna föreställningar om 
manligt och kvinnligt och diskuterar hur den pedagogiska miljön kan 
utformas för att stärka jämställdhetsarbetet” (Skolverket, 2005) 
 
 

Skolverket (2005) lyfter fram att förskolans personal har en nyckelroll för att utveckla 
arbetet med jämställdhet eftersom könsidentiteten utvecklas redan under 
förskoleåldern. Denna utveckling sker bland annat i samklang med språk, känslor och 
fantasi och genom sin helhetssyn och pedagogiska tradition ger förskolan barn goda 
förutsättningar att utveckla den egna könsidentiteten genom naturliga tillfällen för 
kommunikation och social samvaro. 

Skolverket (2005) lyfter även fram hur kön skapas vilket sker i relation till 
omgivningen och vilket förändras beroende på sammanhang. Det är i samspelet med 
vuxna och med varandra som barns upplevelser av vad det innebär att vara pojke och 
flicka formas. Genom att tillgodose varje barns intresse och behov oberoende av kön 
lägger förskolan en god grund för arbetet med jämställdhet. Jämställdhetsarbetet 
måste alltså börja med de vuxna vilket ibland kan vara svårt eftersom samhällets 
förställningar om vad som anses vara manligt och kvinnligt är så djupt fastgjutna i 
vår personlighet. Därför är det betydelsefullt att pedagoger har såväl teoretisk 
kunskap om genus och jämställdhet som praktisk erfarenhet av arbetet med det. Det 
är också viktigt att analysera hur olika könsmönster tar sig till uttryck i den 
pedagogiska verksamheten vilket kan göras med hjälp av exempelvis 
observationsscheman, videodokumentation med mera. Det kan dessutom vara till 
stor hjälp med handledning av exempelvis genuspedagoger i analysarbetet. Genom 
reflektion över hur man som pedagog agerar kan man hitta nya arbetsformer som 
främjar barns könssocialisation. Dessutom lyfter Skolverket fram att samverkan med 
föräldrarna har stor betydelse för förskolans jämställdhetsarbete då man genom att 
involvera dem i diskussioner om genus och jämställdhet kan öka möjlighet till 
ömsesidig förståelse.  

I likhet med Skolverket lyfter även Jämställd förskola och skola 
(http://www.jamstalldskola.se/arbeta-jamstalldhet/arbeta-jamstalldhet.shtml) fram 

http://www.jamstalldskola.se/arbeta-jamstalldhet/arbeta-jamstalldhet.shtml
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vikten av att pedagoger måste analysera sitt förhållningssätt gentemot pojkar och 
flickor. Dem menar att jämställdhet är en fråga om kunskap och att arbetet med det 
måste få ta tid för att nå bästa möjliga resultat. På deras hemsida presenteras en tre-
stegsmodell för hur man kan arbeta med jämställdhet där steg 1 handlar om att bli 
medveten – att skaffa kunskap och inspiration, att kartlägga och observera samt att 
analysera och observera. I steg 2 ges tips på förändringar och i steg 3 gör man en plan 
samt följer upp och utvärderar resultatet.  

Även Delegationen för jämställdhet i förskolan (SOU:2004:155) betonar vikten av att 
arbetet med jämställdhet måste få ta tid samt att det inte går att separera arbetet med 
genus från de övriga pedagogiska delarna i förskolan. De anser att arbetet med 
jämställdhet inte endast ska ske under en temadag utan att det ska vara något som 
genomsyrar hela förskolans verksamhet eftersom språkandet sker hela tiden.  

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att ta reda på hur pedagogerna på förskolan kommunicerar 
med pojkar respektive flickor sett ur ett genusperspektiv. Genom studien ska därmed 
en frågeställning besvaras vilken redovisas nedan:  

1. Hur skiljer sig pedagogernas ordval, tonfall och kroppsspråk gentemot pojkar 
respektive flickor åt?  

2. Litteraturgenomgång/tidigare forskning  
Jag har tagit del av flera redan genomförda observationsstudier och 
jämställdhetsprojekt som undersökt hur pedagogen kommunicerar med pojkar 
respektive flickor. Några av dem presenteras nedan.  

2.1 Pedagoger gör kön  
Wahlström (2003) menar att det är vi pedagoger som gör kön, det vill säga att våra 
förväntningar på pojkar och flickor bidrar till att upprätthålla diskriminerande 
könsmönster. Därför startade hon ett jämställdhetsprojekt på Tittmyrans förskola i 
Gävle där syftet var att vidga pojkar och flickors könsroller vilket blev mycket 
uppmärksammat i media. I boken Flickor, pojkar och pedagoger berättar författaren 
om de observationer som hon och de andra pedagogerna på förskolan gjorde av 
förskolans verksamhet. Hon berättar hur de, efter att dem observerat sig själva på 
film, utvecklade en mall för videoanalys där de bland annat valde att fokusera på 
ordvalen, tonfallet samt vem som får kropps- och ögonkontakt med pedagogen. 
Utifrån detta kom de bland annat fram till att pedagoger bidrar till att skapa olika 
förutsättningar hos pojkar och flickor genom sin kommunikation med könen. Dem 
upptäckte även att pojkarna fick mängder av tilltal och följdfrågor medan flickorna 
fick nöja sig med ögonkontakt och nickningar samt att pojkar inte får samma 
kroppskontakt med vuxna som flickor.  
 

2.2 Pedagoger förändrar sitt språk beroende på kön 
I likhet med Wahlströms jämställdhetsprojekt upptäckte även Wiklund, Petrusson-
Nahlin & Schönbäck (i Lenz Taguchi H, Bodén L, Ohrlander K, 2011) via sin 
observationsstudie att pedagoger gör skillnad på pojkar och flickor genom deras 
språkliga bemötande av könen. Författarnas observationer visar även dem på att 
pedagoger förändrar sitt språk beroende på om de pratar med pojkar eller flickor. De 
upptäckte bland annat att pedagoger använder sig av ett ”pojkkoddat” språk där vissa 
ord tycks vara reserverade för pojkar. Exempel på några av dem så kallade 
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”pojkkodade” orden som författarna tar upp är ”häftig” och ”cool”. De har också via 
sin studie kunnat se att pojkarna får den största av pedagogernas taltid samt att 
pedagogerna använder sig av en större dynamik i röst och rörelse gentemot pojkarna 
än vad de gör mot flickorna. Dessutom kunde författarna se att pojkarna i denna 
studie fick fler individuella instruktioner medan flickorna ofta tilltalades som en 
grupp. Vidare menar författarna att pedagogerna sätt att använda detta så kallade 
”pojkkodade” språk lyfter pojkarna medan pedagogernas språk gentemot flickornas 
inte förmedlar samma uppmuntran. De menar än dock att detta kan ses som ett 
uttryck för pedagogernas tilltro till flickornas självständighet och att pojkarnas större 
talutrymme är något som krävs för att dem ska bli intresserade av vissa aktiviteter.  

