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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv studera pedagogernas 

förhållningssätt gentemot flickor och pojkar i förskolan. Syftet är även att studera hur 

pedagogerna har skapat en miljö som är till för alla barnen. Frågorna vi vill ha svar på 

är hur pedagogerna förhåller sig till barnen beroende på om det är en pojke eller flicka 

under påklädning, matsituationer och samling och hur gör pedagogen för att miljön 

ska vara anpassad för alla barnen utifrån ett genusperspektiv. För att uppnå vårt syfte 

har vi använd oss av en kvalitativ studie. De studier vi utfört på fyra förskolor i Luleå 

kommun är observationer, intervjuer och loggbok/ beskrivande observation. Genom 

att använda oss av triangulering kom vi fram till resultatet av vår studie. Studien 

visade varierande resultat. Några förskolor gör skillnad på flickor och pojkar i olika 

situationer, medan andra inte gör det. Vi tolkar att det är beroende på den enskilda 

pedagogens förhållningssätt.    

 

Sökord: förhållningssätt, förskola, genus, jämnställdhet, miljö  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förord 

 

Vi vill tacka alla förskolor där vi har fått utföra våra observationer och intervjuer. Vi 

vill även tacka vår handledare Marie-Louise Annerblom för hennes hjälp och råd 

under arbetets gång.  

 

Vi vill också tacka de som läst igenom vårt arbete och gett oss feedback. Slutligen vill 

vi tacka varandra för ett gott samarbete.   

 

Tack! 

 

Luleå, 2013-03-18 

 

Frida Tiensuu 

Sanna Sakko 
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1. Inledning 

 

Det som har fått oss intresserade av genus är att vi själva märkt under 

verksamhetsförlagd utbildning att pedagoger bemöter pojkar och flickor olika. När vi 

kommer ut i arbetslivet vill vi arbeta mot de stereotypa könsrollerna. Det finns 

invanda mönster som inte är jämställda men som vi har möjlighet att förändra. Vi 

anser att barn ska få vara barn och de ska inte bli bedömda utifrån om de är pojkar 

eller flickor. Ofta har vuxna en förväntan på att pojkar ska vara busiga och stökiga 

samt att flickor ska vara snälla, hjälpsamma och inte ställa till med bråk. 

 

Även i samhället ses könsskillnader. I leksaksbutiken till exempel är flick- och 

pojkleksaker uppdelat. I den del av butiken med artiklar som avser flickor är det 

mycket i rosa och lila. Flickavdelningen i affären består bland annat av dockor. 

På pojksidan ses blå färger, det finns bilar och lego. Det förväntas att pojkar ska gilla 

att leka med lego och flickor ska intressera sig för dockor. 

 

Med en medvetenhet om genuspedagogik i förskolan finns en större chans att kunna 

förändra och därför anser vi att det är viktigt att bryta de traditionella könsmönster 

som finns. När det kommer till miljön på förskolor har vi märkt att en del förskolor 

fortfarande har en traditionell uppdelning i sina lekrum med en del utformad för 

flickgrupper samt en del för pojkgrupper. Vi har även märkt att vissa pedagoger anser 

att ”flickor leker med dockor och pojkar med bilar”. Detta är ännu en anledning till 

varför vi vill skriva om genus. Vi anser att det är viktigt att inte begränsa barnet 

oavsett kön. En miljö på förskolan ska vara till för alla barnen. Genom att arbeta med 

genus vill vi få mer kunskap som vi senare i arbetslivet kan dela med oss av.   

1.1 Arbetsfördelning 

 

I början av arbetes gång delade vi upp vem som skulle skriva vad. Vi har dock hela 

tiden delgett varandra det vi skrivit. Vi har läst igenom varandras texter och gjort 

ändringar om det har behövts. Vi har tillsammans diskuterat fram resultat- och 

diskussionsdelen. När vi gjorde en observation så förde Frida anteckningar och Sanna 

använde sig av observationsschemat.  
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2. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka pedagogernas förhållningssätt gentemot 

pojkar och flickor i förskolan. 

 

2.1. Frågeställning 

De frågor vi vill ha svar på är: 

 

 Hur pedagogerna förhåller sig till barnen beroende på om det är en pojke eller 

flicka under påklädning, matsituationer och samling? 

 

 Hur ser miljön ut på förskolan och hur gör pedagogen för att den ska vara 

anpassad för alla barnen utifrån ett genusperspektiv?  
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3. Bakgrund 
Det har alltid funnits föreställningar om könsskillnader i samhället, att människor ska 

vara på ett visst sätt för att passa in. Redan när barn föds förväntas de ha olika 

egenskaper skriver Svaleryd (2003). Elvin-Nowak & Thomsson (2003) menar att 

redan i tidig ålder förväntas flickor vara lugna, hjälpsamma och skötsamma medan 

pojkar är mera bråkiga, busiga och tar för sig mer. Flickor som frågar om lov blir 

oftast avvisade samtidigt som pojkar tar sig större frihet att göra som de vill. För 

pojkar är det naturligt att bråka och putta sina klasskompisar. Om flickorna beter sig 

på samma sätt anses det inte lika ”normalt”, det är inte så en flicka ska bete sig. 

 

Könsskillnader uppstår redan på BB. Wahlström (2004) beskriver två nyfödda barn 

och deras föräldrar i amningsrummet. Det första barnet ligger lugnt i förälderns famn. 

Det pratas mjukt till barnet, vad söt du är, så fina små fingrar. När barnet skriker så 

säger föräldern ”åh, kära lilla söta vän- är du ledsen?” Det andra barnet får inte ligga 

still länge och föräldern pratar högt med barnet. Vill du flyga, brrumm, brrrumm, 

vilka starka nypor. När barnet blir ledset så säger föräldern: ”Hå, hå, håå, vilket 

temperament, är du arg.”  

 

Det första barnet var en flicka som förväntas vara ledsen, liten och ömtålig medan det 

andra barnet var en pojke som förväntas vara arg, aktiv och kraftfull. Även Eidevald 

(2009) tar upp i sin bok upp att när pojkar är nyfödda beskrivs de med uttryck som en 

liten fighter, rackare, smart, vild, aktiv till skillnad från nyfödda flickor som istället 

omnämns med ord som lilla gumman, lilla hjärtat, älskling, nöjd, vaken och nyfiken.  

 

Bjerrum, Nielsen & Rudberg (1991) skriver att flickor vill vara flickiga och pojkar 

vill vara pojkiga för det är så de har lärt sig att vara. Barnen beröms utifrån vilket kön 

de tillhör och kliver de utanför normerna blir de rankade som ”annorlunda”.  Med en 

medvetenhet om genuspedagogik finns en större chans att kunna förändra och därför 

är det viktigt att pedagoger är medvetna om traditionella könsmönster och bemöter 

barnen utifrån denna medvetenhet. Olofsson (2007) menar att pojkar ska ges mera 

närhet och tillåtas visa mera känslor. Flickor ska uppmuntras att visa mera mod och 

vara mer självständiga.  

 

Enligt Kärrby (1987) beror skillnaden mellan pojkar och flickor på de pedagogiska 

strukturerna. I förskolan är tiden med barnen strukturerad med målinriktade aktiviteter 

där de vuxna har en mer lärarlik roll som ger en mer skollik miljö. Pojkarna svarar på 

den fastare strukturen med krav på större uppmärksamhet från den vuxne, som 

bemöter pojkarna mer aktivt och mer individuellt. Pojkarna upplevs då få bättre 

självförtroende. Flickorna anpassar sig till lärarens krav, de styrs och kontrolleras 

mer. Relationen mellan flickor och pedagoger är sval och flickorna underordnar sig.  

 

Forskningen av Haavind (1987) visar att flickor uppfattas som självständiga får de 

begränsningar som gör att de lättare hamnar i konflikt med sina föräldrar. Om en 

pojke däremot uppfattas som bråkig och aggressiv försöker föräldrarna dämpa honom 

samtidigt som de uttrycker att de delvis måste acceptera hans beteende, eftersom han 

som pojke inte kan rå för att han faktiskt är sådan. Flickor som uppfattas som bråkiga 

och aggressiva dämpas desto hårdare eftersom uppfattningen är att en flicka faktiskt 

inte ska vara sådan.  
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Forskningen visar att djupt förankrade traditionella föreställningar om vad som anses 

vara kvinnligt och manligt är det som påverkar hur vi tolkar och bemöter barnet redan 

de första timmarna efter födelsen skriver Haavind (1987).  

 

Enligt Eidevald (2009) är könsindelningen socialt konstruerad, manligt och kvinnligt 

behöver inte betonas utan barnen ska själva få välja till exempel vad de vill leka med. 

Pojkar ska kunna leka med dockor och flickor ska kunna leka med bilar utan att det 

ska behöva verka ”konstigt”.  

 

Haavind (1987) visar i sin forskning att vuxna inte tror att de gör skillnad mellan 

flickor och pojkar men detta är en felaktig upplevelse. Vuxna gör omedvetet en 

skillnad mellan könen. Som ett exempel tar forskningen upp att om en flicka är 

upprörd uppfattar den vuxna att flickan är ledsen medan en pojke som är upprörd 

uppfattas som att han är trött och skulle behöva sova mera 

 

3.1 Socialkonstruktivistisk utvecklingsteori 

Socialkonstruktivistisk utvecklingsteori har sitt ursprung från Ryssland genom Lev 

Vygotskij. Vygotski beskriver barn som icke ensamma aktörer i den sociala 

konstruktionsprocessen. Barnens förståelse av omvärlden formas i samverkan med 

andra människor Barnet är beroende av människor som tillhandhåller den kunskap 

och mentala redskap som behövs och hjälper barnet att använda dem skriver 

Tetzchner (2005). Barnet har en biologisk disposition som innebär att det behöver 

vuxnas hjälp för att utveckla högre former av kognitiva funktioner. Dysthe (2003)  

beskriver socialkulturellt perspektiv som ett lärande som uppstår vid ett socialt möte. 

Under mötet samspelar parterna med varandra samtidigt som de kommunicerar. 

3.2 Begrepp  

3.2.1 Genus 

När vi talar om genus syftar vi ofta på de föreställningar vi har om män/manligt och 

kvinnor/kvinnligt (Hedlin, 2004). 

 

Enligt Svaleryd (2003) är genus en samlad benämning i modern könsforskning och 

symboliserar ett system som består av en manlig och en kvinnlig del. Genus omfattar 

vårt kulturella, sociala och biologiska kön. ”Genus är vad det kulturella arvet och det 

sociala systemet format oss till” (s.29). Begreppet genus inriktar sig på relationen 

mellan vad som anses vara manligt och kvinnligt. 

3.2.2 Kön 

I dagens genusforskning sägs det ofta att könet är konstruerat. Svaleryd (2003) säger 

att oavsett vilka skillnader och likheter vi tror oss finna mellan könen så är de ett 

resultat av våra mänskliga påfund.  

 

Hedlin (2004) beskriver tre olika sätt att förstå kön. Den första är traditionellt 

oliktänkande där män och kvinnor beskrivs som två olika väsen. Mäns och kvinnors 

olikheter antas vara naturgivna. För 100 år sedan var detta ett naturligt sätt att se kön 

på. Kön antogs vara en naturgiven egenskap.  



5 

 

 

Det andra synsättet att se på kön är likhetstänkande. Detta synsätt tar inte hänsyn till 

att olika villkor gäller för män och kvinnor. De som ger uttryck för detta synsätt kan 

hävda att orsaken till det rådande könsmönstret är att flickor och kvinnor av någon 

anledning inte tar för sig. Det är bara för flickan att ta mera plats i skolan och för 

kvinnan att ”slå näven i bordet” på arbetsplatsen förklarar Hedlin (2004) vidare.  

  

Det tredje och sista synsättet är genustänkande. Det innebär att sätta kön i ett större 

sammanhang. Genus kommer från det engelska ordet gender och syftar på de sociala 

och kulturella föreställningar som kopplas till det biologiska könet Hedlin (2004).  

 

3.2.3 Jämställdhet 

Hedlin (2004) menar att jämställdhet berör livets alla områden. Jämställdhet handlar 

också om demokrati och makt. Det handlar om att påverka och att ha något att säga 

till om.  

 

Jämställdhet innebär att alla människor är fria att ta egna beslut utan att begränsa sig 

till de strikta genusrollerna. Män och kvinnor har samma rättigheter, skyldigheter och 

möjligheter menar Svaleryd (2003). Jämställdhet handlar även om hur män och 

kvinnor förhåller sig till varandra. Det handlar också om de vuxnas förmåga att 

överföra samt praktisera värdiga och bärande demokratiska idéer och 

handlingsmönster som förändrar traditionella könspositioner. 