Wiklunds m.fl. (i Lenz Taguchi m.fl.) observationsstudie påvisar även att pedagoger 
använder sig av ett mjukare språk gentemot flickor än vad de gör mot pojkar. Med 
mjukt språk menar författarna en aningen tillgjord/barnsligare röst. I likhet med 
detta framhåller även Svaleryd (2002) att flickor blir tilltalade som små, sköra och i 
behov av omvårdnad utifrån pedagogens sätt att kommunicera med dem. Författaren 
berättar hur hon upptäckte att hon pratade i termer av ”vi” när hon bytte blöjor på 
flickor medan hon pratade i termer av ”du” och ”jag” när hon bytte blöja på pojkar 
vilket går i likhet med de resonemang som Wiklund m.fl. (i Lenz Taguchi m.fl.) 
framhåller, det vill säga att pojkar tilltalas som enskilda individer medan flickor ofta 
tilltalas som en grupp.  

2.3 Pojkar blir benämnda vid namn och flickor tilltalas som en grupp 
I likhet med ovan nämnda författares observationsstudier visar även Olofssons 
(2010) jämställhetsarbete på Stormhattens förskola i Härnösand att pojkar blir 
benämnda vid namn och får individuella instruktioner medan flickor tilltalas som en 
grupp. Författaren upptäckte även att flickor går miste om en positiv kroppskontakt 
under påklädning då dem inte ges individuella instruktioner i samma utsträckning 
som pojkar. 

Olofsson (2010) upptäckte även att de flesta sånger, sagor, ramsor och lekar på 
förskolan har en manlig huvudroll som följer det stereotypa mönstret att de manliga 
karaktärerna är busiga, roliga och aktiva medan de kvinnliga är stillsamma och söta. 
Författaren menar att ett enkelt sätt att genussäkra sin verksamhet precis som man 
kvalitetssäkrar sin verksamhet är att vid planeringem se till att man får en jämlik 
fördelning mellan manligt och kvinnligt dels genom urvalet av sånger, sagor, ramsor 
och lekar men också genom att skriva om och byta ut ”han” mot ”hon”.  

Olofsson (2010) belyser även en del av den tidigare forskning som gjorts inom 
forskningsområdet. En av dessa studier som författaren tar upp är Baby X-studien 
som genomfördes under 1980-talet vilken gick ut på att ett antal spädbarn iklädda 
blåa eller rosa kläder placerades i ett rum varpå man släppte in ett antal 
försökspersoner för att ta reda på hur dem kommunicerade med de blåklädda 
respektive rosaklädda spädbarnen. Resultatet visade på att de blåklädda spädbarnen 
blev tilltalade med höga och entusiastiska röster medan de rosaklädda spädbarnen 
tilltalades med mjuka och vänliga röster.  

2.4 Pojkar får ett vuxet och robust tilltonsfall medan flickor får ett mjukare 
och barnsligare tilltonsfall 
Att pedagoger ändrar sitt tonfall beroende på om de kommunicerar med en pojke 
eller flicka stämmer även överens med den analys om det språkliga samspelet mellan 
pedagoger och barn som Einarsson och Hultman (1992) genomfört. Deras analyser 
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visar på att pojkar får ett mer vuxet och robust tilltal medan flickor får ett barnsligare 
och mjukare tilltonsfall. Dem menar även att tilltonsfallet varierar beroende av det 
tilltalade subjektets storlek och i ett experiment ville dem därför prova hypotesen att 
man kopplar ett robustare tilltonsfall till pojkar och ett mjukare till flickor. I detta fall 
fick två personer, en man och en kvinna, föreställa sig att dem talade till en kattunge 
respektive en bulldogg. Dem fick själva välja vilka ord de ville använda när dem 
talade till djuren och därefter fick dem spela in fyra stycken meddelanden vardera till 
kattungen och bulldoggen. Dessa meddelanden skulle bland annat sända budskapet 
att djuret ska få gå ut (tillåtelse) och att det ska äta upp maten (uppmaning) varpå 
dessa spelades upp för en grupp vuxna som fick gissa om rösterna riktade sig till en 
pojke eller flicka i treårsåldern. Resultatet av inspelningarna gick i förväntad riktning, 
det vill säga att försökspersonerna ansåg att båda rösterna använde ett robustare 
tilltonsfall gentemot bulldoggen/pojken än vad de gjorde mot kattungen/flickan. 
Detta stämmer överens med ytterligare en studie som författarna tar upp vilken 
påvisar att man är försiktig och mjuk när man tilltalar yngre barn och flickor medan 
pojkar tilltalas med ett hurtigare tilltonsfall.  

Då Einarsson och Hultman analyserade det språkliga samspelet mellan pedagoger 
och barn upptäckte dem även att den icke verbala kommunikationen, det vill säga 
kroppsspråket och tonfallet, är mera trovärdigt än det budskap som själva orden 
förmedlar. Författarna menar att barn tidigt lär sig att man kan ljuga med orden samt 
att om ord och icke-verbal kommunikation har motstridande innehåll så är det 
ordens budskap som ska misstros. De menar vidare att den klassiska frasen Du får 
göra som du vill! med irritation i rösten tolkas som ett förbud snarare än som en 
tillåtelse, det vill säga att tonfallet har större betydelse än själva ordvalet.   

För att undersöka huruvida även andra personer kunde höra sådan skillnad i 
röstnyansen vid tal till pojkar och flickor lät Einarsson och Hultman andra personer 
lyssna till inspelningarna där testpersonernas uppgift var att gissa om pedagogen 
riktade sig till en pojke eller flicka. Resultatet av andra personers gissningar visar att 
samtliga försökspersoner fann ett samband mellan pedagogens röst och det tilltalade 
barnets kön. Författarna lät även en grupp språkvetare och språkstuderande på 
doktorandnivå bedöma röstinspelningarna utifrån dimensionerna mjuk och mörk. 
Resultatet från både gissningarna från andra personer och bedömningarna av 
språkstudenterna visade på att man trodde att pedagogen tilltalade en pojke om 
rösten var fast och att man tilltalade en flicka om rösten var mjuk. Även i en annan 
undersökning som författarna nämner framgår det tydligt att pedagoger varierar sitt 
tilltonsfall beroende av det tilltalade könet samt att åldern har betydelse, det vill säga 
att man talar barnsligare till flickor än pojkar samt att små barn fåt ett barnsligare 
tilltonsfall. I samma studie framgår även att andelen läspljud är högre vid tilltal till 
flickor än till pojkar. Författarna menar vidare att vi inte vet vilket budskap barnen 
kan tänkas få genom att pedagogerna varierar sitt tilltonsfall beroende av det 
tilltalade könet. Än dock menar författarna att små barn är mycket känsliga för denna 
variation i röster och rytmer redan på fosterstadiet.  