 

Begreppet jämställdhet har under många år använts som utgångspunkt i arbetet med 

att motverka orättvisor mellan könen. År 1901 fick kvinnor rätt till fyra veckors 

ledighet när de fick barn, dock utan betalt. Under 1960- talet kopplades begreppet till 

att flickor och kvinnor ska ges mera rättvisa förutsättningar i utbildning, familjeliv, 

politik och arbetsliv. År 1974 kom en föräldraförsäkring som gjorde att föräldrarna 

hade rätt till att dela på föräldraledigheten. Året 2002 fick föräldrarna fyrahundraåttio 

dagar, två månader är reserverade på vardera föräldern skriver Eidevald (2011).  

 

3.2.4 Jämlikhet 

Svaleryd (2003) beskriver att jämlikhet är ett mer omfattande begrepp. Där alla 

individer räknas in oavsett kön, etnicitet, religion och social samhörighet.  

 

3.3 Kvinnodominerat yrke 
Pedagogerna inom förskolan är till största del kvinnor. Vård, omsorg och pedagogiska 

uppgifter är traditionellt kvinnliga inom förskolan menar Månsson (2000). I en 

avhandling av Tallberg Broman (1991) går det att läsa att kvinnan förr i tiden skulle 

fungera som arbetsledare. Kvinnan skulle organisera och kontrollera och samtidigt 

fostra barnen.  

 

I Tallberg Broman (1995) går det att läsa att under 1800- och 1900- talet genomgick 

Sverige förändringar som innebar att familjer flyttade till stan samtidigt som 

arbetsplatsen blev mer undanför hemmet. De gjorde att blev ett högre krav på omsorg 

och utbildning av barnen utanför hemmet. Pedagogiskt och socialt arbete blev allt mer 
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viktigt. För kvinnor blev jobb inom vård, omsorg och pedagogisk arbete ett sätt att 

komma ut i arbetslivet.  

 

Undersökningar om könsskillnader i förskolan tar upp syn kvinnornas dominas i 

yrket. Kvinnor präglas av synsätt och värderingar som hör till kvinnornas traditionella 

roller och position i den sociala strukturen. Flickor som går i förskola identifierar sig 

mer med de kvinnliga pedagogerna eftersom de ser pedagogerna som förebilder. 

Pojkar i förskolan kan inte på samma sätt identifiera sig, utan deras könsmönster 

formas mer av kamraterna på förskolan än av pedagogerna. Pojkarna utvecklar sina 

könsideal i fantasilekar, där hjältar från tv och film inspirerar. Större antal manliga 

pedagoger skulle ge värdefulla erfarenheter av socialt och känslomässigt samspel, 

som saknas i dagens förskola enligt Odelfors (1998)  

 

3.4 Pedagogens förhållningssätt mot barnen 
Målet med jämställdhetsarbetet inom förskolan är att både pojkar och flickor ska få 

färre begräsningar och istället ges mera möjligheter. Pojkar ska inte behöva känna att 

de gör opassande saker bara för att de är pojkar. Flickor ska inte känna att de måste 

göra saker som de inte vill. Barnen ska få utvecklas som de individer dem är. Vidare 

menar Hedlin (2004) att forskningen visar tydligt att jämställdhet i förskolan inte är 

något som finns idag och att vi måste skapa en medvetenhet om jämställdhet för att en 

förändring ska ske.   

 

Förskolans läroplan Lpfö 98 (rev 2010, sid. 5) skriver att ”Vuxnas sätt att bemöta 

flickor och pojkar liksom de krav och förväntningar som ställs på dem bidrar till att 

forma flickors och pojkars uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt. 

Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar 

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

utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller”.  

 

Pojkar bli ofta tilltalade på ett negativt och aggressivt sätt menar Wahlström (2004). 

Månsson (2000) och även Andrésen (1995) visar på en studie som säger att pojkar blir 

tilltalade oftare och att de vuxna ser dem mera som individer och även ger dem mera 

beröm och hjälp än flickor. Pedagogerna har redan en förutfattad mening om att 

pojkar gör något de inte får skriver Kjellberg (2005). Effekten av detta är att pojkar 

lever upp till förväntningarna och blir mer aktiva och utagerande än flickor. 

 

 Pedagogerna inte är medvetna om sitt förhållningssätt och inte heller vilka 

konsekvenser det medför. Wahlström (2004, s.13) tar upp olika tillsägelser som 

pojkarna får utstå. Exempel på dessa kan vara”du kan inte ens duka ordentligt”, ” att 

du aldrig kan lära dig att hänga upp kläderna”,” ni pojkar bara förstör, gå ut”. Detta 

gör att pojkarna hamnar i ett fack och får rollen som bråkstakar. Det innebär också att 

pojkarnas självbild inte kan byggas upp på ett positivt sätt.  

 

Wahlström (2004) beskriver ett samlingstillfälle på en förskola där pedagogen blir 

irriterad på en pojke. Hans namn upprepas flera gånger och han får endast höra 

negativa kommentarer. Wahlström (2004) menar att om barn upprepade gånger får 

höra sitt namn uttalas på ett negativt sätt så påverkas bilden av jaget. Barnet får 

uppmärksamhet av pedagogen, men dock på ett negativt sätt. 
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Föräldrar som försöker uppfostra en pojke till att bli ett kompetent barn blir av 

pedagogen snabbt inkörda i de traditionella könsmönstren. Pojkar som uppfostras till 

att ta hänsyn, visa känslor och ha en positiv inställning blir till slut stämplade som 

flickaktiga av pedagogerna och blir behandlade därefter. Att bli kallad ”flickaktig” är 

inte positivt för en pojke enligt Wahlström (2004). 

 

I Boken Modiga prinssessor och ömsinta killar beskriver Olofsson (2007) en situation 

där barnen skulle skapa sagan” Bockarna bruse”. Pedagogerna förväntar sig olika 

saker av flickor och pojkar. Resultatet blev att pojkarna fick avbryta, prata om sig 

själva och pedagogen tillät trams. Av flickorna däremot förväntas deltagande och 

ansvar.  

 

”Pojkar har rätt att agera för att få uppmärksamhet, för det behöver pojkar. Flickor 

förväntas delta och stödja genomförandet av den planerade aktiviteten, för det klarar 

flickor” Olofsson (2007, s.54).  

 

Att utgå från barnens intressen och erfarenheter och att möta dem där de befinner sig 

är ett sätt att visa barnen respekt och samtidigt nå goda pedagogiska resultat, skriver 

Olofsson (2007). Genom att ta sig in i barnens värld gör vi den större och ger mer 

möjligheter.  

 

3.5 Miljön på förskolan 
Hirdman (2001) menar att flickor och pojkar redan från födseln behandlas olika. Det 

kan handla om vilka leksaker som ges till flickor och pojkar samt vilka kläder de får 

ha på sig. Redan i förskolan märks detta exempelvis genom att det finns prinsessrum, 

riddarrum, bilar och dockor. Barnen förstår ganska fort vilka rum deras kön kan leka 

i. Pojkarna leker oftast i kudd- och byggrummet och flickorna leker i dock- och 

matrummet. Olofsson (2007) beskriver en förskola som blandade leksakerna och gav 

rummen könsneutrala namn. I början försökte barnen återställa leksakerna. Barnen 

visste redan då vad som var manligt respektive kvinnligt. Till slut vande sig barnen 

och började leka mer könsblandat.  

 

Miljön på förskolan skall vara en levande, social och kulturell värld som bevarar vårt 

kulturarv men på samma gång gör samhällets internationalisering synlig. Miljön ska 

stimulera barnens initiativ och utveckla deras sociala och kommunikativa kompetens. 

Personalen ska bemöta flickor och pojkar lika och medvetet motverka traditionella 

könsmönster menar Jonsdottir (2007). Det är viktigt att skapa en miljö som är 

meningsfull och uppmuntrar alla barns nyfikenhet och lust till att lära. 

 

Nordin- Hultman (2004)  menar att hur pedagogerna väljer att inreda rummen på 

förskolan speglar deras förhållningssätt. Ett rum säger något om vad ett barn är och 

bör vara och därmed hur barnet ska uppfattas och bedömmas.   

 

Det finns vissa bestämmelser menar Skolverket (2005)  som innebär att lokalernas 

storlek, utformning, utemiljö och material ska stödja förskolan genom att som 

pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran, omsorg och lärande. Det är viktigt att 

både barnen och pedagogerna vistas i en god miljö.  
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I Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev. 2010, sid . 9) går det att läsa: 

 

”Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling 

och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska 

främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka 

barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter”  

 

Enligt Lenz Taguchi (1997) så beskrivs ofta miljön ur ett Reggio Emelia - 

sammanhang som den tredje pedagogen.  Tanken är att skapa en miljö som erbjuder 

mer än hemmiljön och att barnen ska kunna utnyttja miljön och de föremål som finns 

på förskolan på sina egna villkor. Alltså måste materialen vara tillgängliga för barnen. 

Vidare menar Lenz Taguchi (1997) att barnen ska ha tillgång till material som 

normalt inte finns eller de inte får leka med. Barnen skall känna att de ges tillträde till 

något särskilt, något som är till för dem och något som de själva får ta ansvar för. 

 

3.6 Vad säger tidigare forskning?  
 

Genom tidigare forskning kan vi få en förståelse för hur det var tidigare i förskolan 

när det gäller matsituationen, samlingen samt påklädningen. 

 

3.6.1 Påklädning 

Påklädningen är en vardagsaktivitet på förskolan där pedagogerna ofta sitter med. 

Ett problem i påklädning menar Eidevald (2011) kan vara att pedagogerna hjälper 

barnet för mycket och då kan det hämma barnets utveckling. Pedagogen ska granska 

barnets mognadsnivå för att bedöma hur mycket hjälp respektive barn. 

 

Flickorna får ofta klä på sig själva medan pojkarna får hjälp att klä sig, och pojkarna 

blir därmed fortare klara och redo för att gå ut. Pojkarna behöver inte ta lika stort 

ansvar, flickorna däremot tränar tidigt på att ta ansvar för sina kläder och förstår sin 

del i den könsmässiga identiteten av att vara ansvarstagande.  

 

Eidevald (2011) beskriver en situation under en påklädning där halva barngruppen 

och två pedagoger avslutat ett gymnastikpass och ska ta på sig ytterkläder för att 

återvända till förskolan. Det som händer är att två pojkar (Mikael och Peter) sitter på 

bänken, Mikael har inte börjat klä på sig utan slänger istället iväg Peters mössa. 

Pedagog 1 säger åt Mikael att plocka upp den. Utan att invänta svar tar pedagog 1 tag 

i Mikaels arm och säger ”Ta upp den”. Mikael har fortfarande inte fått på sig 

kläderna. Pedagog 1 lägger tröjan i Mikaels knä och han tar på sig tröjan till slut. Efter 

flera tillsägelser tar han även på sig jackan. Anna har inte heller tagit på sin jacka och 

pedagogen säger till henne att ta på sig jackan. En annan flicka ställer sig framför 

pedagog 1 och vill ha hjälp med jackan. Pedagogen rättar till jackan så flickan kan 

knäppa den själv. Samtidigt så frågar pedagog 2 om Peter vill ha hjälp med att knäppa 

jackan. Pedagog 2 frågar även Mikael om han vill ha hjälp och innan han hinner svara 

så knäpper pedagog 2 jackan.  

 

Denna situation tyder på att flickor och pojkar får olika mycket hjälp. Mikael får hjälp 

utan att be om det medan Anna får klä på sig själv. Hon får bara en tillsägelse och 
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därmed läggs större ansvar på Anna. Hennes kläder är inte i ordning och hon kommer 

ut senare. 

 

3.6.2 Samling  

Samling är något som ofta förekommer flera gånger per dag. Samlingen sker för att 

samla ihop barnen före måltider och andra aktiviteter. En typ av samling är där barnen 

skickas iväg en och en för att välja en aktivitet. Då får pojkarna välja före flickorna 

och därmed tvingas flickorna vänta. Pedagogen menar att flickorna kan vänta 

eftersom pojkarna är mer otåliga skriver Eidevald (2011).  

 

Odelfors (1998) har frågat barn om vad de tycker om samlingen och flera barn tycker 

de är roligt att leka samt att uppmärksammas. Till exempel nämner ett barn att det var 

roligt att säga sitt telefonnummer i samband med att man blir uppropad. Barnen som 

Odelfors (1998) samtalar med säger att det är mest pedagogerna som bestämmer men 

att barnen själva skulle vilja bestämma mer om vad de ska göra på samlingen.   

 

Ovan nämnda undersökning av Odelfors (1998) visar också att pojkar är mycket mera 

verbala än flickor under samlingen. Under till exempel upprop och när pedagogen ska 

berätta hur dagen kommer att se ut var det nästan bara pojkar som deltog med 

spontant verbala språkhandlingar. Det visade sig däremot att flickor är mer verbala 

under lekmomenten.  

 

Samlingen blir ett tillfälle då pedagogen förväntas förmedla kunskap och traditioner, 

men även ett tillfälle då varje barn ska uppmärksammas. Niss & Söderström (2006) 

betonar vikten av att samlingen i förskolan ska vara rolig där målet inte ska vara att 

träna barnen på att sitta still eller vänta på sin tur. Vidare beskriver de att sådana 

färdigheter kommer när barnen är motiverade och kan uppfatta det meningsfulla i att 

vänta.  

 

Odelfors (1998) menar att det är barns egen mognad kommer att avgöra när och hur 

ett barn klarar av att vänta på sin tur. Om det är barns mognad som ska avgöra vad 

som krävs av olika barn på samlingen, och utgångspunkten samtidigt är att flickor 

mognar tidigare, kommer det att vara nödvändigt att kunna se vilka behov varje 

enskilt barn förväntas ha.  

 

3.6.3 Matsituationen  

Eidevald (2009) beskriver måltider i förskolan som en rutinsituation och det är vanligt 

att barnen äter både frukost, lunch och mellanmål i förskolan. Vid måltiderna 

förväntas barnen lära sig mängder av saker, samtidigt som de äter. Pedagogerna ska 

ställa frågor till barnen och berätta saker för dem. Eidevald (2009) har gjort en 

undersökning om vilka som fick frågor samt hurdana frågor som ställdes. 

Undersökningen visar att pojkar och flickor fick olika slags frågor. Pojkar fick mer 

frågor som kunde besvaras med ett ja eller nej, slutna frågor, medan flickor fick mer 

frågor som krävde mer än ett ord, det vill säga mer öppna frågor.  

 

Lindahl (1998) beskriver måltider i förskolan som ett bra exempel på tillfälle där 

barnet kontinuerligt möter hela sin kulturs komplexitet i det sociala livet. Där lär sig 

barnen allt från att ta mat, hälla dryck och samtala med varandra. Lindahl (1998) 
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beskriver måltider som ett bra sätt för pedagoger att föra längre samtal med barnen.  

Pedagogerna kan ta tillvara på tillfällen att lära känna barnen bättre genom att 

uppmuntra dem till att dela med sig av sina erfarenheter samt tankar och funderingar.   

 

En undersökning gjordes på en förskola för att se hur en lunch kunde se ut. 

Wahlström (2004) har filmat för att kunna urskilja hur personalgruppen hanterar 

lunchen. På filmen sågs det att pojkarna fick mängder med tilltal och följdfrågor 

medan flickorna ständigt försökte söka ögonkontakt med pedagogen för att få 

uppmärksamhet, men de fick inte alltid det.  

 

När Wahlström (2004) påpekade till pedagogerna att pojkarna fick mer 

uppmärksamhet sa pedagogen ”Nej, det gjorde jag inte. Det var för att…” så kom 

flera bortförklaringar till beteendet. De filmade samma situation på samma förskola 

vid flera tillfällen och först då märkte de att mönstret blev tydligt. När filmen 

analyserades såg de att pojkar ofta använde ljud för att berätta att de ville ha något. 

Ljudet pojkarna använde var ”öh”, när pojkarna sa ”öh” fick de alltid det de ville ha 

och ofta var det flickorna som skickade. Eftersom barnen satt varannan pojke och 

varannan flicka fick flickorna rollen att uppfylla pojkarnas önskemål. Flickorna skar 

och delade till exempel köttbullar, fyllde på mjölk och serverade under måltiden. 

Flickorna övade upp sin redan utvecklade lyhördhet inför andras behov.  

 

3.7 Förankring i lagar och förordningar 
I läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev. 2010, s. 5) går det att läsa att: 

 

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

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

kvinnligt och manligt. Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och 

könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och 

utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.” 

 

Kjellberg (2004) skriver att förskolan ska främja jämställdheten mellan könen och att 

det är ett av de grundläggande värden som förväntas genomsyra hela verksamheten. 

När förskolan ska arbeta med jämställdhet är det fokus på barnen. Flickor ska få större 

utrymme och pedagogerna ska jobba för mer jämställdhet mellan flickor och pojkar. 

Lika viktigt som det är att ha fokus på barnen, är det att ha ett vuxenperspektiv som 

innebär att reflektera över sitt eget tänkande och koppla det till det pedagogiska 

arbetet. Samtidigt är det viktigt att fråga sig hur skolans organisation uppfattar 

genusperspektiv och vilka värderingar som finns kopplade till pedagogers uppdrag, 

arbetsuppgift, ämnestillhörighet och resurstilldelning.                                                                           
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4. Metod    
 

För att se hur pedagoger agerar i sitt bemötande gentemot pojkar och flickor har vi 

genomfört intervjuer och observationer. I denna här delen kommer vi att beskriva de 

olika metoder vi använt oss av. Vi kommer att gå igenom samt behandla de olika 

metoderna och beskriva hur vi har genomfört våra intervjuer och observationer. 

Genom att vi ständigt har kopplat vårt arbete till litteraturen har vi med detta också en 

grund till hur vi ska genomföra vårt arbete.  

Vi har valt att utgå från ett hermeneutiskt synsätt, eftersom att vi tycker det är 

passande till vår studie. Hermeneutik betyder ungefär tolkningslära och är numera en 

vetenskaplig riktning där man studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna 

för den mänskliga existensen menar Patel & Davidson (2003). Hermeneutiken menar 

att det genom språket går att skaffa sig kunskap om människan. Hermeneutiken menar 

också att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom att tolka 

hur mänskligt liv, existens, kommer tilluttryck i det talade och skrivna språket samt i 

människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. Människor har intentioner, 

avsikter, som yttrar sig i språk och handling och som det går att tolka och förstå 

innebörden av skriver Patel & Davidson (2003) vidare. Løkken & Søbstad (1995) 

beskriver också hermeneutiken som en tolkningslära. Det är forskarens uppgift att 

finna mening, klarhet och överblick i de observationer som utförs.  

 

4.1 Kvalitativ studie  
Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie. Kvalitativ studie är inriktad på 

egenskaper hos den som observeras. En kvalitativ mätning kan det innebära ett 

löpande protokoll, registrering av de olika aspekter hos den person som observeras 

menar Løkken & Søbstad (1995). 

 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att en kvalitativ intervju är något som kan förse 

oss med kunskap om vårt samtals verklighet. Syftet med en kvalitativ 

forskningsintervju är att förstå ämnen från vardagen ur den intervjuades perspektiv. 

Strukturen är ungefär samma som i ett vardagligt samtal, men som professionell 

intervju för den med sig ett angreppssätt och en frågeteknik av ett annat slag. I dagens 

kvalitativa forskning ligger tonvikten på intervju som metod och särskilt på metoder 

för att analysera och skriva ut intervjuer. Huvuduppgiften för den kvalitativa studien 

är att tolka och förstå forskningsresultaten som framkommer menar Stukát ( 2011).  

4.2 Triangulering 
Vi kommer att använda oss av en metod som heter triangulering som enligt Patel& 

Davidson (2003) innebär att flera olika datainsamlingsmetoder kan tillämpas, vilket i 

vårt fall är intervjuer, observationer och loggboksanteckningar. Denna information 

analyseras tillsammans för att ge en bredare bild av det studerade materialet. De olika 

resultaten kan sammanfalla eller peka åt motsatta håll. Som till exempel kan den 

intervjuade säga en sak i en intervju och göra en annan sak vid en observation.  
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4.3 Intervjuer   
Vi har gjort intervjuer på samma förskolor som vi har valt att göra våra observationer 

på. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver intervju som ett samtal mellan två deltagare 

som har ett gemensamt intresse. En intervju ger möjlighet att få tag i 

intervjupersonens tankar och funderingar. Patel & Davidson (2003) berättar att den 

kvalitativa intervjun innebär att intervjuaren få tag på den intervjuades livsvärld eller 

uppfattningar. Vidare går det att läsa om att de som intervjuar dock ska hjälpa 

intervjupersonen att bygga upp ett meningsfullt och sammanhängde samtal.  

 

Vi påbörjade våra intervjuer med att berätta för intervjupersonerna om syftet med 

intervjuerna. Det är viktigt att de som blir intervjuade känner trygghet tillsammans 

med den person som håller samtalet, för att det ska bli en bra intervju. Kvale & 

Brinkmann (2009) menar att det bör visas intresse samt ett uppmärksammat lyssnande 

gentemot den person som blir intervjuad. Intervjufrågorna har sammanställts utifrån 

det syfte och de frågeställningar som angivits i vår studie (se bilaga).  Frågorna ska 

vara öppna och helst uttryckas på ett kort och enkelt sätt.  

 

I samband med intervjuerna gavs vi tillåtelse av samtliga intervjupersoner att spela in 

samtalet och detta gav oss bättre möjlighet att koncentrera oss på själva samtalet utan 

att föra anteckningar. I och med detta upplevdes samtalen mera levande. Kvale & 

Brinkmann (2009) skriver att för att kunna föra ett bra samtal krävs ett aktivt lyssnade 

och det kan underlättas genom inspelning. Det är dock viktigt att vara lyhörd för 

intervjupersonens åsikt. Om denne inte vill bli inspelad måste detta absolut 

respekteras.  

4.4 Observationer  
Under observationerna har vi fokuserat på pedagogernas bemötande gentemot barnen 

på förskolan. Genom att göra observationer har vi kunnat studera beteenden i 

vardagssituationer. Det vi ville studera under observationerna är pedagogernas 

förhållningssätt gentemot pojkar och flickor och huruvida de behandlas olika utifrån 

kön. Vi observerade pedagogerna i vissa bestämda situationer: påklädningen i hallen, 

samlingen samt lunchen. Vi valde observationer på grund av att det är pedagogers 

främsta medel för att skaffa information på. Patel & Davison (2003) beskriver att 

observationer är en vetenskaplig teknik att samla information på. Observationer måste 

vara systematiskt planerade och informationen måste registreras. 

 

Genom att göra ett kategorischema så begränsas studien till ett visst område. 

Nackdelen med ett kategorischema är att det tenderar att "låsa fast studien", så att 

oförutsedda och viktiga händelser kanske inte kommer med skriver Reich & Wesén 

(1986). Vi har valt att använda oss av en strukturerad observation som innebär enligt 

Patel & Davidson (2003) att vi välja ut vilka situationer som ska ingå i observationen. 

Ett observationsschema konstrueras. Vi som observatörer var okända men synliga och 

icke deltagande. Detta eftersom att vi ville uppmärksamma så mycket som möjligt. 

4.5 Loggbok/beskrivande observation 
Bjørndal (2005) beskriver loggbok som det lättaste och minst tidskrävande sättet att 

skriva ned sina observationer på. Att föra loggbok innebär att tankar och funderingar 

skrivs ned på papper. Loggboken tar upp beskrivningar som redogör för vad som skett 

i en social situation. Denna information är mycket detaljerad. Läsaren har då 
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möjlighet att skapa sig levande föreställningar om det som beskrivs. Genom en 

skriftlig beskrivning och reflektion skapas en djupare förståelse av något som skett.  

 

Vi har använt oss av ostrukturerad loggbok som innebär att det skiljer sig i 

anteckningarna mellan olika tidpunkter och skeden. Fördelen med ostrukturerad 

loggbok är att du förhåller dig öppen för att upptäcka saker och ting som är halvt 

omedvetna för dig menar Bjørndal (2005). Nackdelen är att detta måste läsas och 

analyseras i efterhand. Vi har använt oss av loggbok som samlingsbeteckning för 

olika nedskrivna iakttagelser och kommentarer som vi har gjort. 

 

En av oss skrev ner det som hände under de olika situationerna (hall, samling och 

matsituation) medan den andra utförde observationsschemat. Vi förde loggbok på 

förmiddagen i cirka 10-15 minuter. Efter varje situation satte vi oss ner tillsammans 

och analyserade materialet. Resultatet av loggbok/ beskrivande observation 

framkommer i resultatet.  

 

4.6 Urval  
Vi ville observera på fyra förskolor samt intervjuade fyra pedagoger. Vi skickade via 

e-post en förfrågan till ett antal förskolor där vi beskrev vårt ärende. Det var tre 

stycken förskolor som svarade på mailet. Vi hade bestämt sen tidigare att vi skulle 

besöka en förskola som en av oss hade haft sin verksamhetsförlagda utbildning på. 

 

Förskola 1 har fyra avdelningar. På den avdelningen vi observerade på arbetar tre 

pedagoger. De har hand om 15 barn, nio flickor och sex pojkar från ett till tre år. 

 

Förskola 2 ligger i utkanten av Luleå och är en mindre förskola med två avdelningar. 

På den avdelningen som vi gjorde observationerna på arbetar tre pedagoger som har 

hand om 18 barn, varav tio flickor och åtta pojkar från fyra till fem år.   