Sammanfattningsvis menar Einarsson och Hultman att vi med röstläge och tonfall 
behandlar pojkar och flickor olika, flickor som små, svaga och underlägsna. 
Författarna betonar än dock att detta antagligen inte gäller i alla situationer, att det 
exempelvis inte skulle förvåna om pojkar får ett barnsligare tilltonsfall vid av- och 
påklädningstillfällen vilket markerar att kraven på dem är mindre i just det 
sammanhanget. 
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3. Metod  
Jag har valt att genomföra en kvalitativ forskningsansats då jag anser att 
forskningsfrågorna i min studie inte kräver några exakta siffror. För mig är det av 
större betydelse att nå en djupare förståelse av det som studeras. Dessutom finns inte 
tiden för att genomföra studien med ett större urval av personer då jag skriver 
examensarbetet ensam.  

Björndal (2010) menar att man brukar skilja mellan två huvudsakliga typer av 
forskningsansatser inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning, nämligen 
kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser. Författaren menar att dessa ansatser 
skiljer sig åt genom hur man förhåller sig till tal och siffror. När man arbetar med 
kvantitativa ansatser vill man kunna använda siffror på ett fullkomligt rikttgt sätt när 
det gäller beräkningen av insamlade data medan kvalitativa ansatser inte kräver 
exakta siffror, skriver han. Istället försöker man komma fram till en djupare 
förståelse av det som studerats med ett förhållandevis litet urval av personer då man 
använder sig av kvalitativa ansatser, menar han. Andra skillnader mellan de två 
ansatserna som Björndal tar upp är att man genom den kvantitativa 
forskningsansatsen letar efter det genomsnittliga medan den kvalitativa letar efter det 
speciella och eventuellt även det avvikande samt att den kvalitativa ansatsen 
fokuserar på beskrivning och förståelse medan den kvantitativa fokuserar på 
förklaring.   

3.1 Datainsamlingsmetod  

I min studie har jag använt mig utav ett observationsschema (se bilaga 1) som jag 
själv utformat utifrån de typskategorier som jag fann intressanta av den tidigare och 
aktuella forskningen inom området. Observationsschemat fungerar som sådant att 
jag vid varje observation fyllde i hur många gånger exempelvis pojkarna respektive 
flickorna blev benämnda vid namn vid de olika situationer som jag observerat; 
samlingen, måltiden och den fria leken. I rutan ”Övriga kommentarer” finns även 
plats för övrigt som anses vara relevant för min studie. Varför jag valde denna 
datainsamlingsmetod är för att jag, i likhet med Denscombe (2009), anser att det är 
ett tydligt sätt att samla in data på. Precis som författaren framhåller är det en mer 
direkt datainsamlingsmetod som inte förlitar sig på vad människor säger att de gör 
eller tänker utan metoden bygger på en direkt observation av en händelse.  

Denscombe menar vidare att man brukar skilja mellan två olika typer av 
observationsforskning inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning; 
systematisk observation och deltagande observation. Författaren menar att den 
systematiska observationsforskningen ofta förknippas med kvantitativa data medan 
den deltagande observationsforskningen vanligen förknippas med kvalitativa data 
där man som forskare ”tränger sig in i situationer, ibland under täckmantel, för att 
förstå kulturen och processerna i de grupper som studerats” (Denscombe, 2009, s 
271). Jag valde därmed att använda mig av den deltagande observationsforskningen 
då jag anser att denna typ av datainsamlingsmetod lämpar sig bäst för min studie.  

Jag valde även att använda mig av intervjuer, ansikte mot ansikte, med tre 
förskollärare på förskolan för att ge dem möjligheten att med ord förklara sitt 
förhållningssätt. Dessa noterades via ljudupptagning och anteckningar. Varför jag 
valde att intervjua ansikte mot ansikte är för att jag, i likhet med Denscombe (2010), 
anser att det dyrbarare än att använda exempelvis e-post eller telefonintervjuer då 
kontakten ansikte mot ansikte erbjuder vissa omedelbara möjligheter och då jag 
ansikte mot ansikte kan känna av respondenten vilket inte är möjligt vid andra typer 
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av intervjuer. Vid intervjuerna använde jag mig av tre huvudsakliga frågor som 
öppnade upp för diskussion vilka dokumenterades via ljudupptagning och 
anteckningar. Min tanke var att ge respondenten stort spelutrymme så möjligheten 
att nå nytt och spännande material skulle kunna komma fram vilket Stukát (2011) 
menar är ett viktigt redskap för intervjuer.  

Varför jag valde att kombinera dessa datainsamlingsmetoder är för att jag anser att 
endast en av dessa metoder inte skulle vara tillräckliga för studien. Genom att 
komplettera observationerna med att låta några förskollärare klä sitt förhållningssätt 
i ord kan jag sedan jämföra hur det ser ut i praktiken kontra teorin vilket i sin tur ger 
mig en bredare förståelse för deras förhållningssätt. Även Denscombe (2008) 
förespråkar metodkombinationer då författaren i likhet med mitt resonemang menar 
att det kan stärka träffsäkerheten och ge en mer uttömmande bild av det som 
studerats.  

3.2 Urval  
Jag har utfört min studie på en förskola i Mellansverige. Förskolan ligger belägen i 
Södertälje kommun och studien utfördes på flera olika avdelningar där barnen är 
alltifrån ett till sex år gamla. På avdelningarna finns det ungefär lika många pojkar 
som flickor och personalen som arbetar där har varierande utbildning.   

Valet av de förskollärare jag intervjuat grundar sig på ett sannolikhetsurval där 
urvalet baseras på att de människor som ingår i urvalet har valts ut därför att jag har 
en uppfattning om att dessa utgör ett representativt tvärsnitt av de människor som 
studeras (Denscombe, 2010).  