 

Förskola 3 bestod av fyra avdelningar. På den avdelningen som vi gjorde 

observationerna på arbetade tre pedagoger som har hand om 18 barn, elva flickor och 

nio pojkar från ett till fem år.   

 

Förskola 4 är en friskola som består av fem avdelningar. På den avdelningen som vi 

gjorde observationerna på arbetade två pedagoger som har hand om tretton barn, åtta 

flickor och fem pojkar från fem till sex år.   

 

Det var en tillfällighet att det blev dessa förskolor som vi gjorde vår undersökning på. 

Från början ville vi göra vår studie på de förskolor som arbetade utifrån ett 

genusperspektiv. Men dessa förskolor svarade inte på vår förfrågan och vi fick därför 

söka vidare efter förskolor som var intresserade och hade tid och möjlighet.  

 

De intervjuer vi har gjort har varit lite slumpmässiga, det vill säga att intervjuerna 

genomfördes då respektive intervjuperson hade möjlighet att avsätta tid för detta. Vi 

märkte att det inte var det lättaste för alla pedagoger att hitta tid till intervjuerna. 
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4.7 Genomförande 
Vi utförde alltså våra intervjuer och observationer på fyra förskolor i Luleå kommun. 

Vi skickade ut en förfrågan via e-post till ett antal förskolor men fick svar från tre av 

förskolorna. På en av förskolorna där vi utförde våra observationer på hade en av oss 

gjort sin verksamförlagda utbildning. Eftersom att vi på grund av tidsbrist inte hade 

tid att invänta svar från de förskolor där vi från början hade tänkt göra våra intervjuer 

och observationer, valde vi att studera de förskolor som svarade först. 

 

Påklädning, matsituation och samling var de situationer vi valde att observera. Vi 

använde oss av ett observationsschema som vi hade sammanställt i förväg. 

Observationerna tog olika lång tid beroende på hur många barn det var på 

avdelningen. Till exempel gick påklädningen snabbare ju färre barn det var, då 

pedagogen hade tid för alla barnen. Vi gjorde samtliga observationer under samma 

dag. Vi använde oss av ljudinspelning på mobilen för att vi skulle kunna koncentrera 

oss på intervjun. Vi deltog båda under intervjun, men det var en av oss som fick ställa 

frågor. Intervjuerna pågick i cirka 10-15 minuter. 

 

Vi valde även att studera miljön på förskolan, vilket vi gjorde genom att gå runt på 

avdelningen och skriva ner hur miljön är utformad. Vi hade också med intervjufrågor 

om miljön för att få en överblick över hur pedagogerna ser på miljön.  

 

4.8 Etiska riktlinjer 
Kvale & Brinkmann (2009) beskriver att etiska problem förekommer under hela 

intervjuundersökningen och potentiella etiska frågor bör beaktas redan från början av 

undersökningen. Det bör övervägas syftet med en intervjuundersökning om den inte 

tar hänsyn till det vetenskapliga värdet. För att undvika etiska problem är det viktigt 

att informera om syftet med studien för personerna som intervjuas. Personers namn 

ska till exempel inte stå i forskningsprojektet utan tillåtelse. 

 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver fyra etiska riktlinjer som forskare bör vara 

medvetna om. Den första är information och samtycke, som innebär att man 

informerar undersökningspersonerna om proceduren och syftet med undersökningen. 

Deltagandet är frivilligt och personerna kan när som helst dra sig ur. Deltagarna ska få 

information om att underlaget behandlas konfidentiellt samt om vilka som har tillgång 

till materialet. 

 

Den andra riktlinjen som Kvale & Brinkmann (2009) beskriver är konfidentialitet, 

vilket betyder att privata angelägenheter som framkommer vid undersökningarna inte 

kommer att avslöjas i studien. Intervjupersonens namn kommer inte att nämnas utan 

medgivande. Om informationen ska publiceras bör undersökningspersonerna ge sitt 

godkännande.  

 

Den tredje etiska riktlinjen är konsekvenser som innebär att risken för skada ska vara 

så liten som möjligt. Det bör även finnas en medvetenhet om att intervjupersonen kan 

ångra att de delat med sig av vissa saker Kvale & Brinkmann (2009). 

 

 



15 

 

Den fjärde riktlinjen är forskarens roll som beskrivs på följande sätt: ”Forskarens roll 

som person, forskarens integritet, är avgörande för den vetenskapliga kunskapens 

kvalitet och hållbarheten i de etiska beslut som fattas under undersökningens gång” 

Kvale & Brinkmann (2009, s. 90). 
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5. Resultat 
I resultatet har vi sammanställt intervjuer, observationer och loggboksanteckningar. 

Resultatet av observationerna presenterar vi genom att göra en sammanfattning av 

loggboksanteckningar/beskrivande observationer och observationsschema. Vi har 

tagit med det mest relevanta ur observationsschemat i resultatet. Under varje 

observationsschema har vi skrivit en förklaring kring vad som skett. Intervjuerna 

sammanfattar vi i en löpande text och vi har även valt ut vissa citat som vi tycker är 

relevanta. Vi har delat in intervjufrågorna i fyra huvudrubriker, under dessa 

sammanfattar vi svaren på frågorna. Miljön kommer vi att beskriva genom att vi 

berättar vad vi såg i de olika rummen.  

5.1 Observation 

5.1.1 Hallsituation 

Utifrån observationerna framgick det att på samtliga förskolor fick både pojkar och 

flickor uppmuntran av pedagogen att pröva klä på sig själva innan de frågade om 

hjälp. På förskola 4 var det äldre barn som var fem-åringar som klädde på sig själva 

utan pedagogens hjälp till skillnad från förskola 1 där barnen var mellan ett och tre år, 

som behövde pedagogens stöd. Resultatet visade även att barnen på denna förskola 

fick mer uppmuntran eftersom att pedagogen var med under hela påklädningen. 

 

 Antal flickor Antal pojkar 

Vem får tillsägelser?   
Vem får uppmuntran?  1  3 
Vem får hjälp av pedagogen utan 

att be om det? 
 1  1 

Vem får hjälp av pedagogen 

genom att barnet ber om det? 
 1  

Antal pojkar/ flickor som 

pedagogen tar initiativ till prata 

med? 

 4  1 

Flickor tar initiativ till att prata 

med andra flickor, pojkar eller 

pedagoger? 

  

Pojkar tar initiativ till att prata 

med andra pojkar, flickor eller 

andra pedagoger? 

  

Fig.1 På förskola 1 visar observationsschemat att pojkar får mer uppmärksamhet än 

flickor. Pedagogen tar mer initiativ till att prata med flickorna. 

 Antal flickor Antal pojkar 

Vem får tillsägelser?   
Vem får uppmuntran?  2   
Vem får hjälp av pedagogen utan 

att be om det? 
   1 

Vem får hjälp av pedagogen 

genom att barnet ber om det? 
 3  

Antal pojkar/ flickor som  1  1 
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pedagogen tar initiativ till prata 

med? 

Flickor tar initiativ till att prata 

med andra flickor, pojkar eller 

pedagoger? 

2  

Pojkar tar initiativ till att prata 

med andra pojkar, flickor eller 

andra pedagoger? 

  3 

Fig. 2 På förskola 4 visar observationsschemat att flickorna får mer uppmuntran än 

pojkarna. Flickorna ber om mer hjälp. Pojkarna för en dialog med andra i gruppen. 

5.1.2 Samling 

Observationerna under samlingen visar olika resultat. På vissa förskolor fick hela 

gruppen uppmuntran och på andra var det mest pojkarna som tog mycket 

uppmärksamhet. Vi märkte att pojkarna på förskola 2 ville ha uppmärksamhet och 

försökte då att störa gruppen under samlingen. Pojkarna på förskola 2 fick då 

tillsägelse. 

 

 Antal flickor Antal pojkar 

Hur många pojkar får 

tillsägelser? 

 3 

Hur många flickor får 

tillsägelser? 

1  

Hur många pojkar får 

uppmuntran? 

  

Hur många flickor får 

uppmuntran? 

3  

Antal pojkar som får ordet 

genom att räcka upp handen? 

 2 

Antal flickor som får ordet 

genom att räcka upp handen? 

1  

Hur många pojkar tar ordet 

utan att räcka upp handen? 

 2 

Hur många flickor tar ordet 

utan att räcka upp handen? 

  

Hur många pojkar som tar 

första ordet när en pedagog 

ställer en öppen fråga? 

  

Hur många flickor som tar 

första ordet när en pedagog 

ställer en öppen fråga? 

2  

Fig.3 På förskola 2 visar observationsschemat tydligt att pojkar får mer negativ 

uppmärksamhet än flickor genom att de får mer tillsägelser. Flickor få mer 

uppmuntran. 
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 Antal flickor Antal pojkar 

Hur många pojkar får 

tillsägelser? 

  

Hur många flickor får 

tillsägelser? 

1   

Hur många pojkar får 

uppmuntran? 

  

Hur många flickor får 

uppmuntran? 

 1 

Antal pojkar som får ordet 

genom att räcka upp handen? 

  

Antal flickor som får ordet 

genom att räcka upp handen? 

1  

Hur många pojkar tar ordet 

utan att räcka upp handen? 

  

Hur många flickor tar ordet 

utan att räcka upp handen? 

  

Hur många pojkar som tar 

första ordet när en pedagog 

ställer en öppen fråga? 

2 2 

Hur många flickor som tar 

första ordet när en pedagog 

ställer en öppen fråga? 

  

 Fig.4 På förskola 3 visar observationsschemat att både flickor får tillsägelse och 

uppmuntran. Under samlingen tar både pojkar och flickor första ordet.  

5.1.3 Matsituation 

På samtliga förskolor uppmuntrar pedagogen barnen att försöka ta mat själva. Även 

när barnen till exempel vill ha smör så uppmuntrar pedagogerna barnet som satt 

närmast att skicka smöret. Tillsägelserna var ganska lika på förskolorna. Den som 

stod ut var förskola 1 där pojkarna fick mest tillsägelser. Det visar fig.4 tydligt på. 

 Antal flickor Antal pojkar 

Vem får tillsägelser?  3 
Vem får uppmuntran?  2   
Vem får hjälp av pedagogen utan 

att be om det? 
 2 3 

Vem får hjälp av pedagogen 

genom att barnet ber om det? 
 3  

Antal pojkar/ flickor som 

pedagogen tar initiativ till prata 

med? 

 1  1 

Flickor tar initiativ till att prata 

med andra flickor, pojkar eller 

pedagoger? 
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Pojkar tar initiativ till att prata 

med andra pojkar, flickor eller 

andra pedagoger? 

   

Fig.5 På förskola 1 fick pojkarna mest negativa tillsägelser och flickorna fick mest 

uppmuntran. Pedagogen hjälpte även barnen utan att de frågade om hjälp.  

 Antal flickor Antal pojkar 

Vem får tillsägelser?  2  
Vem får uppmuntran?  3  1 
Vem får hjälp av pedagogen utan 

att be om det? 
 4  

Vem får hjälp av pedagogen 

genom att barnet ber om det? 
 5  2 

Antal pojkar/ flickor som 

pedagogen tar initiativ till prata 

med? 

 5   

Flickor tar initiativ till att prata 

med andra flickor, pojkar eller 

pedagoger? 

  

Pojkar tar initiativ till att prata 

med andra pojkar, flickor eller 

andra pedagoger? 

  1 

Fig.6 På förskola 4 förde pedagogen en dialog med barnen. Resultatet visar även att 

barnen fick uppmuntran av pedagogen. Men även att pedagogen hjälpte barnen utan 

att fråga innan, som till exempel att hälla upp mjölk eller smöra smörgåsen. 

 

5.2 Hur ser miljön på förskolan ut? 

5.2.1 Förskola 1 

När man kommer in på avdelningen kommer man in i ett rum där barnen kan sitta runt 

ett litet bord och bland annat titta i sina pärmar med dokumentationer. Det finns 

dokumentationer på väggarna som är på barnens nivå. Det finns möjlighet för barnen 

att utforska begreppen liten, mellan och stor. Vid ett annat bord kan barnen bygga 

med lego. På golvet ligger en stor grön madrass. 

 

Det stora lekrummet är ett ljust rum med mycket stora fönster.  I ett av hörnen finns 

det ett kök med tillhörande köksgrejer som till exempel kastruller och tallrikar. 

Bredvid köket finns duplo som barnen kan bygga med. I detta rum finns det även en 

tågbana, bilar, smågubbar, kaplastavar och utklädningskläder. I ett hörn finns det 

möjlighet för barnen att leka lite i skymundan med dinosaurier. 

     

Samlingsrummet består av en soffa och böcker som är tillgängliga för barnen. På 

golvet finns en stor grön matta som barnen sitter på när de har samling. Där finns de 

ett kök som pedagogerna använder. Det är ett ljust rum med utsikt över gården. I 

mitten av rummet finns det ett bord där barnen kan lägga pussel eller baka med 

”trolldeg”. 
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I ateljén finns två bord med tillhörande stolar som barnen kan sitta och arbeta vid. På 

hyllorna, som är i barnens nivå, finns det olika material såsom pennor av olika slag, 

målarfärg, fingerfärg, papper i olika färger och storlekar. Skapelserna som barnen 

gjort hänger på väggen.  

 

Kommenterande sammanfattning  

 

Rummen är stora samt ljusa och på väggarna finns dokumentationer uppsatta på 

barnens nivå. Det stora lekrummet bjöd in till lek och gav barnen möjlighet att 

utforska alla leksaker som fanns i samma rum. Till exempel en spis, lego, bilar och 

dockor vilket gör att det inte är så kallad ”könsmärkt”. I samlingsrummet fick barnen 

möjlighet till att läsa böcker i lugn och ro. I ateljén hade barnen även möjlighet till att 

vara kreativa och nyfikna.  

 

5.2.2 Förskola 2 

I hallen har barnen sina krockar där de kan hänga upp sina kläder. I nästa rum finns en 

soffa och böcker som barnen kunde läsa i. Det finns även en hylla med pärmar som 

innehåller dokumentationer. I nästa rum finns ett skrivbord och en dator. Mitt i 

rummet finns det ett ” air hocky” bord. I detta rum finns det även en låda med 

barbiedockor.  

Nästa rum är ett stort rum som används som matsal. Men det går även att pyssla, rita, 

måla, lägga pussel eller lägga pärlplattor där. Allt material är på barnens nivå.  

I samlingsrummet finns det kuddar och madrasser på golvet som används på vilan. 

Det finns två garderober utan dörrar och i den ena finns det kuddar och i den andra 

ligger det en låda med dockor.  

I rummet intill samlingsrummet finns ett bord med tillhörande stolar. Där finns det 

även lego, klossar, kaplastavar och dinosaurier. Rummen är mörka eftersom att det 

inte är något fönster som släpper in ljus i det rummet. 

 

Kommenterande sammanfattning  

 

Överlag var rummen mörka eftersom de inte fanns många fönster. Det fanns nästan 

ingenting på väggarna och inte heller så mycket leksaker att leka med. Bland de 

leksaker som fanns var variationerna inte stora.  Det upplevdes att rummen inte bjöd 

in till lek.  

 

5.2.3 Förskola 3 

Det första som möter oss när vi kliver in på avdelningen är ett stort rum som är 

gulmålat. Det finns en grön soffa samt en röd matta på golvet. I ett av hörnen finns det 

dockor, dockvagn samt en docksäng och en hylla med utklädningskläder för barnen. 

Det finns även skor, hattar och klänningar. I ett annat hörn finns det lego på bordet.  

På väggarna finns speglar och bilder på barnen.  

 

I det största rummet äter barnen och det finns även ett kök som pedagogerna 

använder. Rummet är ljust med stora fönster. På väggarna finns det teckningar från 

barnen. Längre in på avdelningen möts vi av en ateljé. Där finns det bord med plats 

för åtta barn. Längs väggen finns en hylla uppsatt för olika pennor, tejp, lim och 

pappaer i olika färger. På en annan bokhylla finns det spel. 
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Kommenterande sammanfattning  

 

Rummen var ljusa med fönster som tar in ljus och det finns dokumentationer samt 

teckningar från barnen på väggarna. I det största rummet märkets det att pedagogerna 

hade försökt dela upp rummet i olika stationer. Bygghörna, köksvrå där det även 

fanns en docksäng, ett litet bord med tillhörande stolar. Generellt sett är intrycket att 

pedagogerna dock inte hade planerat utifrån ett genusperspektiv.  

5.2.4  Förskola 4 

När man kommer in på förskolan ser man många rum. Rummen används av alla 

avdelningar vid olika tillfälle. Vi kommer först in i stor ljus hallen där barnen kan 

hänga av sig ytterkläderna. Vi följer längs en korridor för att komma till ett rum där 

barnen ska ha samling. I rummet finns en rosa soffa och två bord. På golvet finns det 

en röd matta där barnen brukar sitta när de har samling. På väggarna hänger det 

teckningar från barnen samt bilder på siffror. Längst in i ett hörn står det en dator. Det 

finns också en bokhylla där med pennor, papper och böcker. Det finns även en byrå 

där barnen har varsin låda.  

 

Kommenterande sammanfattning  

 

Vi såg tyvärr inte alla rum på denna förskola, utan bara det rummet som barngruppen 

använde för dagen.  Samlingsrummet var litet med ljusa väggar och användes också 

som ett arbetsrum för barnen där barnen skulle sitta för att lära sig saker.   

 

5.3 Beskrivande observation 

5.3.1 Förskola 1 

Hallsituation 

 

Barnen går ut efter att de har ätit frukost, klockan är då ungefär 08.40. Denna morgon 

har det kommit tre pojkar, två flickor och tre pedagoger. När det har kommit många 

barn brukar pedagogerna slumpmässigt dela upp barnen innan dem går till hallen för 

att undvika konflikter. Denna morgon var det fem barn så alla barn var i hallen 

samtidigt tillsammans med två pedagoger.   

 

Flicka 1 börjar klä på sig själv med uppmuntran från pedagog 1. Flicka 1 frågar om 

hjälp med dragkedjan och pedagog 2 hjälper då henne. Pedagog 2 har samtidigt en 

dialog med flickan. Pedagog 1 hjälper pojke 1 med ytterkläderna medan pedagog 2 

frågar pojke 2 om han kan börja med att ta av tofflorna själv. Pojke 2 försöker själv 

under några minuter innan han ger upp och går omkring i hallen i väntan på hjälp. 

Pojke 1 som fått hjälp med kläderna hämtar sina skor. Pojke 2 får hjälp av pedagog 1.  

 

Pedagog 1 hjälper med pojke 1 med skorna samtidigt som pedagogen samtalar med 

pojken.  Pojke 3 uppmuntras att klä på ytterkläder, vilket han gör efter en stund. 

Flicka 2 börjar klä på sig själv utan någon uppmuntran eller tillsägelse. 
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Kommenterande sammanfattning  

 

Om det är många barn brukar pedagogerna dela upp barnen innan de går ut till hallen 

för att undvika konflikter.  Det har denna morgon kommit två flickor och tre pojkar. 

Det är två pedagoger som hjälpte till i hallen. Pedagogerna uppmuntrade både flickor 

och pojkar att klä på sig ytterkläder. Pedagogerna samtalade med barnen under tiden 

som de hjälpte dem med ytterkläderna.  

 

Samling 

 

Under samlingen är det två pedagoger närvarande, en av dem håller i samlingen. Fem 

pojkar och sju flickor är med under samlingen. Pedagogen berättar sagan om 

”Bockarna bruse”. Pedagogen som håller i samlingen har förberett genom att ställa 

fram ett sagobord.  

 

Pedagogen börjar samlingen genom att hålla upp en av bockarna och fråga barnen 

vilken bock det är. En flicka ropar rakt ut att det är” lilla bocken bruse”. Efter det 

håller pedagogen upp de andra två bockarna och frågar vem som är vem. En pojke 

och en flicka som båda är tre år räcker upp handen och svarar på frågan. 

En flicka försöker få kontakt med pedagogen som sitter med i samlingen genom att ta 

pedagogen i handen, men pedagogen rycker under handen. En pojke som är två år 

börjar hänga över sagobordet. Ingen pedagog säger till honom. Efter några minuter 

börjar en flicka som är två år att hänga över sagobordet tillsammans med pojken. När 

sagobordet är nära på att välta blir pojken rädd och börjar gråta. Pedagogen som håller 

i samlingen säger till pojken att inte hänga över bordet. Under tiden som det är 

samling dukar den tredje pedagogen fram lunchen. Den tredje pedagogen som har 

varit och dukat kommer in i samlingsrummet i samma ögonblick som sagobordet 

nästan välter och ser pojken som gråter. Pedagogen tar tag i pojken som gråter och går 

med honom till ett annat rum. De tar några minuter innan pedagogen, som håller i 

samlingen, har fångat barnens uppmärksamhet efter det att bordet nästan har vält. 

Samlingen avslutas med en sång.    

 

Kommenterande sammanfattning  

 

Under samlingen berättade pedagogen sagan om ”Bockarna bruse”. En flicka ropade 

rätt ut att det var lilla bocken, när pedagogen frågade vilken bock hon höll upp. 

Pedagogen höll sen upp de andra bockarna och frågade barnen vilka de var och då var 

det en pojke och en flicka, båda tre år gamla, som räckte upp handen och svarade. 

Sagobordet som pedagogen använde sig av för att berätta sagan höll på att välta på 

grund av att en flicka och pojke (bägge två år) hängde på det. Pojken blev rädd och 

började gråta när bordet nästan välte.  Pojken fick en tillsägelse och fick lämna 

rummet medan flickan fick vara kvar i samlingen och fick ingen tillsägelse.  

 

Matsituation 

 

Under lunchen är barnen uppdelade i två, ett större och ett mindre bord. 

Vid det större bordet sitter två pedagoger, fyra flickor och fyra pojkar. Det är många 

mindre barn som sitter vid detta bord, många av dem behöver hjälp av en vuxen. 

Pedagogerna låter barnen pröva själva först innan de hjälper, till exempel låter 

pedagogerna barnen pröva smöra sin smörgås själva. En av pedagogerna hjälper en 
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mindre pojke att dela samtidigt som pedagogen samtalar med pojken. Den andra 

pedagogen säger ” nu räcker de med sylt” till en pojke som tar mycket sylt till maten. 

Samma pedagog tillrättavisar en pojke som sitter på knäna på stolen. Om barnen vill 

ha något är det oftast pedagogerna som skickar det. 

 

Vid det andra bordet sitter det en pojke och tre flickor samt en pedagog. Barnen får 

prova på att ta maten själva samt hälla dryck i glaset. Pedagogen pratar och skojar 

med barnen. En flicka vill ha en smörgås till, men pedagogen säger nej eftersom 

flickan inte har ätit upp maten. Pojken vill gå när han är färdig med maten, han ställer 

sig på stolen. Pedagogen ber honom sätta sig igen vilket han gör. 

 

Kommenterande sammanfattning  

 

Pedagogen uppmuntrade alla barn oavsett ålder att testa själva innan de bad om hjälp. 

Vid det ena andra bordet satt det två pedagoger, där den ena pedagogen tillrättavisade 

barnen och förde inte en spontandialog med barnen. Den andra pedagogen hade mer 

spontant samtal med barnen. Även vid det andra bordet fick barnen pröva på själva 

samt att pedagogen höll en dialog med barnen.  

 

5.3.2 Förskola 2 

Hallsituation 

 

Under påklädningen är det två pedagoger, fyra flickor och tre pojkar närvarande. Alla 

barn är fem år gamla. Många av barnen klär på sig själva och är väldigt snabba på det. 

En av flickorna vill inte klä på sig, hon går runt i hallen utan att någon observerat att 

hon inte har börjat klä på sig. Efter några minuter säger en av pedagogerna till flickan 

att hon måste börja klä på sig. Hon vill inte och pedagogen börjar hjälpa flickan. 

Under tiden kommer det fram en pojke och säger till pedagogen ” jag kan inte klä på 

mig”. Pedagogen går tillsammans med pojken till hans kläder och lämnar flickan som 

pedagogen börjat hjälpa, fast hon inte har fått på sig alla ytterkläder. 

 

Kommenterande sammanfattning  

 

Många av barnen kunde klä på sig själva. Det var en flicka som inte ville klä på sig. 

Pedagogen försökte uppmuntra henne, men när inte det hjälpte fick flickan hjälp. 

Pojken som inte kunde klä på sig själv fick genast hjälp utan uppmuntran eller 

tillsägelser. Pedagogen gick för att hjälpa pojken och lämnade flickan fast hon inte 

fått på sig alla kläderna. 

 

Samling 

 

Under samlingen är det två pedagoger, fem flickor och fyra pojkar närvarande. 

Samlingen börjar med att barnen ska klappa sina namn. En av pojkarna frågar hur 

många klappar det är i hans namn. Pedagogen svarar vänligt att de ska komma till 

hans namn på en liten stund. Samma pojke spelar sedan död men får ingen 

uppmärksamhet av pedagogerna. På golvet ligger det papper och penna som 

pedagogen ska använda, men efter en liten stund tar samma pojke grejerna utan att 

någon av pedagogerna uppmärksammar det. Han sätter de bakom ryggen. När 

pedagogen ska använda grejerna men inte ser de frågar pedagogen om någon har sett 
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grejerna. Pojken tar fram pennan och pappret utan att bli tillsagd av pedagogerna. En 

flicka som sitter bredvid pedagogen räcker upp handen för att hon vill ställa en fråga, 

men pedagogen klappar flickan på huvudet och sätter ett finger för munnen och säger 

”sch”. En pojke föreslår att de ska sjunga en sång, pedagogen svarar ” Men va?” och 

fortsätter med att prata om vänskap. 