3.3 Genomförande 

Jag kontaktade förskolan via telefon för att be om lov att få genomföra studien hos 
dem. Därefter skrevs ett missivbrev (se bilaga 3) där jag bad om lov att få observera 
samtliga barn på förskolan. När samtliga vårdnadshavare medgivit att deras barn fick 
delta i studien påbörjade jag mina observationer utifrån de tre situationerna: 
samlingen, måltiden och den fria leken. Jag utarbetade ett observationsschema 
utifrån de kategorier som jag var intresserad av att observera. Dessa valdes utifrån 
den tidigare forskning jag tagit del av. När jag sedan hade tillräckligt med material att 
gå på utifrån observationerna frågade jag tre förskollärare om de ville ställa upp på en 
intervju. Även då påtalade jag att varken namn eller verksamhet kommer att nämnas 
samt att uppgifterna endast kommer att användas i forskningssyfte. Jag påtalade 
även att dem skulle se det mer som en öppen diskussion om genus- och jämställdhet 
snarare än som en stel intervju med ”rätta” och ”felaktiga” svar varpå samtliga 
tillfrågade gärna ställde upp. Därefter kunde jag sätta mig ner och gå igenom/ordna 
mitt samlade material.  

3.4 Databearbetning och analysmetod  
När jag hade genomfört alla mina observationer gick jag igenom samtliga 
observationsscheman. Jag sammanförde även de övriga kommentarerna som jag 
noterat under de olika observationerna och till sist lyssnade jag av 
ljudupptagningarna samt gick igenom anteckningarna från de kompletterande 
intervjuerna. Därefter försökte jag analysera/ordna mitt samlade material utifrån de 
kategorier som jag undersökt vid observationerna; pojkkodade och flickkodade ord, 
individuella instruktioner, robusta/mjuka tilltonsfall, nämnd vid namn, 
kroppskontakt samt ögonkontakt och nickningar. Därefter försökte jag att 
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analysera/underordna dessa kategorier ytterligare så att jag till slut bara hade fyra 
huvudpunkter att fokusera på; ordvalet (Pojkar är tuffa och flickor är gulliga) 
tilltonsfallet (Tuffare ton mot pojkar och mesigare mot flickor), kroppsspråket 
(Pojkar får fler individuella instruktioner är flickor) och andelen benämningar vid 
namn (Pojkar blir benämnda vid namn och flickor som en grupp) som jag sedan 
kunde använda som underrubriker då jag presenterade mitt råmaterial.   

När jag sedan skulle analysera mitt råmaterial utgick jag från de fyra vägledande 
principer som kvalitativ data grundar sig på. Dessa finns beskrivna i Denscombe och 
grundar sig på att analysen av data/de slutsatser som forskningen resulterar i ska 
vara fast förankrade i data, att forskarens förklaring av data ska vara noggrann och 
inte tala för sig själva, att forskaren ska undvika att föra in obefogade fördomar och 
att utvecklingen av teorier, hypoteser, generaliseringar och så vidare ska grunda sig 
på en process som ständigt rör sig fram och tillbaka. Anledningen till att jag utgick 
från dessa principer är för att jag vill att analysen av mitt resultat och de slutsatser 
som forskningen resulterar i inte ska tala för sig själva utan jag vill att resultatet ska 
vara så noggrant som möjligt. Dessutom vill jag inte riskera att föra in obefogade 
fördomar då jag tror att det kan påverka resultatet avsevärt.  

3.4 Etiska ställningstaganden 
Under studien togs det hänsyn åt de fyra forskningsetiska reglerna som råder inom 
humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. Till dessa regler hör bland annat frågor 
om hur det tas hänsyn till och skyddar olika deltagare, informanter och andra som 
berörs av forskningen samt om hur urvalet av informanter sker, hur information och 
vilken information som ges, hur eller om deltagandet påverkar deltagaren och så 
vidare. Dessa regler presenteras mer ingående nedan.  

3.4.1 Informationskravet 
Samtliga inblandade på förskolan blev informerade om vad syftet med studien var 
och att deltagandet är frivilligt samt att dem har möjlighet att avbryta sin medverkan 
när som helst under studiens gång. Dem blev också informerade om att de uppgifter 
som insamlas inte kommer att användas för något annat syfte än för forskning (se 
bilaga 3).  

3.4.2 Samtyckeskravet 
Innan jag påbörjade studien inhämtades uppgiftslämnares och 
undersökningsdeltagares samtycke. Dessutom inhämtades även vårdnadshavares 
samtycke då de undersökta är under 15 år (se bilaga 3) och då undersökningen kan 
anses vara av etisk känslig karaktär och då barnen inte har möjlighet att förstå 
studiens syfte eller villkor.  

3.4.3 Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet följs då jag inte använder mig av varken förskolan eller de 
inblandades namn utan dessa betecknas endast som en förskola samt P1, P2 och så 
vidare. I annat fall är namnen påhittade.  

3.4.4 Nyttjandekravet  
Även nyttjandekravet följs då mina insamlade uppgifter om enskilda personer endast 
används för forskningsändamålet.  

4. Resultatpresentation  
Nedan presenteras det resultat jag framställt utifrån 15 olika observationer och 3 
intervjuer genomförda under tidsperioden 8 oktober – 9 november 2012. Jag har valt 
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att fokusera på hur pedagogen kommunicerar med pojkar respektive flickor under tre 
olika situationer: samlingen, måltiden och den fria leken.  

4.1 Pojkar är tuffa och flickor är gulliga 
Utifrån de observationer och intervjuer jag genomfört under studien kan jag se 
tydliga skillnader i pedagogernas sätt att kommunicera med pojkar och flickor i form 
av såväl ordval, tonfall och kroppsspråk. Vad som tydligt framgår av mina 
observationer är variationen av ordval i kommunikationen med pojkar och flickor, 
det vill säga att vissa ord tycks vara reserverade för pojkar. Exempel på så kallade 
”pojkkodade” ord som jag noterat att pedagogerna på förskolan använder när de 
kommunicerar med pojkar är ”tuff, ”cool”, ”snabb” och ”stark”. Dessa ord förekom 
inte mindre än fem gånger per samling medan dessa ord inte förekom i lika stor 
utsträckning gentemot flickorna. Flickorna på förskolan tilltaldes ofta med ord som 
förmedlar att dem är små, söta och sköra. Detta samtal utspelar sig på en 
förskoleavdelning för 3-åringar strax innan samlingen då pedagogerna ber samtliga 
barn att städa upp efter sig varpå tre pojkar ”smiter” ifrån städningen. 

”Kom igen nu, Felix, Jonas och Albin! Får jag se hur snabba ni är på att 
städa upp alla klossar? Ni som är så starka! ” 

Även vid måltiderna kunde jag se skillnader i pedagogernas sätt att kommunicera 
med pojkar och flickor i form av ordval. Följande samtal är hämtat från en 
småbarnsavdelning då dem precis satt sig ner för att äta lunch och då en flicka nästan 
somnar sittandes med skeden i munnen. 