 

 

Kommenterande sammanfattning  

 

Samma pojke tog uppmärksamhet under hela samlingen. Han ställa en fråga, spelade 

död och tog papper och pennan. Han fick tillsägelse vid ett av tillfällena. När en flicka 

räckte upp handen och ville ställa en fråga fick hon en tillsägelse genom en klapp på 

huvudet och ett ”sch”.  

 

Matsituation 

 

Under lunchen observerar vi två bord. Vid det första bordet sitter en pedagog, två 

pojkar och två flickor. Vid det andra bordet sitter det en pedagog, tre flickor och två 

pojkar. Pedagogerna har dukat upp en buffé åt barnen så de själva får gå och ta mat. 

Barnen får själva välja plats vid bordet. 

 

Vid det ena bordet sitter flickorna bredvid varandra och pojkarna sitter mitt emot 

varandra. Pedagogen för en diskussion med både pojkarna och flickorna. Pojken som 

sitter närmast pedagogen är tystlåten. Pojken får inte någon uppmärksamhet. 

Flickorna diskuterar med varandra under hela lunchen. Den andra pojken pratar 

mycket med pedagogen. Pedagogen frågar den tystlåtna pojken ”smakar maten bra”, 

men han hinner inte svara eftersom den andra pojken börjar prata. Frågan glöms bort 

och pedagogen börjar duka av bordet. 

 

Vid det andra bordet pratar flickorna sinsemellan. Pedagogen pratar med alla barnen 

runt bordet. 

 

Kommenterande sammanfattning  

 

Vi observerade två bord under lunchen. Vid ena bordet försökte pedagogen diskutera 

både med flickorna och pojkarna, en pojke var tystlåten och kom inte med i 

diskussionerna. Vid båda borden pratade flickorna med varandra.  

 

5.3.3 Förskola 3 

Hallsituation 

 

I hallen är det två pedagoger samt fem flickor och en pojke närvarande. Barnen är 

mellan fyra och fem år gamla. Många av barnen som har hunnit komma denna 

morgon är duktiga på att klä på sig själva. De är bara pojken som behöver mera hjälp, 

vilket han får. Det är en flicka som inte vill klä på sig och då hon får extra 

uppmuntran så hon får hon till sist på sig kläderna. 
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Kommenterande sammanfattning  

 

Barnen på förskolan var duktiga på att klä på sig ytterkläderna själva. Både pojken 

och flickan fick hjälp och uppmuntran från en av pedagogerna som var närvarande. 

 

Samling                                                                                                                                                 

 

Under samlingen är det nio flickor, en pojke samt två pedagoger närvarande. Det är en 

pedagog som håller i samlingen. Samlingen börjar med att pedagogen frågar hur 

många barn det är som är på förskolan i dag. Flicka 1 börjar räkna men då stör flicka 

2 genom att hon också börjar räkna. Pedagogen säger till flicka 2 att låta flicka 1 

räkna klart. När flicka 1 räknat klart hur många barn som var på förskolan skulle 

barnen sjunga sånger.  När barnen inte sjöng nog högt uppmuntrade pedagogen till att 

sjunga högre.  

 

Kommenterande sammanfattning  

 

Eftersom det endast var en pojke med under samlingen tog flickorna automatisk mer 

plats. Båda flicka 1 och 2 ville räkna hur många barn det var på förskolan. Pedagogen 

uppmuntrande flicka 1 att räkna klart medan flicka 2 fick en tillsägelse. 

 

Matsituation 

 

Barnen är uppdelade på två bord. Vid det ena bordet sitter det fyra flickor och en 

pedagog. Vid det andra bordet sitter det en pojke, fem flickor samt två pedagoger. 

Vid det första bordet pratar flickorna mycket med varandra. Ibland ställer pedagogen 

någon fråga till dem. Barnen tar mat själv. En av flickorna vill inte ta sallad vilket 

flickan uppmuntras att smaka på.  En flicka får inte ta en smörgås för hon har mat 

kvar att äta.  

 

Vid det lite större bordet är det blandade åldrar på barnen, de behöver olika mycket 

hjälp med att ta och dela maten. De större barnen uppmuntras att testa själva innan 

pedagogerna kommer och hjälper. Pojken vill inte äta upp sin mat och vill inte heller 

sitta kvar vid bordet. Han börjar springa omkring. Pedagog 1 hämtar pojken och ber 

honom sätta sig vid bordet. Då vill han ha en smörgås, vilket han inte får eftersom han 

inte har ätit upp sin mat. Han blir ledsen och får då en halv smörgås.  

 

Kommenterande sammanfattning  

 

Vid det ena bordet satt bara flickor och de pratade med varandra. Pedagogen som satt 

med i bordet uppmuntrade flickorna att ta mat själva samt att smaka på sallad. 

Pedagogen ställde också någon fråga.  

Vid det andra bordet behövde barnen olika mycket hjälp av pedagogerna. Barnen 

uppmuntrades att pröva själva innan de fick hjälp. En pojken tog lite mer energi och 

uppmärksamhet från båda pedagogerna. De andra barnen var äldre och klarade sig 

själva ganska bra. 
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5.3.4 Förskola 4 

Hallsituation 

 

I hallen är det fem flickor, tre pojkar samt två pedagoger. Alla är fem år gamla. 

Barnen är duktiga på att klä på sig ytterkläderna själva. Pedagogerna kan klä på sig 

själva samtidigt som de har uppsikt över barnen. Flickorna pratar sinsemellan.    

 

 

Kommenterande sammanfattning  

 

Barnen var självständiga och kunde klä på sig själva utan pedagogernas hjälp. De 

behövde verken uppmuntran eller tillsägelse. När inte pedagogerna var närvarande 

genom att prata med barnen skapas inte möjlighet till dialog med barnen 

 

Samling 

 

I samlingen är det tre pojkar, sex flickor och två pedagoger närvarande. Under 

samlingen sitter barnen i en cirkel på golvet.  

Pedagogen börjar med att fråga barnen vad de tycker att deras barngrupp ska heta. 

Barnen kommer med olika förslag men inget namn bestäms. Pedagogen är noga med 

att barnen ska räcka upp handen när någon vill säga något. Om barnen säger något 

utan att ha räckt upp handen säger pedagogen att ” Det var inte din tur att svara”.  

Under samlingen sjunger de även sånger. Barnen sjunger med i sångerna i olika 

grader. 

 

Kommenterande sammanfattning  

 

Pedagogen ville att barnen skulle räcka upp handen när de ville säga något. 

Pedagogen ville att barnen skulle vara delaktiga genom att de skulle bestämma vad 

barngruppen skulle heta. Både pojkar och flickor fick tillsägelse om de sa något när 

det inte var deras tur.  

 

Matsituation 

 

Under lunchen är det två pedagoger, tre pojkar och sex flickor närvarande. Lunchen 

serveras i samma rum som gruppen har samling i. Det är en flicka och en pojke som 

blir utvald att duka bordet.  

Vid det första bordet sitter de fyra flickor och en pedagog. De är två av flickorna som 

tar mera plats och pratar mer än de andra två flickorna. Pedagogen försöker 

uppmärksamma alla barn genom att ställa öppna frågor. Pedagogen uppmuntrar 

barnen till att testa innan de ber om hjälp som exempelvis med att skala potatisen. Vid 

det andra bordet sitter det tre pojkar, två flickor och en pedagog. Pedagogen 

uppmärksammar alla barn genom att ställa frågor till alla barn. Pedagogen 

uppmuntran barnen att ta mat själv men de hände även att pedagogen häller upp mjölk 

och lägger upp mat åt en del barn utan att de har frågat efter det.  
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Kommenterande sammanfattning  

 

Båda pedagogerna pratade med både pojkarna och flickorna. Pedagogerna försökte få 

med alla barnen i ett samtal genom att ställa frågor. Pedagogerna uppmuntrade barnen 

att själva ta mat men vid det ena bordet kunde pedagogen hjälpa barnen utan att 

barnen fråga innan eller att låta dem ta mat själv. 

 

5.4 Intervju   

5.4.1 Arbetet med jämställdhet  

Vi frågade pedagogerna om kunskap om genus har någon betydelse i förskolan samt 

om arbetet skulle se annorlunda ut med mera kunskap om genus. Alla intervjuade 

menade att kunskap om genus har betydelse samt att arbetet skulle te sig annorlunda 

om man hade mer kunskap. Med kunskap går det att förändra till det bättre. 

Pedagogerna nämnde också att en ökad kunskap ger en ökad medvetenhet om hur 

arbetet utförs samt att detta också innebär att pedagogen börja tänka och handla på ett 

annat sätt.  

 

”Ibland är man så invand i olika mönster att man bara gör dem i farten 

utan att tänka på det” (Pedagog, förskola 1). 

 

”Det är många saker som man helt enkelt inte tänker på. Till exempel hur 

man bemöter och hur man skapar miljöer. Man ska inte göra skillnad på 

pojkar och flickor, men att man nog gör det utan att man tänker på det” 

(Pedagog, förskola 2). 

 

Dessa citat beskriver det som de flesta förskolor nämnde. Att pedagogerna ibland gör 

saker annorlunda beroende på om det är en pojke eller en flicka, utan att tänka på det. 

Därför anser de flesta pedagoger att det är viktigt med kunskap så att alla behandlas 

lika oavsett kön. Att ta till sig kunskapen gör att arbetet utförs annorlunda menar 

många av förskolepedagogerna.  

 

”Exempelvis att man kan se vårt samhälles genusmönster och krav på våra 

barn och kunna stötta individen i att utvecklas och fritas från sådana 

krav.”(Pedagog, förskola 4) 

 

Att diskutera om jämställdhet inom arbetslaget verkar inte vara något som 

förekommer på de flesta förskolor.   

 

”När det kommer på tal om jämställdhet, har det varit vid beställningar. 

Så att vi beställer material som tilltalar båda könen.” (Pedagog, förskola 

2) 

 

”Vi diskuterar inte så mycket genus, utan pratar mer om 

individen”(Pedagog, förskola 4) 

 

Pedagogen på förskola 2 var den enda som svarade att de diskuterade om jämställdhet 

inom arbetslaget. Pedagogen anser att det är viktigt att hålla ämnet levande.  
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”Det händer att vi filmar varandra när vi jobbar med barnen. Utifrån de 

olika observationerna har man diskussioner. Man lär sig hela tiden nya 

saker om sig själv, speciellt när man filmar.” (Pedagog, förskola 2) 

 

När vi frågar hur de skapat en miljö som är till för alla barnen så svarar samtliga 

förskolor att de försöker arbeta med miljön så att den är till för både pojkar och 

flickor. Alla förskolor anser att det ska finnas något för alla.  

 

”Vi försöker ha olika material, mycket neutrala så barnen kan jobba och 

skapa själva. […] Alla barn ska ha något att leka med.” (Pedagog, 

förskola 3) 

 

”Att alla ska få växa i den riktning man vill utan att vara styrd av genus. 

Det är ett förhållningsätt jag arbetar efter, visa på olikheter att tänka och 

vara oavsett kön.” (Pedagog, förskola 4) 

 

5.4.2 Pedagogernas förhållningssätt 

Förhållningssättet mot pojkar och flickor påverkas av det "man har med sig i bagaget 

från sin uppväxt ” nämner de flesta pedagogerna och även att arbetslaget kan påverka.  

Pedagog, från förskola 4 uttrycker följande angående förhållningssättet: 

 

”Man blir smittad av hur de andra jobbar så man formas lite av sina 

kollegor. På gott och ont tar man efter saker som de gör utan att tänka på 

det. Man får vara aktsam och inte ta efter för mycket.” 

 

Några av intervjupersonerna menar att det inte är någon skillnad på flickor och pojkar 

eller vem som får mest uppmärksamhet.  

 

Förskola 4 har fler flickor än pojkar. Intervjupersonen på denna förskola menar att 

flickorna är väldigt starka och tar över på avdelningen.  

 

”Flickorna är väldigt framåt, syns och hörs. Pojkarna är yngre så de är inte 

så framåt som tjejerna ännu.” (Pedagog, förskola 4) 

 

Även förskola 1 domineras av flickor. Där beskriver pedagogen att flickorna tar mer 

plast än pojkarna. Men även att de mindre barnen får mer uppmärksamhet eftersom att 

de kräver mer hjälp.  

 

”De äldre barnen får uppmärksamhet genom att de får vara stora och till 

exempel klara mer saker själva. Det är ofta en slump om vi hjälper en 

flicka eller pojke.” (Pedagog, förskola 1) 

 

5.4.3  Rutinsituationer i förskolan 

Vi tog upp frågan: Hur upplever du allmänt de olika situationerna på förskolan som vi 

har observerat, hallsituation, matsituation och samlingen. Beskriv de olika 

situationerna ur positiv och negativ synvinkel.  
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Hallsituation: de flesta förskolor ansåg att det negativa var att det inte fanns tid för 

alla barn och att det kan bli stressigt när alla ska ut samtidigt. De beskrev också att de 

vill att barnen skall prova först innan de frågar om hjälp. 

 

”Det negativa är att det kan bli stressigt och rörigt, svårt att få till stöttning 

vid lärandesituationer.” (Pedagog, förskola 4) 

 

”När alla barn ska ut samtidigt blir det lätt stressigt. Man vill att alla barn 

ska testa själva, men när det är stressigt så kanske man hjälper för 

mycket.” (Pedagog, förskola 3) 

 

På förskola 1 förekom det mycket bråk speciellt under påklädningen.  

 

”Vi försöker undvika bråk genom att dela upp barnen så några får komma 

och klä på sig medan de andra barnen får leka under tiden.” (Pedagog, 

förskola 1) 

 

Alla förskolor beskrev att det positiva är när pedagogerna får tid till att prata med alla 

barn. De nämnde också att de önskar att det fanns mer tid till påklädningen.  

 

Så här beskrev förskola 4 hallsituationen: ”Det positiva är att man är nära 

till stöttning, hjälp vid barnens lärande. 

 

”De positiva är när man får tid för barnen. Man hinner se alla barn och att 

de får testa att klä på sig ytterkläderna själva. Även att barnen får visa att 

de kan.” (Pedagog, förskola 3) 

 

Samlingen: vid samlingen anser intervjupersonerna att det negativa är att en del barn 

tar mer energi än andra. Om det finns mindre barn med så orkar de inte alltid sitta still 

och vill göra något annat. Det positiva är strävan mot målet, att alla barn ska bli sedda 

och hörda.  

 

”Det positiva vid samling är när man hinner uppmärksamma alla barn” 

(Pedagog, förskola 1) 

 

Matsituation: vid måltiden är det positiva att det finns tid för samtal/dialog med 

barnen, anser alla intervjupersoner.  

 

”Man får tag i barnens tankar och funderingar” (Pedagog, förskola 3) 

 

Intervjupersonerna anser också att det negativa är om det är något barn som kräver 

mera energi för då kommer de andra barnen i skymundan.  
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6. Metoddiskussion  
Här framkommer vilka vägar vi har valt för att komma fram till resultaten. När vi 

undersöker måste vi ha god validitet och även reliabilitet, det vill säga att vårt arbete 

är tillförlitligt och att vi vet vad vi gör. 

 

6.1. Reliabilitet 
Reliabilitet innebär mätnoggrannhet och tillförlitlighet, det vill säga kvaliteten på 

respektive mätinstrument menar Stukát (2011). Att använda sig av strukturerade 

intervjuer och observationer är undersökningens tillförlitlighet relaterad till 

observatörens förmåga skriver Patel & Davidson (2003). Lämpliga egenskaper för 

god reliabilitet är att personen är tränad på att göra en intervju och observation. Detta 

kan vara svårt i början, speciellt på nya ställen där pedagoger och barn är obekanta. 

Att använda sig av en strukturerad observation ger en god reliabilitet. För oss blev det 

lättare att göra observationer då vi visste vad vi skulle studera.  

 

Att vara två stycken vid samma observationstillfälle, gör det lättare att kontrollera 

reliabiliteten anser Patel & Davidson (2003). Vi var två vid varje tillfälle eftersom att 

vi ville ha ut så mycket som möjligt av observationerna. Den ena observatören kanske 

såg något som den andra inte såg.  

 

Genom att ha tillgång till både inspelat material och anteckningar ökade reliabiliteten 

i vår studie. Genom att spela in intervjuerna har vi kunnat lyssna så många gånger 

som vi har behövt det, för att försäkra oss om att det är korrekt uppfattat. Vi har båda 

två lyssnat igenom intervjuerna och tillsammans diskuterat fram det korrekta svaren.  

 

6.2. Validitet  
Validitet handlar om att vi studerar ”rätt företeelser”.  Detta kan förstärkas genom att 

ha en teoriunderbyggnad, bra instrument och noggrannhet vid själva undersökningen 

förklarar Patel & Davidson (2003). Validitet genomsyrar forskningsprocessens alla 

delar.  ”Triangulering innebär att forskaren validerar materialet genom att välja flera 

olika datakällor, till exempel olika personer, platser eller tidpunkter där det aktuella 

fenomenet yttrar sig” Patel & Davidson (2003, s.104). För att nå upp till detta har vi 

använt oss av olika metoder som observationer, intervjuer och dagboksanteckningar 

på fyra olika förskolor. Genom att använda sig av triangulering används flera olika 

källor för att studera samma fenomen. Metoderna kompletterar varandra enligt Stukát  

(2011). Det går att börja med att utföra en observationsstudie och sedan komplettera 

med intervjuer. På så sätt valideras resultaten av observationen.  

 

Vi har även använt oss av en metod som heter innehållsvaliditet som enligt Patel & 

Davidson (2003) innebär att om vi funnit det vi vill studera ska vi översätta detta till 

en uppsättning av variabler. Dessa formuleras sedan till enskilda frågor i en enkät, 

eller som i vårt fall en intervju samt kategorier i ett observationsschema.  
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6.3 Intervju  
Under intervjuerna har vi spelat in samtalet, vilket vi känner har varit bra för oss för 

att kunna koncentrera oss på själva samtalet. Då har vi kunnat lyssna igenom flera 

gånger och analysera materialet. Genom att göra ljudinspelningar registreras exakt 

vad intervjupersonen säger. Nackdelen med att spela in är att det kan påverka svaret. 

Då inte inspelning sker, brukar intervjupersonerna prata mera spontant eftersom de 

inte behöver framstå som förnuftiga och logiska skriver Patel & Davidson (2003).   

Under den första intervjun var vi lite nervösa eftersom vi inte är vana vid att intervjua. 

Vi insåg så småningom att det inte var något att vara nervös för. Under första 

intervjun var det en del störningsmoment som till exempel att telefonen började ringa 

och att personal sprang in och ut från rummet. Trots dessa störningsmoment slutföljde 

vi intervjun med svar på alla frågor. Vi anser dock att svaren inte var lika 

innehållsrika som vid de andra intervjuerna vi gjorde. Detta medföljde att vi inte fick 

lika mycket underlag att arbeta med.  

 

Den andra intervjun vi genomförde var på en förskola där en av oss har haft sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Den intervjun kändes mycket bättre än den första. Vi 

kände oss mer bekväma i rollen som intervjuare. Det kan bero på att en av oss kände 

till pedagogerna. Pedagogerna var öppna och de gick lätt att föra en diskussion med 

dem. Eftersom att en av oss kände intervjupersonen var det lätt att börja prata om 

annat som inte hörde till intervjun. Vi fick dock svar på alla frågorna.  

 

Den tredje intervjun genomfördes med en bekant till en av oss som jobbade på 

avdelningen vi observerade på. Pedagogen vi intervjuade hade nyligen avslutat sina 

studier och kunde sätta sig in i hur ett examensarbete går till. Denna intervju gick 

också lätt, kanske även här på grund av att en av oss kände pedagogen.  

 

Den fjärde intervjun kom in via e-post eftersom det inte fanns möjlighet till intervju i 

samband med observationerna. På grund av tidsbrist kom vi överens med pedagogen 

om att vi skulle skicka frågorna via e-post för att pedagogen skulle kunna svara så fort 

som möjligt. Svaren på frågorna blev kortfattade och var lite svårare att analysera, 

jämfört med de muntliga svaren. Vi fick även ett svar som vi inte förstod. Då blev vi 

tvungna att kontakta intervjupersonen. Det gjorde att analysen av denna intervju tog 

längre tid. I efterhand har vi kunnat konstatera att det ändå hade det varit enklare att 

ses personligen, då dessa missförstånd på så sätt hade kunnat undvikas.  

 

6.4 Första observationen med löpande protokoll  
Under den första observationen hade vi bestämt oss för att göra ett löpande protokoll. 

Vi la märke till att det blev svårt att hålla isär våra egna kommentarer och tankar med 

det som verkligen skedde. Då diskuterade vi med vår handledare och kom fram till att 

göra ett observationsschema istället.  

 

6.5 Observationsschema 
När vi gjorde den första observationen med observationsschema insåg vi att vi 

behövde göra två olika observationsscheman eftersom frågor till hall- och 

matsituationen inte passade in i situationen med samlingen.  
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Efter vi gjort ett nytt observationsschema gick det lättare att observera. Alla förskolor 

som vi har besökt har varit väldigt hjälpsamma och tillmötesgående. Det vi märkte 

under observationerna var att barnen undrade varför vi var där. De kom fram flera 

barn vid flera olika tillfällen och frågade vad vi gjorde där.  Vi förklarade att vi går 

”vuxenskola” för att vi ska bli ”fröknar”. Kanske skulle vi ha samlat ihop barnen och 

berättat vad vi gjorde där.  

 

6.6 Loggbok/beskrivande observation  
Vi upplevde att skriva loggbok var något positivt eftersom det kan validera våra 

observationer på ett bra sätt. Med hjälp av loggbok skrev vi ner det som hände när vi 

observerade, samtidigt som vi utförde vårt observationsschema. När vi har skrivit 

loggbok har vi kunnat vara öppna för att upptäcka nya händelser. Med hjälp av 

loggbok går det att få tag i sina tankar och det ger också möjlighet att kunna fundera 

över pedagogens förhållningssätt.  
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7. Resultatdiskussion  
 

I diskussionen kommer vi att analysera de gemensamma resultaten från observation, 

loggbok och intervju tillsammans för att se om det pedagogerna säger i intervjun 

stämmer överens med vad som händer under observationerna. Vi går igenom varje 

situation för sig (samling, mat- och hallsituation). Diskussionen om miljön har en 

egen rubrik då vi analyserar den utifrån litteraturen och jämför den med vad vi 

observerat samt med intervjufrågorna.  

 

7.1 Hallsituation 
Samtliga förskolor ville att barnen skulle pröva på själva innan de frågade om hjälp, 

vilket också läroplanen för förskolan Lpfö 98 (rev 2010, sid. 9) förordar. ”Förskolan 

ska sträva efter att varje barn: utvecklar självständighet och tillit till sin egen 

förmåga.”  Det vi fick ut av intervjuerna var att de flesta pedagogerna tycker att det 

kan bli stressigt i hallen när alla barn ska ut samtidigt. Alla pedagoger ansåg att det är 

viktigt att alla barn ska bli sedda och hörda.  

 

Utifrån våra intervjuer ansåg alla pedagoger att barnen skulle pröva att klä på sig 

själva innan de frågade om hjälp. Eidevald (2011) menar att om pedagogen hjälper 

barnen för mycket kan det hämma barnens utveckling. Pedagogen skall bedöma 

barnets mognadsnivå för att ta reda på hur mycket hjälp respektive barn behöver. På 

förskola 2 märkte vi enligt våra anteckningar att en pedagog gjorde skillnad på pojkar 

och flickor. Pedagogen håller på att hjälpa en flicka att klä på sig, samtidigt kommer 

en pojke fram och säger ”jag kan inte klä på mig”. Då hjälper denna pedagog pojken 

med alla kläderna medan flickan sitter kvar på golvet utan att hon fått på sig kläderna. 

Flickan och pojken fick olika mycket hjälp. Pojken fick genast hjälp med kläderna 

och blir därmed snabbare klar för att gå ut.  

 

På förskola 1 var barnen mellan ett och tre år och behövde då ganska omfattande hjälp 

med att klä på sig. Pedagogen var med i hallen hela tiden och förde även en dialog 

med barnen. På förskola 4 var barnen mellan fem och sex år och behövde ingen hjälp 

att klä sig. Vilket bidrog till att pedagogen inte var närvarande på samma sätt som på 

förskola 1.  Tetzchner (2005) menar att samarbetet mellan vuxen och barn ger tillfälle 

till språktillägnande och tänkande.  

 

7.2 Samling 
Samtliga intervjupersonerna ansåg i intervjun att det negativa är när en del barn 

kräver mer uppmärksamhet, då har de inte tid för alla barnen. Det positiva är när det 

finns tid för alla barnen. Det vi fick ut genom observationerna var att på två av fyra 

förskolor fick pojkarna mer uppmärksamhet än flickorna. Anledningen till att två av 

fyra förskolor behandlade barnen mer jämställt kan bero på många faktorer. Något 

som kan påverka är barnens ålder där de minde barn behöver mer stöd.  

 

Det kan även vara att små barn behöver kanske mer uppmuntran eftersom att de äldre 

klarar sig sälva bättre. Pedagogerna ska uppmuntran till självständighet oavsett kön 

och ålder, till exempel uppmuntrade pedagogerna barnen att prova själva ta mat.      