”Lilla gumman, är du så trött idag? Pedagogen ropar på sin kollega. Titta 
vad gullig hon är – hon har somnat vid matbordet!”  

”Gumman då!”  

Några dagar senare upprepar sig i princip samma händelse varpå pedagogen tar upp 
flickan i sin famn. 

”Såja, lilla gumman, nu ska vi gå in och lägga oss.” 

Även i den fria leken kan jag se tydliga skillnader i pedagogernas sätt att 
kommunicera med pojkar och flickor i form ordval. Detta samtal är hämtat från en 
förskoleavdelning för 3-åringar då en flicka sitter ensam vid ett legobord. 

”Hur är det vännen min, har du ingenting att göra? När flickan inte svarar 
pedagogen upprepar pedagogen frågan. Hur är det, är du lite trött idag 
gumman?” 

Några minuter senare kliver en pojke in genom dörren varpå pedagogen hälsar 
honom välkommen. 

”God morgon Felix! Hur är läget?” Pojken svarar att det är bra varpå 
pedagogen svarar: ”Härligt killen!”  

4.2 Tuffare ton mot pojkar och mesigare mot flickor 
Jag upptäckte även att pojkarna på förskolan tilltalades med ett mer robust/vuxet 
tilltonsfall medan flickorna tilltalades med ett aningen mjukare/barnsligare 
tilltonsfall. Detta samtal är hämtat från en förskoleavdelning för 3-åringa då det var 
dags för samling. Pedagogen som har hand om samlingen ber alla barn att sätta sig 
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ner i en stor ring varpå en flicka som precis har blivit lämnad kommer in genom 
dörren. 

”Heeej lilla gumman! Sätt sig ner bredvid mig.”(Pedagogen pekar på en tom 
plats bredvid henne och tar flickan i handen). 

Vid samma samling utspelar sig följande samtal då en pojke inte sitter still 
medan den ansvariga pedagogen berättar vad dem ska göra idag. 

”Felix, nu har jag sagt till dig flera gånger att du ska sitta ner ordentligt på 
mattan! Du är en stor kille!”  (Pedagogen drar till sig pojken och placerar 
honom i sitt knä).  

Även vid intervjuerna med förskollärarna framkommer det att pedagogerna använder 
ett robustare tilltonsfall gentemot pojkar än vad de gör mot flickor. Då dem fick 
frågan huruvida den verbala- och ickeverbala kommunikationen skiljer sig åt 
gentemot pojkar och flickor svarar två av de tre intervjuade förskollärarna att dem 
använder ett ”tuffare” tonfall gentemot pojkarna än vad de gör mot flickorna.  

”Kanske använder jag ibland en tuffare ton mot pojkar och är lite mesigare 
med flickor… Lite mer såhär upp och hoppa med pojkarna och gulligull 
med flickorna kanske.” 

Den tredje intervjuade pedagogen hävdar tvärtom att denne inte gör några som helst 
skillnader i sitt sätt att kommunicera med pojkar och flickor.  

”Jag själv använder inte olika ord eller tonfall gentemot pojkar och 
flickor… Oftast använder jag gumman och gubben men det är bara gulligt. 
Pojkar och flickor är lika gulliga. Jag använder absolut inte ett gulligare 
tonfall gentemot flickor. Jag märker ingen skillnad.” 

Samma pedagog berättar vidare att denne än dock tror att variationen i pedagogers 
ordval eller tonfall kan variera beroende av subjektets ålder/storlek. Med det menar 
pedagogen att denne tror att kommunikationen med pojkar och flickor skiljer sig åt 
desto mer i de högre åldrarna än vad den gör med ”minstingarna”.  

4.3 Pojkar får fler individuella instruktioner är flickor  
Utifrån observationsstudien kunde jag även se att pojkarna gavs fler individuella 
instruktioner vid samtliga undersökta situationer än vad flickorna gjorde. Nedan 
presenteras ett samtal som ägde rum under måltiden på en avdelning för 3-åringar. 

”Erik, ät med besticken! Håll gaffeln i den ena handen och kniven i den 
andra.. sen delar du potatisen i bitar.” Felix sticker ner gaffeln i potatisen 
och viftar med den i luften. ”Neej, inte så Felix! Lägg ner potatisen på 
tallriken och skär den i delar. Titta hur jag gör.” Pedagogen håller gaffeln i 
högra handen och kniven i den vänstra och illusterar hur pojken ska göra 
varpå pojken tillslut gör likadant.  

Detta var även tydligt i den fria leken då pedagogerna ofta påtalade för pojkarna hur 
man använder de olika leksakerna. Detta samtal är hämtat från en förskoleavdelning 
för 3-åringar då det råder fri lek då två pojkar leker med bilar på golvet. 

”Bilarna använder vi på mattan. Pedagogen pekar på mattan och upprepar 
sig. Bilarna använder vi på mattan, det låter så mycket annars!”  
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Flickorna på förskolan gavs inte individuella instruktioner i lika hög utsträckning 
som pojkarna utan dem fick ofta nöja sig med ett leende eller en nickning från 
pedagogen vilket jag framför allt uppmärksammade under den fria leken då flickorna 
på förskolan ofta ville ägna sig åt pyssel av alla de slag – rita, måla, leka med playdo 
och så vidare. Detta samtal utspelar sig under den fria leken en tisdag förmiddag då 
en flicka uttrycker att hon vill ”dega”. 

”Du vet ju vart degen finns, det är bara att plocka fram den!” 

Därefter gavs inga vidare instruktioner utan flickan fick klara sig på egen hand.  

Även vid påklädningssituationer uppmärksammade jag att flickorna inte gavs 
individuella instruktioner i lika hög utsträckning som pojkarna. Pojkarna gavs tydliga 
instruktioner dagligen då pedagogerna påtalade hur dem skulle ta på sig kläderna 
medan flickorna fick nöja sig med ett leende eller en nickning då de bad om hjälp.  

4.4 Pojkar blir benämnda vid namn och flickor som en grupp 
Utifrån observationerna framgick det även att pojkarna på förskolan blir benämnda 
vid namn i större utsträckning än flickorna och att flickorna inte får samma 
kroppskontakt med pedagogerna som pojkarna får. Flickorna på förskolan tilltalades 
ofta som en grupp.  

”Kom nu tjejer, nu ska vi klä på oss och gå ut!”  

”Felix, Jonas och Albin nu får ni lyssna på mig! För sista gången, sätt er 
upp på mattan så ska ni få en varsin frukt!”  

Detta är även något som två av de tre intervjuade förskollärarna gav uttryck för. De är 
rörande överens om att pojkarna blir tilltalade vid namn i större utsträckning än 
flickorna. 
 

”Jag har uppmärksammat att pojkarna på vår förskola blir benämnda vid 
namn väldigt ofta. Pojkarna tar mer plats och vi ger dem mer plats. Vi 
pratar mer om pojkar och flickorna benämns som en grupp.” 

 
Vad som också är intressant är att de flesta sånger, sagor, ramsor och lekar som 
förekommer vid samlingen har en manlig huvudroll som karaktäriseras av de typiskt 
manliga dragen ”busig” och ”rolig”. Exempel på sådana sånger och lekar som var 
vanligt förekommande under samlingen är ”Bockarna bruse”. ”Nej nej nej ta inte mig. 
Ta den som är efter mig. Stora bocken bruse.” 

Något som egentligen inte hör till ämnet men som ändå är intressant att nämna är att 
jag noterat att pojkarna i studien fick ett betydligt större talutrymme vid samlingarna 
än flickorna på förskolan vilket även två av de intervjuade förskollärarna lagt märke 
till. Dem säger att dem noterat och observerat att pojkarna får större talutrymme än 
flickorna och att pojkarna tillåts ta större plats.  

”Ibland försöker man kanske ge flickorna större talutrymme..i skolan och 
så säger man ju att det ofta är tjejerna som får mindre talutrymme.” 
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4.5 Några har börjat reflektera  
När jag lät de tre intervjuade förskollärarna att berätta hur de tänker kring och 
arbetar för att motverka traditionella könsmönster i förskolan svarar två av tre 
förskollärare att det är ”mycket snack men ingen verkstad.”  

”Alltså jag tänker nog mer än vad jag gör tror jag. För jag brukar tänka på 
det ganska ofta att jag exempelvis ska försöka prata likadant med både 
pojkar och flickor… men jag vet inte om jag gör det.” 

Dem menare vidare att det finns olika sätt att se på genus och att många fokuserar på 
helt fel saker. De menar att man fokuserar alltför mycket på att man inte ska säga 
”vilken fin rosa tröja du har.” Själv anser dem att genus är större än så och att man 
istället ska fokusera på de mål som finns förankrade i läroplanen för förskolan.  

”Genus blir jäkligt ytligt om vi inte grottar ner oss i det ordentligt… Genus 
handlar om att alla ska vara lika mycket värda och inte om att fokusera på 
dem små detaljerna som vi gör.”  

Ovan nämnda pedagoger berättar vidare att dem gärna skulle vilja arbeta vidare med 
genus men att det krävs att dem har fler med på tåget innan dem kan påbörja ett 
sådant omfattande arbete. Dem menar vidare att det blir för tungt annars. Dem 
berättar fortsättningsvis att dem skulle vilja observera sig själva på film för att göra 
sig själva mer medvetna. 

”Man måste nästan observera sig själv på film för att kunna se hur man 
egentligen är. Jag vet inte hur bra eller dålig jag är på det. ” 

På frågan hur de tänker kring och arbetar för att motverka traditionella könsmönster 
på förskolan svarar den tredje förskolläraren att de inte har några speciella ”pojk-och 
flickleksaker” på småbarnavdelningen där denne arbetar. 

”Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara hur jag tänker kring detta..vi 
pratar inte om att flickorna får leka med dockor och pojkar med bilar.” 

5. Analys och diskussion 
Utifrån mitt samlade resultat kan jag se att i stort sett alla delar av min studie följer 
likartade mönster som andra redan genomförda studier inom forskningsområdet. 
Mitt samlade resultat från observationerna på förskolan och intervjuerna med 
förskollärarna visar att i stort sett samtliga pedagoger på förskolan gör skillnader på 
könen genom att kommunicera med pojkar och flickor på olika sätt. Vissa ord tycks 
vara reserverade för pojkar och flickor vilket jag tolkar som att pedagogerna varierar 
sitt ordval utifrån kön. Fraserna ”Får jag se hur snabba ni är på att städa upp alla 
klossar? och ”Ni som är så starka!” innehåller flera av de så kallade ”pojk-kodade” 
orden som Wiklund m.fl. (i Lenz Taguchi m.fl.) lyfter fram i sin observationsstudie 
där de studerat pedagogers språkliga bemötande av pojkar och flickor. Jag tolkar det 
som att pedagogerna som citeras ovan varierar sitt ordval utifrån barnets kön då dem 
använder ord som ”snabb ”och ”stark” i sin kommunikation med pojkar medan 
sådana ord nästintill inte existerar i kommunikationen med flickor.  
 
Det verkar även som att pedagogerna på förskolan använder ett mer robust/vuxet 
tilltonsfall gentemot pojkar än vad de gör mot flickor samt att flickorna ofta tilltalas 
med ett mesigare/barnsligare tilltonsfall vilket även stämmer överens med resultatet 



12 
 

från Wiklund m.fl. (I Lenz Taguchi m.fl.) observationsstudie samt med den analys om 
det språkliga samspelet mellan pedagoger och barn som Einarsson och Hultman 
(1992) genomfört. Jag tolkar detta som att pedagogerna har föreställningar om att 
pojkar är tuffa och att flickor är gulliga vilket även det går i likhet med de resonemang 
som Wiklund m.fl. framhåller.  

Att pojkar får fler individuella instruktioner än flickor framgår tydligt av både mitt 
samlade resultat från observationerna och intervjuerna med förskollärarna samt av 
den tidigare och aktuella forskningen inom området som jag har tagit del av. Det 
verkar även som att pojkar blir benämnda vid namn i större uträckning än flickor 
samt att flickorna ofta tilltalas som en grupp vilket går i likhet med Olofssons (2010) 
resonemang.  

Något som inte framgår av de observationer jag genomfört men som en av 
respondenterna ändå ger uttryck för är betydelsen av subjektets storlek. 
Respondenten tror att variationen i pedagogers ordval eller tonfall kan variera 
beroende av subjektets ålder/storlek. Med det menar pedagogen att denne tror att 
kommunikationen med pojkar och flickor skiljer sig åt desto mer i de högre åldrarna 
än vad den gör med ”minstingarna”. Detta går i likhet med den analys om det 
språkliga samspelet mellan pedagoger och barn som Einarsson och Hultman (1992) 
genomfört då man fann att man är försiktig och mjuk när man tilltalar yngre barn 
(och flickor) medan pojkar tilltalas med ett hurtigare tilltonsfall. Detta är dock inget 
jag kan uttala mig om då jag inte kunnat se att subjektet ålder/storlek skulle ha någon 
betydelse för pedagogens ordval eller tonfall. Däremot tror jag att kroppspråket kan 
variera beroende av subjektets ålder/storlek vilket jag tror kan bero på att de mindre 
barnen behöver en annan typ av kroppskontakt än vad de äldre barnen behöver.  