En annan anledning kan vara pedagogernas förhållningssätt som påverkar hur dem 



34 

 

bemöter barnen. I intervjun kan vi se att pedagogerna nämner att det ” man har med 

sig i bagaget från sin uppväxt påverkar ” och man kommer in i yrket med olika 

erfarenheter. Även hur dem andra pedagogernas förhållningssätt i arbetslaget 

påverkar.  Om det är en mindre förskola som till exempel förskola 2 och förskola 4 

som hade sammanlagt tretton barn kan pedagogerna också behandla varje barn med 

en mycket mer individuell behandling.   

 

Förskola 1 menar att de har mer flickor än pojkar och därför får flickorna mer 

uppmärksamhet. Men enligt vår observation och loggbok så sökte både pojkarna och 

flickorna uppmärksamhet under samlingen. En pojke och en flicka hängde över 

sagobordet men bara pojken fick en tillsägelse. Att pojken fick en tillsägelse berodde 

på att han började gråta och då störde samlingen enligt pedagog tre som bar ut honom.  

 

På förskola 2 visar det sig att pojkarna får mer uppmärksamhet. Kanske är det som 

Månsson (2000) menar att pojkarna ges mer uppmärksamhet och utrymme, speciellt i 

vuxenledda situationer. Enligt loggboken och observationsschemat märktes det tydlig 

på förskola 2 att pojkar fick mer negativ uppmärksamhet än flickor. Under samlingen 

försökte en pojke hela tiden fånga uppmärksamhet och störde gruppen. Han spelade 

bland annat död.  En flicka försökte ställa en fråga men pedagogen tystade henne. 

Direkt blev flickan tyst och sa inget mer. Medan pojken fortsatte med olika 

störningsmoment. Olofsson (2007) skriver om att pedagogerna har olika förväntningar 

på pojkar och flickor. Man tillåter pojkarna att avbryta, prata om själv och tillåter 

trams. Det som förväntas av flickor är deltagande och ansvar.   

 

7.3 Matsituation  
Utifrån intervjuerna så framkom det att pedagoger tycker det är viktigt att föra en 

dialog med barnen. Enligt socialkonstruktivistisk utvecklingsterori är lärandet en 

tvåvägs kommunikation. Genom att samspela och genom att diskutera lär barn liksom 

vuxna nya saker. Genom att kommunicera får man tag i varandras tankar och 

funderingar vilket är ett bra tillfälle att göra under till exempel lunchen menar Dyste 

(2003). Det är dock inte alltid det går eftersom att ibland kräver en del barn mer 

uppmärksamhet. Vi tyckte att de flesta pedagogerna hade en bra dialog med barnen. 

Vid matsituationen möts barn och vuxna och det ges tillfälle till längre samtal. 

Måltiden ger barnen möjlighet att vara delaktiga i verksamheten. Det som märktes 

över lag var att flickorna var mer verbala. På förskola 2 såg vi ett tydligt exempel när 

en pojke och en flicka frågade efter smör. Pojken sade ”mer smör” och flickan 

frågade ”kan jag få mera smör”. Pedagogen tillrättavisade inte pojken, vilket kanske 

borde ha gjorts. Ett liknade exempel beskriver Wahlström (2004 ) att pojkar enbart 

uttrycker ”öh” när de vill ha någonting och det räcker för att något ska levereras. 

Eidevald (2009) beskriver däremot att pojkar behöver tränas ofta i språk genom att 

man oftare benämner ord och förklarar för dem exempel till ”vill du ha korv på 

smörgåsen”. Flickor får mer språkligt begåvad och det räcker att benämna ordet en 

gång. Flickor behöver alltså inte en lika motiverad mycket förklaring.  
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7.4 Miljön 

Miljön en stor betydelse i förskolan. Miljön ska utformas så att den inspirerar och 

lockar till utforskande hos barnen. I Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev 2010, sid. 5) 

går det att läsa: ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten 

ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera 

barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg” Vidare går det att läsa: 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 

lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” (s.6). 

 

Vi tror att alla pedagoger försöker skapa en miljö som är till för alla barnen. Utifrån 

våra anteckningar så anser vi att förskola 2 dock inte riktigt skapat en inspirerande 

miljö. Det känns inte som att förskola 2 har tänkt igenom miljön utifrån ett 

genusperspektiv. Vi uppfattar det som om de bara har lagt dit olika leksaker utan att 

ha en tanke bakom det. Materialet utger möjligheter eller brister på möjligheter att 

skapa intressanta aktiviteter skriver Nordin-Hultman (2004). Vi finner inte att miljön 

på förskola 2 överhuvudtaget lockar till lek. Det fanns även ett mindre rum där barnen 

kunde bygga med lego. I detta rum fanns inga fönster, personalen hade dessutom sitt 

eget material, som till exempel pärmar och kalender där inne. Vi har beskrivit rummet 

som trångt och mörkt. Och deras samlingsrum som planerat och tråkigt. I 

samlingsrummet finns det kuddar och madrasser på golvet som används för vilan. Det 

finns två garderober utan dörrar. I den första garderoben är det intryckt en massa 

kuddar och i den andra ligger det en låda med dockor. Materialet ska inbjuda till 

användande, inspirera och locka barn till lek.  

 

Dockrum, ett byggrum, ett matrum och ett kuddrum är en vanlig möblering på en 

förskola menar Olofsson (2007). Denna möblering ger en stark könsstämpel. När 

barnet börjar förskolan förstår det ganska fort vilket rum som passar deras kön.  

Förskola 1 och 3 har en så kallad "dockvrå", men vi tycker att de lyckas blanda 

materialet bra och då blir det inte den typiska ”dockvrån”. Detta förstärktes även i 

intervjun av förskola 1 när vi frågade ” Hur har ni skapat en miljö som är till för alla 

barnen? ” 

 

Förskola 1 svarade så här ”Jag tycker vi har skapat en miljö för alla. Det ska vara 

tillgängligt för alla barn. Vi har inga typiska rosaskimrande dockvrår och inte heller 

byggrum som det var tidigare. Vi diskuterar mycket om miljön på planeringarna som 

vi har. Vi anser att barnen ska ha många leksaker att välja mellan.” Rummen skall 

erbjuda lekmöjligheter. Detta tycker vi förskola 1 har lyckas med. Deras största rum 

var indelat i olika stationer, det finns något för alla barn att leka med. Barnen kan 

också gå undan i små vrår och leka lugna lekar.  
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7.5 Avslutande reflektion  
 

När vi jämfört våra resultat av observationerna, loggbok och intervjuerna märktes det 

att vissa förskolor gör skillnad på flickor och pojkar. Anledningen till att förskolorna 

gjorde skillnad kan bero på pedagogernas förhållningssätt. Samtliga pedagoger ansåg 

att de inte medvetet gör skillnad på flickor och pojkar. Genom intervjun framkom det 

att man kanske gör skillnad utan att tänka på det, att det finns invanda mönster. Varför 

då inte arbeta mer med genus? Bryta invanda mönster och bli mer medvetna. Tidigare 

forskning har visat att pojkar få mer uppmärksamhet än flickor. Under våra 

observationer var det bara en situation som på ett tydligt sätt visade detta och det var 

samlingen på förskola 1 där en pojke störde under hela samlingen, men inte blev 

tillsagd. När en flicka försöker få uppmärksamhet tystas hon ner direkt. Vi funderar 

över hur det kommer sig att pedagogen inte säger åt pojken. Kanske de är så vana att 

han strör att de inte bryr sig om att ingripa. På samma förskola under påklädningen 

höll en pedagog på att hjälpa en flicka. Då en pojke kommer fram och säger ”jag kan 

inte klä på mig” hjälper pedagogen direkt pojken utan att ens be honom att pröva 

själv. Denna förskola visar sig inte heller ha en inspirerande miljö för alla barn. Är det 

en slump att denna förskola bemöter barnen så här just den dagen vi var där eller sker 

det ofta? Pedagogen ansåg i intervjun att de behandlar alla barnen lika. Var det beror 

på kan vi inte utifrån vår studie svara på, vi hoppas på att det sker omedvetet men att 

det uppmärksammas.  

 

Skillnaden på miljön varierade på de olika förskolorna. Alla förskolor ansåg att de 

skapat en miljö för alla barnen. Enligt våra observationer märktes det att vissa 

förskolor inte lagt ner tid och planering på att skapa en inbjudande miljö. Det är 

viktigt att skapa en miljö som är levande och som stimulerar barnens utveckling. 

Miljön ska vara meningsfull och uppmuntra till nyfikenhet samt lust för att lära 

eftersom miljön är den tredje pedagogen. Vi anser att bara genom lite färg på 

väggarna kan man göra ett rum lustfyllt.  

 

Själva resultatet blev inte som vi utifrån tidigare forskning kunnat förvänta sig, det 

blev ganska neutralt. Det var två situationer som visade på ett ojämställt 

förhållningssätt. På grund av tidsbrist blev det bara fyra förskolor som vi studerade. 

Kanske resultatet hade sett annorlunda ut ifall vi gjort fler observationer på fler 

förskolor. Då hade vi fått ett bredare och fylligare resultat. En annan ide kan vara att 

vi skulle fokuserat bara på en förskola och på det sättet kanske sett ett tydligare 

mönster. Vi skulle också kunna haft en avslutande diskussion med de pedagoger vi 

observerade. För att kunna ställa frågor vi i efterhand vill ha svar på. Vi kunde med en 

mer aktiv forskningsansats i förhållande till personalen även uppmärksammat dem på 

deras förhållningssätt mot barnen. När det kommer till intervjuerna så blev svaren 

ganska lika varandra. Skulle resultatet blivit annorlunda ifall vi haft en 

gruppdiskussion? Det skulle kanske på det sättet blivit mera fart i diskussionen.  

7.6 Fortsatt forskning 
Det finns hur mycket som helst att forska vidare på om förhållningssätt och miljön 

utifrån ett genusperspektiv. Om tiden hade funnits hade det varit roligt att observera 

den fria leken för att få en bredare bild av pedagogens förhållningssätt.  
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Bilaga 

Intervjufrågor till pedagogen 
 

1. Hur upplever du allmänt de olika situationerna på förskolan som vi har 

observerat, hallsituation, matsituation och samlingen? Beskriv de olika 

situationerna ur positiv och negativ synvinkel.  

 

2. Har kunskap om genus någon betydelse för arbetet i förskolan? 

 

3. Tror du att man arbetar annorlunda om man fått kunskap om genus? Kan du ge 

något exempel på det? 

 

4. Förs det diskussioner i arbetslaget om hur man ska arbeta för att jämställa flickor 

och pojkar? Vad handlar det om i så fall? Är det viktigt att ha diskussioner? 

 

5. Märker du någon skillnad på flickor och pojkar i verksamheten? 

 

6. Vad tror du ditt förhållningssätt påverkas av? 

 

7. Vem får mest uppmärksamhet, pojkar eller flickor? 

 

8. Hur har ni skapat en miljö som är till för alla barnen? 
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Observationsschema för hallsituation               

 Antal Flickor  Antal pojkar  

Vem får tillsägelser?    

Vem får uppmuntran?    

Ven får hjälp av 

pedagogen utan att be om 

det?  

  

Antal pojkar /  flickor 

som pedagogen tar 

initiativ till prat med?  

  

Flickor tar initiativ till att 

prata ned andra flickor 

pojkar eller pedagoger?  

  

Pojkar tar initiativ till att 

prata med andra pojkar, 

eller flickor eller andra 

pedagoger` 

  

                                                                                            

 Observationsschema matsituation  

 Antal Flickor  Antal pojkar  

Vem får tillsägelser?    

Vem får uppmuntran?    

Ven får hjälp av 

pedagogen utan att be om 

det?  

  

Antal pojkar /  flickor 

som pedagogen tar 

initiativ till prat med?  

  

Flickor tar initiativ till att 

prata ned andra flickorna 

pojkar eller pedagoger?  

  

Pojkar tar initiativ till att 

prata med andra pojkar, 

eller flickor eller andra 

pedagoger. 
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Observationsschema för samlingen                                

 Antal flickor Antal pojkar 

Hur många pojkar får 

tillsägelser? 

  

Hur många flickor får 

tillsägelser? 

  

Hur många pojkar får 

uppmuntran? 

  

Hur många flickor får 

uppmuntran? 

  

Antal pojkar som får ordet 

genom att räcka upp handen? 

  

Antal flickor som får ordet 

genom att räcka upp handen? 

  

Hur många pojkar tar ordet 

utan att räcka upp handen? 

  

Hur många flickor tar ordet 

utan att räcka upp handen? 

  

Hur många pojkar som tar 

första ordet när en pedagog 

ställer en öppen fråga? 

  

Hur många flickor som tar 

första ordet när en pedagog 

ställer en öppen fråga? 

  

 

 

 

 