Mitt samlade resultat från observationerna och intervjuerna förvånade mig inte alls 
då flera av de tidigare studier som gjorts inom området påvisar att pedagoger gör 
skillnad på pojkar och flickor genom att kommunicera med könen på olika sätt vad 
gäller både ordvalet, tonfallet och kroppspråket. Jag tror att detta begränsar barnen i 
deras sätt att göra sig som pojke eller flicka samt att detta bidrar till att befästa 
traditionella könsmönster i förskolan vilket står i motsats till det Lpfö 98 säger att vi 
ska arbeta för. Den enda delen som egentligen förvånade mig var det faktum att 
pojkarna i studien fick mer kroppskontakt med pedagogerna är vad flickorna fick. 
Detta står i motsats till den tidigare forskningen som jag tagit del av under studiens 
gång vilket jag i och för sig tror kan bero på att det krävs en viss kroppskontakt med 
pojkarna för att dem ska bli intresserade av vissa aktiviteter samt att bristen på 
flickornas kroppskontakt kan ses som en tilltro till flickornas självständighet. Än dock 
är detta ingen ursäkt för den bristande kroppskontakten emellan pedagoger och 
flickor utan detta tolkar jag snarare som att pedagogerna på förskolan har 
föreställningen om att pojkarna inte är lika duktiga som flickorna. Vad detta kan leda 
till i det långa loppet är svårt att säga men jag tror ändå att det påverkar barnen på ett 
eller annat sätt. Jag tror nämligen att pedagogernas icke-verbala kommunikation, det 
vill säga kroppsspråket och tonfallet, förmedlar mer än själva ordvalen precis som 
Einarsson och Hultman (1992) framhåller. Författarna menar att barn tidigt lär sig 
att man kan ljuga med orden samt att om ord och icke-verbal kommunikation har 
motstridande innehåll så är det ordens budskap som ska misstros. Därför tror jag att 
det krävs en större medvetenhet hos pedagoger vad gäller genus- och 
jämställdhetsfrågor så att inte barnen begränsas i sitt sätt göra sig som pojke eller 
flicka på grund av att pedagogerna saknar kunskap om ämnet. Därför anser jag att 
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det är viktigt att som pedagog tänka på hur barnet uppfattar det som sägs och vad 
språket förmedlar till barnet.  

Efter analysen av studiens resultat verkar det således som att förskolan där jag 
genomfört studien inte arbetar särskilt jämställt vilket inte förvånar mig då i stort sett 
all den tidigare forskning som jag tagit del av påvisar att pedagoger gör skillnad på 
pojkar och flickor genom att kommunicera med pojkar och flickor på olika sätt, såväl 
när det gäller den verbala som den ickeverbala kommunikationen, det vill säga 
tonfallet och kroppsspråket. Dock är jag medveten om att jag kan ha påverkats av min 
medvetenhet om genus- och jämställdhetsfrågor då jag tolkat resultatet från 
observationerna och intervjuerna med förskollärarna. Ett exempel på det är 
situationen då pedagogen ber Erik att äta med besticken varpå denne både beskriver 
med ord och visar med händerna hur man ska göra. Där kan jag ha tolkat det utifrån 
ett genusperspektiv trots att det i detta fall, och i fler andra, kan röra sig om att just 
detta barn behöver extra stöd på ett eller annat sätt. 

Jag upplever dock att genus och jämställdhet ofta verkar handlar mer om yta än 
innehåll, det vill säga att det varken finns någon medvetenhet eller djup. Bara för att 
man byter ut ”tuff” mot ”söt” eller för att man fokuserar på att man inte ska säga att 
någon är gullig eller att någon har en fin rosa tröja på sig eller att man helt enkelt gör 
tvärtom så innebär det inte att man arbetar i likhet med det som står i Lpfö 98. Det 
får inte blir så att pedagogerna förbjuds att säga att någon är gullig eller har en fin 
rosa tröja på sig då jag inte anser att det är fel eftersom det inte nedvärderar barnet. 
Lösningen är enligt mig inte att byta ut dessa ord mot varandra eller göra tvärtom 
utan det handlar om att pedagogernas kunskaper inom området behöver bli bättre, 
att de behöver se över hela sitt förhållningssätt gentemot pojkar och flickor så att det 
skapas ett större djup och en bredare förstålse för ämnet.  

Genus för mig handlar om att pojkar och flickor inte ska begränsas på något sätt utan 
alla barn ska ha samma förutsättningar och rättigheter oavsett kön och jag vill tro att 
det går att förändra åtminstone en del av de djupt rotade tankegångarna att pojkar är 
tuffa och flickor gulliga. Jag anser att ansvaret att förändra ligger hos oss pedagoger, 
att det är vi pedagoger som måste engageras för att något ska hända och för att vi ska 
kunna skapa en rättvisare framtid mellan pojkar och flickor. Det verkar dock som att 
de flesta tar alltför lättsamt på ämnet genom att endast fokusera på att inte säga att 
någon är gullig eller har en fin rosa tröja på sig samt att många pedagoger hävdar att 
dem inte gör några skillnader alls i sin kommunikation med pojkar och flickor trots 
att jag upplever att så inte är fallet. Detta anser jag tyder på okunskap om ämnet. 
Några har ändå börjat reflektera och uttrycker att dem gärna skulle vilja bli 
videoinspelade ”för att kunna se hur man egentligen är. Jag vet inte hur bra eller 
dålig jag är på det.” Än dock vet vi inte om detta räcker. Det får inte bli så att man 
endast ”tänker mer än vad man gör” då arbetet med genus- och jämställdhetsfrågor 
är en kunskap som måste få ta tid vilket Skolverket (2005) Jämställd förskola och 
skola (http://www.jamstalldskola.se/arbeta-jamstalldhet/arbeta-jamstalldhet.shtml) 
lyfter fram. Jag tror precis som respondenterna framhåller att videoinspelning är en 
bra metod för att synliggöra det egna förhållningssättet.  

Jag tror att vinsten med att arbeta medvetet med genus-och jämställdhet i förskolan 
är att barnens självkänsla stärks, ger trygga barn samt att det i det långa loppet leder 
till att mobbning och kränkningar minskar. Därför måste arbetet med genus- och 
jämställdhetsfrågor genomsyra hela förskolans verksamhet och inte endast tillämpas 

http://www.jamstalldskola.se/arbeta-jamstalldhet/arbeta-jamstalldhet.shtml
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under en temadag precis som Delegationen för jämställdhet i förskolan 
(SOU:2004:155) framhåller.  
 

5.1 Metoddiskussion 
Jag anser att mitt val av metoder har fungerat bra för denna typ av studie. Något som 
dock kan anses som missvisande är att pedagogerna kan känna sig iakttagna under 
denna typ av observation och därmed anpassa sitt sätt att kommunicera med barnen 
utifrån vad denne tror att observatören vill se. Det finns även en risk att observatören 
tolkar materialet utifrån vad denne vill kunna säga sig att se. Därför valde jag att 
komplettera observationerna med intervjufrågor, intervjuer ansikte mot ansikte, med 
tre pedagoger på förskolan för att ge dem möjligheten att med ord förklara sitt 
förhållningssätt. Vad som än dock kan verka missvisande i detta fall är att 
intervjuerna endast återspeglar ett få antal personers tankar och åsikter.  

Om jag någon gång ska genomföra ytterligare en kvalitativ studie kommer jag 
förmodligen att använda mig utav samma verktyg som jag gjort under denna studie 
då jag anser att dem är en bra kombination. Utöver dessa skulle jag även kunna tänka 
mig att prova videoinspelning då jag tror att denna typ av metod skulle kunna fånga 
fler nya och spännande infallsvinklar samt att jag som observatör inte behöver vara 
lika snabb med pennan. Dessutom skulle jag nog intervjua ett större antal pedagoger 
vid liknande framtida studier då jag i efterhand ställer mig aningen kritisk till urvalet 
av respondenterna trots att jag tidigare ansåg att dessa utgjorde ett representativt 
tvärsnitt av de människor som studeras. Det hade kanske varit intressant att 
intervjua även en eller två barnskötare och kanske även rektorn för att få ytterligare 
infallsvinklar att utgå ifrån.  

5.2 Slutsatser 
Mitt samlade resultat från både observationerna och intervjusvaren påvisar att i stort 
sett samtliga pedagoger gör skillnad på pojkar och flickor genom att kommunicera 
med könen på olika sätt vad gäller både ordvalet, tonläget och kroppspråket. Utifrån 
mitt samlade resultat kan man se att pedagogernas ordval, tonfall och kroppspråk 
skiljer sig åt markant genom att exempelvis vissa ord tycks vara reserverade för 
pojkar. Även tonfallet och kroppspråket skiljer sig åt genom att pojkar blir tilltalade 
med ett robust/vuxet tilltonsfall medan flickorna tilltalas med ett betydligt 
ljusare/barnsligare tilltonsfall. Också pedagogernas kroppsspråk gentemot pojkar 
respektive flickor skiljer sig åt genom att pojkarna inte får lika stor kroppskontakt 
med pedagogerna som flickorna får. Skillnaderna i pedagogernas sätt att 
kommunicera med pojkar och flickor syntes tydligt i samtliga typskategorier som jag 
har observerat; samlingen, måltiden och den fria leken.  

5.3 Nya forskningsfrågor 
Jag anser att det finns oändligt många sätt att gå vidare med min studie på då jag 
tycker att det är ett så pass stort och intressant område. Trots att jag redan har varit 
inne och nosat lite på det här med pojkar och flickors talutrymme i förskolan så är det 
något som jag finner intressant att undersöka vidare. Är det så att pojkar får större 
talutrymme i skolan och förskolan och vad beror det på? Det skulle även vara 
intressant att undersöka huruvida pojkarnas påstådda större talutrymme påverkar 
barnen på sikt. 
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Ytterligare nya forskningsfrågor som jag finner intressanta och skulle vilja undersöka 
vidare är hur miljön på förskolan bidrar till att motverka/förstärka traditionella 
könsmönster på förskolan. Hur ser det ut i barnböckerna? Vilka egenskaper tillskrivs 
pojkar och flickor och vilka stereotypa könsroller kan man se på förskolan?  

Utöver ovan nämnda sätt finns det ytterligare flera sätt att gå vidare med min studie 
på, bara fantasin sätter stopp. Man skulle bland annat kunna utföra en annan typ av 
forskningsansats där man på ett eller annat sätt låter barnen delta i någon slags 
undersökning som syftar till att skapa en rättvisare framtid mellan pojkar och flickor. 
Det vore kanske intressant att genomföra en större studie, kanske till och med en 
kvantitativ studie, där man använder siffror på ett mer precist sätt än vad jag har 
gjort i denna studie.  

Som sagt är det bara fantasin som sätter stopp för det finns oändligt många sätt att gå 
vidare med studien på. Jag anser dock att det är svårt att avgränsa sig när det handlar 
om genus- och jämställdhetsfrågor för jag ville gärna skriva mer generellt om hur 
pedagogen arbetar för att motverka traditionella könsroller på förskolan från en 
början. Jag är än dock glad att jag till slut valde att avgränsa det hela och fokusera på 
den verbala och ickeverbala kommunikationen sett ur ett genusperspektiv då jag 
redan varit inne och nosat på det mer generella i en tidigare kurs.  
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Bilaga 1 Observationsschema  
 

Aktivitet Datum Datum Datum Datum Datum 
 

Kön P                F P                                                                         F P                         F P                          F P                              F 
Pojkkodade 
ord   

                                                                                     

Individuella 
instruktioner 

          

Robusta 
tilltonsfall 

          

Mjuka 
tilltonsfall 

          

Nämnd vid     
namn                           

          
 

Kroppskontakt           

Ögonkontakt 
och nickningar  

          

 

P = Pojke F= Flicka 

Övriga kommentarer  
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Bilaga 2 Intervjufrågor  
 

1. Berätta hur du tänker kring och arbetar för att motverka traditionella 

könsmönster på förskolan. 

 

2. Hur skulle du beskriva samlingen, måltiden och den fria leken på förskolan 

sett ur ett genusperspektiv? 

 

3. På vilket sätt skiljer sig kommunikationen, såväl den verbala som den icke-

verbala, åt gentemot pojkar och flickor framför allt vid samlingen, måltiden 

och den fria leken?  
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Bilaga 3 Missivbrev  
 

Hej alla föräldrar! 121008 

Jag kommer under tidsperioden den 8 oktober – 9 november 
att observera hur kommunikationen ser ut på ert barns förskola 
sett ur ett genusperspektiv. Dessa observationer kommer att 
ligga till grund för mitt examensarbete. 

I examensarbetet kommer inte några barns namn att nämnas 
och det kommer heller inte att framgå på vilken förskola eller 
ort som jag utfört studien på. 

Om du inte vill att jag ska observera ditt barn så vänligen tala 
om detta för mig eller någon annan ur personalen så snart som 
möjligt. 

Med vänliga hälsningar, 

Mikaela Blomberg 


